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Zlínsko
nastavit jako můj region

Zlínsko

Unikátní japonská zahrada přilákala do Zoo Zlín desítky návštěvníků
19. května 2014 16:30
ZLÍN Střídmost, upravenost a čistota. Přesně tak působí nově otevřená japonská zahrada Mu‐Shin, která se veřejnosti odhalila uplynulou neděli. Přestože počasí
včera akci vůbec nepřálo a doprovázel ji vytrvalý déšť, cestu do Zoo Zlín si našly desítky návštěvníků a zvědavců.

Otevření japonské zahrady Mu‐Shin doprovázel déšť, lidem to však nevadilo. Přišlo jich téměř dvě stovky. | foto: Jan Salač

„Byla jsem v očekávání již několik měsíců a jsem nadšená. Až bude teplo a sluníčko, rozhodně sem budu chodit pravidelně,
cítím na tomto místě úžasnou energii. Sama jsem nadšenou zahradnicí a doma se starám o své zelené království. Dnes
jsem se přišla tak trochu i inspirovat,“ prozradila jedna z návštěvnic zlínské zoo Jarka Čermáková.

Fotogalerie

Mu‐Shin představuje typickou japonskou zahradu se vším všudy. Jejími dominantními prvky jsou tři exempláře borovice
drobnokvěté dovezené přímo z Japonska. Podle mluvčí zahrady Romany Bujáčkové dosahují všechny stáří přibližně sta let.
„Podobných stromů existuje v České republice jen pár kusů. Nejzajímavější je určitě hned první borovice u vstupu do
zahrady, u níž nejde přehlédnout výrazně vysunutá, tzv. vítací větev. Touto větví vám strom a potažmo celá zahrada podává
ruku a vítá vás. Jako celek ale rozhodně nechce jen ohromit. Spíše chce nabídnout možnost zamyšlení, duševního
odpočinku a načerpání energie,“ vysvětlila mluvčí.
Zobrazit fotogalerii

V japonské zahradě Mu‐Shin bylo celkem vysazeno jen něco málo přes 20 druhů. „Na všech rostlinách je přesto vidět
pečlivá práce zahradníků, kteří se snaží vytvářet uklidňující zaoblené tvary,“ dodává Bujáčková.
Kromě zeleně je však v zahradě Mu‐Shin i velké množství kamenů všech možných velikostí a tvarů a také několik velkých kamenných lamp kasuga. „Dohromady s
rostlinami navozují dojem suché kamenné horské zahrady. Do celkového pojetí výborně zapadá i nový klenutý dřevěný most přes Lukovský potok, kterým
návštěvníci zahradu opustí,“ doplnila.
Na slavnostní akci mohli návštěvníci kromě obdivování krásné zahrady také ochutnat pravé japonské sushi, užít si čajový obřad nebo si poslechnout vystoupení
operní pěvkyně Nao Higano.
Autor: Zuzana Molková

Další články z rubriky
Metoda „odháčkování“ je naprostý nesmysl, řekl sexuolog Weiss
Zlínský kraj | Zlínsko

Představitel esoterické školy Poetrie Jaroslav Dobeš zvaný guru Jára prý pohlavním stykem v ženách odstraňoval traumata z dřívějších vztahů. Sexuolog
Petr... celý článek

Soud řeší znásilnění zvané „odháčkování“. Guru Jára ho dál nabízí z Asie
Zlínský kraj | Zlínsko

Zlínský soud začal řešit sexuální zneužívání studentek esoterické školy Poetrie, kterou vedl Jaroslav Dobeš známý jako guru Jára nebo Óm nadsamec.
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Ze... celý článek

Mladý řidič jel na Zlínsku po strništi, vzplanulo auto i pole
Zlínský kraj | Zlínsko

O své auto Fiat Stilo přišel jízdou po posečeném poli mladý řidič na Zlínsku. Vůz se mu vznítil a šíření ohně muž nedokázal zabránit. Shořela i část
strniště,... celý článek

Zlínský policejní šéf Koutný rezignoval. Točila se kolem něj řada kauz
Zlínský kraj | Zlínsko

Bedřich Koutný rezignoval na funkci policejního ředitele ve Zlínském kraji. Zlínskou a později krajskou policii vedl od roku 1990. Důvodem jsou mediální
tlaky... celý článek
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