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Čtyři svíčky
ve věnci z jehličí –
symbol svátečních
dní konce roku

Adventní čas
Tradiční výzdoba vánočního domova je neodmyslitelně
spojena se zapalováním svíček na adventních věncích,
jejichž kouzlo k nám proniklo díky oslavám stejnojmenného
svátku – Adventu. Symboly, které k tomuto období patří,
jsou svíčky, svícny, typické vánoční rostliny
a mnoho dalších, vrcholem je pak
vánoční stromek. Tvůrčí inspiraci i tipy
na nákup dekorací pro vytvoření
jedinečné atmosféry konce roku
naleznete právě v našich
zahradnických centrech.

Vánoc

Advent je období příprav na Vánoce. Slovo samo pochází
z latiny – ‘adventus’ znamená příchod. Není tím však myšlen
příchod předvánočního úklidového běsnění a nákupní horečky
gradující v nákupních centrech na okrajích velkoměst, ale
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očekávání příchodu Ježíše Krista. Slavnost
narození Páně připadá na 25. prosince –
a jako Advent se označuje období čtyř
týdnů tomuto datu předcházejících.
S obdobím Adventu se podle dochovaných
pramenů poprvé setkáváme koncem
4. století v místech, kde Kristus žil – v jižní
Galii. Do Evropy se šířil přes Španělsko;
teprve ve 12. a 13. století se postupně stal
symbolem začátku (první adventní neděle)
nového liturgického roku.
U nás Vánoce slaví převážná většina
populace. Je to období velkého očekávání –
děti se těší na kopu dárků, rodiče pak na
radost dětí pod stromečkem. Není tedy
divu, že si velké množství lidí

zpříjemňuje toto období tak tradičními
symboly, jako jsou vánoční stromeček,
svícen a v neposlední řadě adventní
věnec. Pro něj jsou charakteristické čtyři
svíčky, které symbolizují čtyři adventní
neděle.
Abyste i ve vašem domovu provoněném
vánočním cukrovím a purpurou mohli
vytvořit tu správnou vánoční atmosféru už
v čase adventním, připravili jsme pro vás
v našich zahradnických centrech pestrou
paletu vánočních dekorací. Nejenže
provoní váš byt jehličím, můžete jimi
zároveň potěšit i vaše blízké.
Zapalte si tedy na svém věnci každou
adventní neděli jednu ze svíček, nechte

vyhořet tu poslední – a za
dveřmi bude Štědrý den.

Helena Ottová
Fišer – zahradnické centrum,
spol. s r.o.

TIP:
Pro ty, kteří zvládají tvorbu vánočních
dekorací vlastními silami, jsme připravili
bohatý sortiment vánočního materiálu
právě pro tyto účely – svíčky, nejrůznější
přízdoby, podložky pro adventní věnce
a mnoho dalších pomůcek. Vše potřebné
nakoupíte v našich zahradnických
centrech a navíc si můžete odnést
i inspirace podle posledních trendů.
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Zazimujte správně rostliny
a zima nemusí být jen šedá
MRÁZ, VÍTR, TÍHA SNĚHU, HŘEJIVÉ SLUNCE A SUCHÝ VZDUCH
JSOU PRO ROSTLINY V ZIMĚ STÁLÝM NEBEZPEČÍM.

CHLADNĚJŠÍ A KRATŠÍ DNY NA PODZIM POMÁHAJÍ ROSTLINÁM
V PŘÍPRAVĚ NA ZIMNÍ KLID. DÁLE SE OTUŽUJÍ A NA JAŘE JSOU
PROTO MÉNĚ CITLIVÉ. BĚŽNÉ ROSTLINY (JEHLIČNANY, BUXUSY,
TRVALKY), KTERÉ NORMÁLNĚ PŘEZIMUJÍ VENKU NA ZÁHONECH,
NIKDY NESTĚHUJEME DO TEPLA.

Kdy? Nikdy se nesmíme řídit měsícem nebo obdobím, ale
venkovní teplotou. Ideální doba nastává pokud meteorologové
hlásí trvalejší pokles teplot pod bod mrazu.
Jak? Podle druhu rostliny a její náchylnosti na poškození mrazem volíme způsob ochrany.
Obecně platí, že stále zelené jehličnany a listnáče jsou choulostivější než rostliny opadavé. Je
nutné chránit korunu rostliny, kmen i pěstební nádobu. Nejvhodnějším materiálem je zimní
netkaná textilie, ochranné jutové rouno a jutové pytle. Vše seženete v různých barvách. Výše
jmenovanými materiály můžeme obalit korunu, kmen i pěstební nádobu. Pěstební nádobu
můžeme obalit také průhlednou bublinkovou fólií, tepelně izolační fólií, rohoží z jutové plsti,
kokosovou rohoží a proutěnou či vřesovou rohoží. Máme-li rostliny umístěny na frekventovaném
místě, doporučujeme přes netkanou textilii použít druhou vrstvu izolačně dekoračních materiálů,
ať je to juta v pásech, proutěné nebo vřesové zástěny kolem kmínků a podobně. To vše můžete
upevnit kokosovým provazem nebo různě barevnými lýky.
Kam? Zimované rostliny nejvíce trpí při střídání tepla a chladu. Nejlepším stanovištěm je proto
zastíněné místo, které se zvláště přes den nebude ohřívat svítícím sluncem. Ještě na jednu věc se
často zapomíná, a to je zajištění odvodu vody z nádob. Stačí jednoduše nádobu podložit tyčkou
nebo ji postavit na nízký rošt.
Co v zimě? V průběhu zimy musíme hlídat zálivku, a to zvláště v případě stálezelených rostlin.
Dalším důležitým bodem je zajištění „větraní“ rostliny v případě trvalejšího oteplení (i v nočních
hodinách) – je vhodné rostlinu odkrýt až do opětovného ochlazení.
Všechny jmenované výrobky (materiály) lze použít též k dekoraci interiéru. Za pomoci silikonové
pistole a kokosového provazu získáte z obyčejných plastových truhlíků či květináčů krásný obal
z přírodního materiálu, který si podle fantazie nazdobíte například lýkem nebo jutovými pásy.
Doma vyrobeným adventním věncem potěšíte nejen sebe, ale je to krásný dárek i pro vaše
blízké.

S naším zimním programem Vám nabízíme
přesvědčivé, dekorativní řešení, pro
profesionální přezimování rostlin a dekoraci
vašeho interiéru. A nezapomeňte, že fantazii
se meze nekladou.

SCHUMM CZ, s.r.o., Sádek 1, 262 21 Obecnice

www.schummm.cz

Vánoční stromek můžeme ozdobit
tradičně i neobvykle

Dnes už stojí

na zemi

Vánoční stromky měly v minulosti ochranitelskou funkci. Ozdobené
větve rozdávali i koledníci. V některých krajích se také zavěšoval nad
štědrovečerní stůl ozdobený malý stromek,
ovšem špičkou dolů. Tradice zdobení stromku,
tak jak ji známe dnes, pochází z německých
měst, i když zpočátku nebyl zdoben svícemi.
Jedna z prvních zpráv o ozdobeném
osvětleném stromku v místnosti je v brémské
kronice z roku 1570. Jehličnatý symbol Vánoc
opouští německé prostředí až v 19. století.

vánoční domácnost zdobí obvykle borovice,
jedle, smrky nebo umělé stromky.
K nejpůvodnějším způsobům zdobení
stromku patří dekorace, které mají
připomenout ztracený ráj, plody stromů
rajských, symboly nového života, naděje.
Tím nejtypičtějším symbolem je jablko na
stálezeleném „vždyživém“ stromku.
Zavěšením malého stromku ke stropu
špičkou dolů chtěli lidé vyjádřit své díky
Bohu a nebesům za život a jeho dary.
Stromek postavený na zemi zase snad
symbolizoval sepjetí se zemí, plodností
a blahobytem. Pokud jablka, různé plody
a červená barva představují plodnost, pak
barvy zlaté a stříbrné jsou
blahobytem, zároveň i světlem
nebes. Zrození Krista Pána
měly připomínat preclíky
a pečivo. Lidskou soudržnost
a lásku k bližnímu svému na
stromku zastupuje řetěz.
V chudších rodinách byl

FOTO DREAMSTIME

V Česku nemá vánoční
stromek dlouhou tradici.
Poprvé jej postavil pro
nejbližší přátele v roce 1812
ředitel pražského Stavovského divadla Jan
Karel Liebich na svém libeňském zámečku.
Nový zvyk se začal prosazovat jen
pozvolna, a to až ve 40. letech
19. století nejdříve v bohatých pražských
měšanských rodinách. Domy tehdy zdobily
živé smrčky, jedličky nebo dokonce i májky
ozdobené sladkým pečivem, perníkem
a především ovocem – jablky nebo
hruškami, ořechy, mandlemi či rozinkami.
Zřejmě roku 1860 se na stromečku
v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Do venkovských stavení pronikaly
ozdobené vánoční stromky ještě pomaleji.
Až do první světové
války bývala v mnoha
domácnostech pouze
ozdobená smrková nebo
jedlová větev. Současnou
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vždycky z papíru, různého koření, rozinek
nebo i plodů šípku či jeřabin. V bohatších
rodinách se vždy používaly zlaté a stříbrné,
ale také z barevného peří.
Z těchto tradičních symbolů můžeme
vycházet i dnes a neustále je rozvíjet. K ráji
neodmyslitelně patří květiny a pokud
chceme osvěžit vánoční stromek
i neobvyklým způsobem, pak právě květiny
zavěšené na stromku budou jistě netradiční
ozdobou. V malých ampulkách, ozdobných
skleničkách, nebo v košíčcích vyplněných
folií s mokrou aranžovací hmotou nám
mnohé z řezaných květin udělají radost po
celé vánoční období. Hvězdy na nebi
zastoupí obrácené květy hvězdníku
(Amarylis). V jeho dutém stonku je
dostatek místa pro tolik vody, aby květ
dlouho vydržel. Stačí jeho konec ozdobně
ovázat, k zakrytí lze použít i tenký alobal
v kombinaci se stuhou a jednoduchá
originální ozdoba je na světě. Pro tyto účely
jsou díky své trvanlivosti nejvhodnější
chryzantémy, karafiáty, alstromérie,
anturie, zmíněné hvězdníky a z orchidejí
například Cymbidium. Za vyzkoušení stojí
také kombinace svazečků suchých květin,
listů a různých „darů“ přírody. K dekoraci
vánočního stromku lze velmi dobře uplatnit
také jakýkoli zbytek krajky (jako symbol
sněhových vloček). Aby byl akt zdobení
stromku každoročně ojedinělým
okamžikem plným vzpomínek, představ
a očekávání, máme pro vás v našich
centrech naplněné pulty a police vánočními
dekoracemi. Stačí jen přijít a vybrat si…

Mgr. Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík

Ani v zimě nemusí váš dům vypadat smutně
V čase našich babiček zdobily okenní
tabulky vícedílných oken papíroví
andělíčci a mezi dvojitými okny ležel
smotek látky ovázaný barevnou stuhou,
aby oznamoval sváteční čas a zároveň
izoloval. Na okenní římse pak stál truhlík,
v němž byly zapíchané větvičky
jehličnanů ověšené ovocem.
Po vzoru našich
předků můžeme
okna přizdobit
i my, naštěstí už
však nemusíme
nikam pokládat látku
s mašlemi.

Vánoce
i na okně

Ani v zimních měsících, kdy se obchodní
domy předhánějí v soutěži
o „nejpřeplácanější“ vánoční výzdobu,
nemusíme naše okna, zahrady ani vstupní
prostory nechat bez rostlinných prvků.
Vánoce a jejich atmosféra nás povzbuzuje
v potřebě zkrášlit svůj byt, dům
a zahradu a zahradnická centra překypují
množstvím vánočního sortimentu.
Alternativ je mnoho a každý svůj domov
může nazdobit podle svého vkusu
a možností. V domě se zahradou je
nasnadě výzdoba vstupních dveří
adventním věncem a z jehličnanu před
domem udělat krásný venkovní stromek
s vánočními ozdobami. Ani v bytech bez
zahrady však není nutné zoufat. Přenosné
nádoby na terasách, balkónech či oknech,
v nichž se slunily letničky, te mohou

posloužit právě k rostlinné výzdobě.
Možností je hned několik. Pokud jste
uchovali své letní truhlíky až do pozdního
podzimu a nestihli jste provést podzimní
osázení, můžete si vybrat mezi truhlíkem
osázeným a chvojovým. Chvojový truhlík

si vyrobíme snadno vypícháním větviček
jehličnatých dřevin do aranžovací hmoty
nebo přímo do substrátu. K dozdobení
přenosných nádob můžeme použít široký
sortiment přízdob, které vám již od října
v našich zahradnických centrech
nabízíme. Využít lze i přírodní zdroje –
šišky, jmelí, ořechy a podobně. Také na
ně si můžete zajít k nám.
Truhlíky můžeme rovněž osázet novými
mrazuvzdornými rostlinami a nezdobit.
Někdy stačí pouze doplnit a naaranžovat
stávající osázení. Pokud máme truhlíky
osázené jehličnany a vřesy ještě
z podzimního období, lze je velice snadno
změnit několika drobnými úpravami na
truhlíky čistě vánoční. V první řadě si
zvolíme dominantní barvu pro naše
aranžmá, dále pak odstraníme rostliny,
které již nevypadají dobře a rostliny, jejichž
vzhled se k vánočnímu období tématicky
nehodí (například macešky). Vzniklá místa
pak doplníme koniferami nebo chvojím.
Nové tváře přenosných nádob nám tak
budou moci přinášet radost až do příští
vegetační sezóny, kdy je budou opět zdobit
letničky.
Ing. Stanislav Dvořák
Zahradnictví Dvořák a syn
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Ani nejznámější
jehličnany
neuniknou záměrům
šlechtitelů

Nová tvář

borovice

Nedílnou součástí každé
zahrady jsou jehličnaté
rostliny. Početnou skupinu
mezi nimi tvoří borovice. Původní vzrůstné stromy jsou do
dnešních menších zahrad téměř nepoužitelné, a proto se stále
více objevují roubované kultivary, které jsou oblíbené díky
svým menším rozměrům a nenahraditelnému půvabu.
Jedním z kultivarů, který by se mohl stát
favoritem zahradnických center právě díky
svému menšímu vzrůstu, je Pinus
´Brepo´. Pod tímto názvem se schovává
kultivar borovice černé, který byl získán
mezidruhovým křížením Pinus nigra
x Pinus densiflora. Rostlina tvoří krátké
přírůstky, jejichž bohatým větvením

vzniká hustý kulovitý (ve stáří ploše
kulovitý) tvar, typický pro kultivary vzniklé
z čarověníků. Roubování umožňuje
pěstování rostlin na různě vysokých
kmíncích. Tak získáme bu rostlinu
nízkou (keřovitého vzrůstu) nebo rostlinu
ve tvaru stromku. Celkově tato borovice
působí vznešeným dojmem a to zejména

díky sytému zabarvení jehlic a již
zmíněnému pravidelnému tvaru.
Pinus ´Brepo´ patří celkově k málo
náročným druhům. Slunné stanoviště je
pro její optimální růst nejlepší. Snese však
i mírný polostín. Půdu vyžaduje
propustnou, lze ji pěstovat i v těžších
půdách, nikoli ovšem v půdách
zamokřených. Tento druh borovice lépe
snáší mírný přísušek než časté podmáčení
a přelití. Nároky na výživu jsou
srovnatelné s ostatními druhy borovic. Pro
přihnojování plně dostačuje hnojivo, které
obsahuje základní živiny (granulované,
kapalné, nejlepší je však hnojivo
s pozvolným uvolňováním živin).
Tento druh borovice lze doporučit do
většiny dnešních zahrad. Nejčastěji se
uplatní jako solitéra v menších záhonech.
Nejlépe však vynikne v blízkosti teras,
laviček či jiných typů odpočívadel,
protože pouze z blízka můžeme
vychutnat každý detail této krásné
rostliny. Vhodné je též stanoviště
v blízkosti vstupu do domu, kde nás
každý den přivítá svým charakteristickým
habitem. Lze ji použít i do skalek,
protože se výborně kombinuje s kameny.
A to jak s kameny většími, tak i s kameny
obsypovými, které současné zahradě
zasypané mulčem dodají vzdušnější ráz.
Kultivar je pro své nízké nároky na
zálivku a výživu a pro vysokou odolnost
vůči mrazu rovněž vhodný pro pěstování
v nádobách – na terasy, balkony, střešní
zahrady. Nové kultivary borovic jsou velmi
oblíbené a věřím, že mají oprávněně své
nezastupitelné místo v dnešních
zahradách.
Ing. Vojtěch Böhm
Zahradnictví Líbeznice

Nedílnou a moderní součástí vánoční výzdoby bytu
se v posledních letech stávají řezané květiny. Rostlinná
aranžmá tvořená květy ve váze společně s chvojím
či jinými vánočními dekoracemi jsou na přípravu velmi
jednoduchá a přitom vánoční atmosféru příjemně
dotvoří a osvěží.

Živé
květiny
na vánočním stole

Pokud není pro vázu s květinami na stole
místo, pak může být vhodným řešením
například vánoční svícen zhotovený
z řezaných květin. Je možné
vytvořit jakýkoli tvar, barevnou
kombinaci a použít různé druhy
květů či zeleně vhodně
doplněné přízdobami pro dané
období. Pro aranžmá, jejichž
svěžest chceme vnímat od
Vánoc do Nového roku, bychom
měli volit trvanlivější květiny,
jako u jsou chryzantémy,
orchideje, karafiáty nebo
hvězdníky. Pro vánoční tabuli
jsou ale stejně tak vhodné růže,
frézie, gerbery a v prosinci už
dostupné tulipány. Výběr
rostlin záleží na vkusu
každého. Pak už se jen stačí
rozhodnout, zda si svícen

zhotovíte sami nebo si jej necháte
připravit na míru v některém
z našich zahradnických center.
Vánoční svícny na fotografiích pro vás
připravili floristé ze Zahradnictví
u Kopřivů v Šebrově.
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Sváteční atmosféru Vánoc
vytvoří také typické vánoční
rostliny

Aby kvetly
v pravý čas…
Typickou rostlinou našich domácností je vánoční hvězda, která
pochází až z daleké Latinské Ameriky, konkrétně z Mexika.
Latinsky se nazývá Euphorbia pulcherrima nebo též Poinsettia
pulcherrima. Euphorbia pulcherrima značí v překladu nejkrásnější
z euphorbií.
Dávno neplatí, že nás okouzluje pouze její tradiční červený nebo
šarlatový šat. Současný trh už nabízí rostliny také v méně

Vánoční hvězda
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Čas Vánoc je za dveřmi a jejich kouzlo bude
v bytech čarovat vánoční stromeček, cukroví
a samozřejmě vánoční výzdoba, která celou
atmosféru umocní. Nedílnou součástí tradiční
vánoční výzdoby jsou i pokojové květiny
symbolizující tyto svátky. Mohou to být
klasické vánoční hrnkové rostliny, které
s oblibou pěstovaly již naše babičky –
vánoční hvězda, vánoční kaktus, brambořík,
azalka nebo nádherný hvězdník.
obvyklých barvách: narůžovělé, lososové, krémové, žluté či
dokonce odrůdy s dvoubarevnými listeny. Vánoční hvězdy jsou
náročnější rostliny, u kterých musíme dbát hlavně na udržování
stálé pokojové teploty v rozmezí 17-22 stupňů Celsia. Na zálivku
není vánoční hvězda náročná, podobně jako u většiny pokojových
květin však také v jejím případě platí, že méně je někdy více –
přebytečná voda z misek by se měla okamžitě vylít, nebo
rostlině neprospívá. Vánoční hvězda prosperuje na
světlém místě bez přímých

Brambořík

Azalka
jejich opadávání může být
průvan, přelití nebo vyšší teplota.
Krásnou vánoční atmosféru navodí
také hvězdník (Hippeastrum), který je
svým vzhledem předurčen
k slavnostnímu využití o vánočních
svátcích. Jeho květy mají tvar hvězdy,
vypadají tedy jako klasické vánoční ozdoby.
Hvězdníky nabízíme v našich zahradnických centrech jako
hrnkové nebo řezané květiny.
Věříme, že řádky o vánočních rostlinách vám budou dobrou
inspirací pro nákup rostlin v našich prodejnách a jejich
prostřednictvím vám tak zpříjemníme prožití vánočních svátků.
Přejeme vám při jejich pěstování hodně úspěchů.

Jiří Brabec
Zahradnické centrum Brabec

FOTO HOLANDSKÁ KVĚTINOVÁ KANCELÁŘ, STARS FOR EUROPE

slunečních paprsků. Pokud je v bytě příliš suchý vzduch, začnou
listy brzy opadávat, proto není vhodné rostlinu umístit do
blízkosti topení. Euphorbie jsou poměrně citlivé na nízké teploty,
proto by měly být proti chladu dobře chráněny, zejména při
manipulaci spojené s nákupem rostlin. Vždy dbejte na to, aby
byla vánoční hvězda na cestu domů řádně zabalena.
Pokud se rozhodneme uchovat vánoční hvězdu na příští rok, je
nutné rostlinu po odkvětu seříznout na výšku asi 15 cm.
Do května ji udržujeme v suchu při teplotě 12-15 ºC. V době,
kdy se objeví nové výhony, rostlinu přesadíme a umístíme na
stanoviště s vyšší teplotou. Během růstu mírně zaléváme, rosíme
a každé dva týdny přihnojujeme. V létě jsou její
listy zelené. Požadovaného zbarvení listů
dosáhneme umístěním rostliny v temnu
12 hodin denně po dobu několika týdnů.
Další pokojovou rostlinou
symbolizující vánoční čas je
vánoční kaktus (Schlumbergera).
Rovněž tato rostlina vyžaduje
umístění na světlém místě bez
přímého slunečního záření,
které ji poškozuje. Vánoční
kaktus má rád stálou teplotu
mezi 16 až 20 ºC, přičemž v zimě
mu vyhovuje teplota kolem 15 ºC.
Pěstování této rostliny významně ovlivňuje
zálivka. V době růstu, od března do
července, potřebuje vánoční kaktus dostatek
vody, ale už od srpna ho zaléváme velmi mírně –
jen tolik, aby kořenový bal nepřeschl. Pokud dodržíme tyto
zásady, měly by se koncem listopadu objevit na rostlině poupata.
V době tvorby poupat rostlinu nepřemisujeme, jinak mohou
poupata opadat. Pro zdárný vývin květů je vhodné i jejich rosení.
Po odkvětu zálivku opět omezíme až do března.
Zástupcem klasických vánočních květin je také brambořík
(Cyclamen). Rostlina je oblíbená zejména pro půvabné
pestrobarevné květy, které mají celou řadu odstínů od něžně
bílé přes růžovou, fialovou až po typicky vánoční červenou
barvu. Protože květy v teplém prostředí rychle odkvétají,
potřebují bramboříky stanoviště v chladnějším polostínu.
Vyhovuje jim teplota mezi 12 a 18 ºC. Jsou ideální pro
vstupní haly nebo ložnice. Stále oblíbenější
minibramboříky snášejí vyšší teplotu. Zaléváme je na
misku měkkou vodou.
Do našich domovů v posledních letech opět proniká azalka
(Rhododendron simsii). Azalka snáší poněkud chladnější
prostředí okolo 15 ºC, proto jí můžeme ozdobit například
parapety okna
v nejchladnější místnosti
v bytě. Pozor ale na přímé
slunce, které azalka nesnáší.
Azalka vyžaduje hodně vody
– zemina v květináči by měla
být vždy vlhká. Rostlina
nesnáší vápník, a proto by
měla být voda na zalévání
převařená nebo dešová.
Azalka je poněkud náročná
na péči a na každou
necitlivost z naší strany
reaguje shazováním
nerozvitých květů. Příčinou
Vánoční kaktus

Hvězdník
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Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Zazimujte všechny choulostivé
rostliny. Pokud víte, že vám namrzá
občas hortenzie, překryjte ji třeba
i dvěma až třemi vrstvami netkané
textilie – ke koupi v našich
zahradnických centrech v barvách
bílé, béžové, oranžové, modré.
Kmínky stromkových růží obalte před
ohlášenými tuhými mrazy rovněž
textílií či ochranným a zároveň
dekorativním proutěným plůtkem.
Korunku zabalte jako hortenzii.

Odstraňte odumřelé,
suché části stonků.
Choulostivé trvalky
nakryjte mulčovací kůrou
a zpod zejména
ovocných stromů
odstraňte zbývající listí.
Byl-li strom napaden
nějakou chorobou či
škůdcem, listí raději
zlikvidujte, jinak jej
přidejte na kompost. Do
dvou let z něj budete mít
kvalitní humus
(nenakládejte tak s listy
ořešáku a dubu, obsahují
mnoho tříslovin).

Pokud jste ještě nestihli
zrýt záhony po letničkách
či zelenině, učiňte tak do
zámrazu. Mráz vám pak
pomůže půdu důkladně
zkypřit a provzdušnit.
Doporučujeme rýče
Fiskars se špičkou nebo
rycí vidle, které vám
ušetří nervy. Jsou
vyrobené z kvalitní
oceli, neohýbají se,
nerezaví. Ryjí
„téměř“ samy.

Zkontrolujte pokojové rostliny, popřípadě zazimované
balkonovky, zda nejsou napadeny škůdci a chorobami, jestli na
daném stanovišti netrpí suchem a horkem či přelitím. Hnědnoucí
a zasychající konce listů pokojových rostlin nemusí vždy nutně
znamenat sucho nebo nízkou vzdušnou vlhkost, ale často jsou
příznakem nadbytečné zálivky. Lékem je omezení zálivky,
případně přesazení rostliny. „Vadnutí“ a následný nástup plísně
šedé u bramboříků je také způsobeno déletrvajícím přelitím.
Při víceletém pěstování rostliny může také jít o napadení
lalokonoscem, který
napadá brambořík v době
jeho letnění na zahradě.
Bílá larva pak ožírá kořínky
až k samotné hlíze.
Nemůžete-li příčinu
identifikovat, přineste
napadenou část rostliny
do zahradnického centra,
kde vám jistě s odhalením
příčiny vadnutí rostliny
a s následnou léčbou
poradíme.

Zima je přece jen obdobím mírného odpočinku i pro
zahradníky. Je tedy čas se zamyslet nad příští sezónou,
nad novými květinami, které byste chtěli vyzkoušet pěstovat.
K inspiraci vám pomohou naše nabídky semen či katalog
rostlin na internetové adrese www.katalog-rostlin.cz.

Při oteplení nad 0°C zalijte stálezené
rostliny (podle velikosti) zhruba 10 litry
vody na rostlinu. I v zimě odpařují vodu
a zhnědnutí jehličnanů na jaře může být
způsobeno právě uschnutím, nikoli
zmrznutím. Zalévání nepodceňujte
zejména u rostlin, které jste vysadili
v témže roce.
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Pokud váháte s vánočním dárkem a jediná
informace, kterou máte o přáních či potřebách
obdarovaného je jeho láska k zahradě, pak
využijte naší nabídky dárkových poukazů.
Každé naše zahradnické centrum prodává
dárkové poukazy, které mohou udělat vašim
blízkým radost. Umožňují totiž nákup podle
vlastního výběru.

Dana Skládalová
Chládek – zahradnické centrum

Nově je ve všech našich zahradnických centrech k dispozici elektronický katalog rostlin.
Přístup do katalogu je možné získat přímo na místě v prodejně přes informační kiosek
s dotykovou obrazovkou a jednoduchým ovládáním, nebo z pohodlí domova přes internet
na adrese www.katalog-rostlin.cz. Odkaz na katalog rovněž najdete na webových
stránkách našeho Sdružení
(www.szc.cz) či na webech
jednotlivých center (viz zadní
strana tohoto Zpravodaje).
V současné době zde najdete
nejoblíbenější druhy pokojových
rostlin a letniček. Do budoucna
připravujeme rozšíření o další
druhy rostlin jako okrasné stromy,
keře, jehličnany, trvalky. Naším
cílem je postupně katalog naplnit
o převážnou většinu rostlin
v našem sortimentu. Vyhledávání
je velmi jednoduché (podle
skupiny rostlin, v rámci ní podle
abecedy či jednotlivých kritérií
jako je barva či doba květu, výšky
či nároků na stanoviště). Pevně
věříme, že si tento katalog získá
oblibu a bude účinným
pomocníkem při hledání informací
o nabízených rostlinách.

www.katalog-rostlin.cz

Tým zahradnických center

velkoobchod zahrádkářských potřeb

NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

UN I K ÁT N Í Š T Í PA C Í SEKERY FISK A R S ®
Sekery FISKARS® se již staly
na českém trhu pojmem díky
unikátní konstrukci, kvalitnímu
zpracování a dlouhé záruce,
kterou na ně výrobce poskytuje.
Jde o řadu seker různých délek
pro sekání a štípání dřeva. Jsou
lehké, dobře vyvážené a pohodlně se drží. To zvyšuje bezpečnost práce.
I Ostrá čepel vykovaná z kvalitní finské oceli je potažená

vrstvou PTFE pro zvýšení účinnosti.
I Topůrko je z trvanlivého polyamidu vyztuženého
skelnými vlákny.
I Je zakončené oranžovým protiskluzným povrchem a odolné
vlhku, suchu i studenému počasí.
I Speciální konstrukce (patent Fiskars) zajišťuje,
že čepel nikdy nespadne.

Mimořádná záruka 10 let !!!
(vztahuje se na topůrko a jeho spojení s čepelí)

NÁŘADÍ NA SNÍH FISKARS ®
Shrnovače a další nářadí na sníh jsou charakteristické
svou nápaditostí, nádherným designem, moderními
materiály a především kvalitou.
I Pracovní část shrnovačů je vyrobena

z kvalitního plastu, který si zachovává
svou pevnost i za velmi nízkých teplot
a zamezuje nalepení sněhu.
I Hrana, která přichází do styku s povrchem, je chráněna tvarovanou hliníkovou lištou.
I Násada je zakončena oranžovým ergonomickým držadlem pro pohodlnou práci.
I Shrnovače se vyrábějí v několika modifikacích, které se liší v šířce i konstrukci.
Na obrázku je shrnovač Fiskars 143010, který má delší násadu než je obvyklé a speciálně vytvarovanou pracovní část. Delší násada svírá s povrchem menší úhel. Tento shrnovač pak sníh většinou nehrne, ale roluje
před sebou. Sníh pak odpadává do stran. Při prudším pohybu dokonce proklouzne podél čepele nahoru a je odhozen až
dva metry vpřed.

5 let záruka !!!
(na výrobní vady a vady materiálu)

Nohel Garden G Budínek 80 G 263 01 Dobříš G www.nohelgarden.cz G Tyto výrobky najdete v prodejnách Sdružení zahradnických center.

Méně obvyklé a nenápadné
dřeviny v sobě často skrývají
široké využití v zahradě

Všestranný

cizinec
v zahradě

Brsleny jsou opadavé i stálezelené listnaté keře,
které rostou převážně v mírném pásmu severní
polokoule. Ve volné přírodě roste necelých 200
druhů těchto zajímavých dřevin, v zahradnickém
světě je pak známo ještě mnoho dalších odrůd,
které stále častěji vstupují
nejenom do našeho povědomí,
ale i jako významný estetický
prvek do naších zahrad. Brslen
(Euonymus) roste v hojném
množství druhů především
v Asii a Severní Americe.

Euonymus alatus
V naší přírodě jsou brsleny zastoupeny
jenom skromně. Významný je v podstatě
jenom brslen evropský (Euonymus
europaeus), který dobře známe zejména
kvůli exoticky vyhlížejícím barevným
plodům. Tento brslen patří do skupiny
opadavých keřů a je již od pradávna
považován za velmi cenný keř. Pozitivní
vnímání mu vyneslo zejména jeho velmi
tvrdé a pevné dřevo, které se od starověku
používalo na výrobu drobných předmětů,
od kterých se očekávala pevnost a dlouhá
trvanlivost. Významnou funkci – a to
zejména v minulosti – měl tento brslen
i v lidovém léčitelství. Všechny části rostliny
jsou však toxické, proto nejsou na místě
žádné experimenty s jejím vnitřním
užíváním, ani vysazování kolem dětských
hřiš či ve školních areálech. Brslen
evropský má však jednu velmi cennou
vlastnost, kterou v určitých situacích
mohou využít i zákazníci našich zahradních
center. Tato rostlina se totiž vyznačuje
rychlou tvorbou velkého množství hustých
a jemných kořínků. Proto dokáže za velmi
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Euonymus europaeus
krátkou dobu zpevnit umělé náspy a příkré
svahy, čímž zabraňuje sesuvům i jiným
formám eroze. V podzimním období je
navíc tento brslen velmi zajímavý
zvláštními plody i zářivým vybarvením listů.
Podzimní efekt je snad nejsilnější dekorací
všech opadavých brslenů. Z tohoto pohledu
zcela výsadní postavení patří dalšímu
zajímavému druhu. Je to brslen křídlatý
(Euonymus alatus), který se v podzimní
době vybarví do zcela úchvatné růžově

Euonymus planipes

Euonymus
europaeus ‘Albus’

fialové barvy. Tento druh se vyznačuje
široce rozkladitým růstem a obvykle bývá
na stanovišti více široký, než vysoký.
Dalším pozoruhodným brslenem je druh
označovaný jako Euonymus planipes. Na
podzim se rovněž vybarvuje do krásných
červených odstínů, ale k tomuto
představení přidává ještě něco navíc –
nepříliš velké, zato však velmi zajímavé
plody. Ty se tvoří na rostlině obvykle
v hojném počtu, takže i z dálky se stává
podzimní dřevina výrazným prvkem
v zahradě.
Druhou skupinu brslenů tvoří stálezelené
druhy, které jsou ve vnímání mnoha
zahradnických nadšenců ještě populárnější
než druhy opadavé. Z těchto brslenů se
v naších zahradách pěstují zejména dva
druhy a jejich odrůdy – brslen japonský
(Euonymus japonicus) a brslen Fortuneův
(Euonymus fortunei). V názvosloví těchto
druhů vládne trochu nepřehledná situace,
ale na kvalitě a hodnotě rostlin se tato
terminologická nejistota naštěstí
neprojevuje. Od obou druhů existuje
celkem velké množství kultivarů, které se
často mezi sebou liší jenom v málo
podstatném detailu. Vyplatí se ale vědět, že

brslen japonský je o něco citlivější na zimu
slunečního svitu ovlivňuje intenzitu
a mráz. V drsnějších oblastech se pěstuje
kvetení a tím i násadu dekorativních
více v nádobách jako přenosná rostlina,
plodů. Na dostatku slunečních paprsků je
naopak na chráněných lokalitách tvoří
závislá také sytost podzimního vybarvení.
velké a impozantní keře, někdy se také
Stálezeleným druhům nejlépe vyhovuje
používá pro výsadbu hustých stálezelených
místo v polostínu. Tyto druhy sice
živých plotů. Brslen Fortuneův je
dovedou úspěšně růst i v hlubším stínu,
drobnolistý keřík, který se popisuje trochu
na takovém stanovišti však pestrobarevné
obtížně. Charakter růstu je totiž závislý na
kultivary obrůstají listovím v původní
místě i způsobu pěstování. Pravidelným
barvě zelených odstínů. V případě že po
stříháním lze tento brslen zapěstovat jako
tuhé zimě namrznou výhony
působivý nízký živý plůtek, rovněž tak
stálezelených brslenů, jako nejlepší lék
ve velmi vzhledné kompaktní bochánky.
obvykle poslouží ostré nůžky, kterými
Pěstujeme-li tento brslen bez zásahů,
odstraníme poškozené větvičky do živého
chová se převážně jako půdopokryvná
dřeva. Regenerační schopnost brslenů je
rostlina. U většiny odrůd se brslen
většinou velmi dobrá a drobné šrámy po
Fortuneův umí představit ještě v jednom
zimě obvykle rychle zmizí. Pokud jste si
světle. Pokud se výhony tohoto
brslenu dostanou ke kolmé
opoře, někdy se stává že se
jedinec začne chovat jako
rostlina popínavá. Mladé výhony
Euonymus
se opírají o kolmou oporu
japonicus
a pokračují ve svislé cestě často
‘Susan’
až do výšky 3 m.
Brsleny vyžadují vlhké, ne však
trvale mokré místo a na živiny
bohatou půdu s vyšším
Euonymus
obsahem vápníku. Opadavým
japonicus
druhům vyhovuje slunečné
Euonymus japonicus
‘Aureomarginatus’
místo, nebo dostatek

velkoobchod zahrádkářských potřeb
Luteus F1
Hybridní odrůda určená pro
pěstování ve sklenících a ve
fóliových krytech s velkými
plody a velmi silnou dužninou.
Ozarowska
Odrůda určená k pěstování ve
fóliovníku nebo na teplejších
a chráněných stanovištích,
má plody průměrné hmotnosti 120 g s hrubou a šťavnatou dužninou.
Vlasta
Odrůda pro polní pěstování
i k rychlení ve studených fóliových krytech se sladkými
a šťavnatými plody s vysokým
obsahem vitamínu C.
Kéckeszarv
Paprika typu Kozí roh pro polní pěstování s plody mírně
pálivé chuti vhodnými zejména ke konzervaci.
Alexandr
Kvalitní maďarská poloraná
odrůda rajčinového typu, určená pro polní pěstování
s tmavozelenými plody, po
dozrání tmavě červenými se
silným leskem.
Topboy
Raná odrůda pro polní pěstování i k rychlení se žlutými plody rajčatového tvaru se
silnou dužinou, vhodnými zejména pro konzervaci.

PCR
Odrůda, určená k rychlení
i pro polní pěstování, bujného vzrůstu s převislými, mírně
zploštělými plody jemně pikantní chuti.
Fatima
Středně raná odrůda určená
k rychlení s velkými (cca
240g), temně zelenočervenými, hladkými a šťavnatými
plody s výrazným brázdněním
mezi komorami.
Patricie
Odrůda určená k rychlení ve
sklenících a fóliových krytech
zajímavá velkými, žlutozelenými štavnatými plody o hmotnosti cca 240g.
Meika
Nadprůměrně výnosná paprika šlechtitele Mgr.Meisla
s mohutnými plody se silnou
dužinou.
Ingrid
Polopozdní odrůda k rychlení
se pěstuje až do botanické
zralosti pro čokoládově hnědé zbarvení středně velkých
plodů (cca 200g), má velký
podíl plodů 1. jakosti.
Granova
Kvalitní, plastická a výnosná
odrůda, určená pro polní pěstování se silnostěnnými, tří
až čtyřkomorovými plody kvadratického tvaru.

Euonymus japonicus
v přehledu brslenů vybrali ten svůj, jistě
jej naleznete v nabídce některého ze
zahradních center.
Text a foto
Ing. Pavel Chlouba

Euonymus fortunei ‘Emerald´n Gold’

NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Nejchutnější papriky

jte!
Neváhe třeba
em je
S výsev včas!
začít

Nohel Garden G Budínek 80 G 263 01 Dobříš G www.nohelgarden.cz G Tato osiva najdete v prodejnách Sdružení zahradnických center.

Vážení přátelé,
firma Planta collection pro vás ve spolupráci se Sdružením zahradnických center
připravila několik zajímavých kolekcí vánoční keramiky firmy Scheurich, která vás
jistě bude inspirovat při svátečním naladění vašich příbytků.
Zlatavý podzim hýřící širokou škálou barev, které namíchala sama příroda, je pro
většinu z nás pohlazením na duši. Obdivujeme tuto pestrobarevnou nádheru a rádi
na toto období vzpomínáme. Teplé barvy podzimu používáme i o Vánocích při
aranžování dekorací, svícnů a vánočního stromečku. Typickými barvami Vánoc jsou
zlatá, červená, bordová a stříbrná. Kdo má rád tyto tradiční barvy, může použít naše
keramické bytové doplňky s vánoční hvězdou, nebo vypíchat keramiku čerstvým
jehličím s různými suchými plody, skořicí a dalšími přízdobami. Pro ty, kteří chtějí
změnu, mohu doporučit kombinaci zlaté s barvou krémovou či barvou slonové kosti.
Když k tomu přidáte stříbrný svícen, zlaté prostírání a pěknou květinu, docílíte
zajímavého pojetí barev. Pro ty ještě více odvážné doporučuji kombinaci například
rubínové a metalické hnědé.
Vybírejte si barvy, které máte rádi. Vždyť vánoce jsou svátky pohody, odpočinku
a pro některé také možnost být pohromadě s celou rodinou. Květiny, dekorace, svíčky
a pálení vonných tyčinek jsou ty nejbáječnější ingredience Vánoc a celého zimního
období.
Vždy, když přijedu do jakéhokoliv zahradního centra, které je
členem Sdružení zahradnických center, cítím domácí atmosféru
a zároveň obrovskou profesionalitu.
Vážení zákazníci, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a provoněnou zimu.
Daniel Beránek
Planta collection

Netradiční zeleninu do asijských
pokrmů si už můžete
vypěstovat sami

Ochutnejte
KOMATSUNA (Brassica rapa
var. Komatsuna) – hořčičný
špenát. Tvoří otevřenou
růžici s velkými zelenými
listy příjemné jemné
hořčičné chuti. Mladé listy
jsou výborné na saláty, starší
k dušení nebo úpravě jako
náš špenát. Listy se v asijské
kuchyni konzervují solením,
sušením, nebo se nakládají
do sojového nálevu.

ČÍNSKÁ HOŘČICE (Brassica
juncea) – skupina vzrůstných
odrůd a výraznou hořčičnou
chutí. Aroma se zvýrazňuje
s věkem rostliny – pikantní
chu starších listů je
nezaměnitelná. Mladé listy
dají jemný hořčičný akcent
směsným listovým salátům.
Starší listy nakrájejte a rychle
poduste ve wok pánvi s kuřecím
nebo vepřovým masem.
RED GIANT je odrůda listové
hořčice s výrazným červeným
anthokyanovým zabarvením
žeber a listových čepelí. Křehká
a výrazně aromatická zelenina.

MIZUNA (Brassica rapa ssp.
Japonica) – rostlina s dlouze
stopatými, stříhanolistými,
štíhlými listy. Plně vyvinutá
rostlina tvoří mohutnou růžici,
s mnoha růstovými vrcholy, asi
25 cm vysokou. Výborná do

jedlou chryzantému

Dlouho bylo pekingské zelí jedinou zeleninou, která se ze
širokého sortimentu zeleniny Dálného Východu u nás
pěstovala. S rozmachem čínských bister a jídelen se však
objevily i další druhy, jejichž přítomnost dodává
exotickým jídlům tu správnou chuť a dělá je tak pro nás
lákavějšími. Příznivci těchto netradičních pokrmů se
mohou radovat – společnost Semo pro ně totiž připravila
kolekci semen zeleniny Dálného Východu, jejíž přednostmi
jsou rychlý růst a krátká vegetační doba. Asijskou zeleninu
si tak můžete v příští sezóně snadno vypěstovat sami.

Asijské salátové okurky –
TASTY GREEN – pro nás
nový typ asijské tenké
partenokarpické hadovky
s výraznou bradavičnatostí.
Vyniká jemnou a křehkou
strukturou a výbornou chutí.
Plody jsou 20-23 cm dlouhé
a 2,5-3 cm široké. Vegetační
doba je 58 dnů. Nenáročná
odrůda vhodná pro skleníky
i fóliovníky.

salátů i na dušení. Listy jsou
ceněny hlavně pro vysoký obsah
vitamínu C, draslíku a vápníku.
Nízký obsah cukrů předurčuje
tuto zeleninu pro diabetickou
a redukční dietu.

MIBUNA (Brassica rapa ssp.
Japonica) – je typem růstu velice
podobná mizuně, listy jsou
štíhlé, lžičkovité a celokrajné.
Obě plodiny jsou odolné
k vybíhání do květu a využitelné
pro sklizeň mladých listů
i dospělých rostlin. Nenáročné na
pěstování.

PERILA (Perilla frutescens) –
hodí se pro pěstování ve
společnosti rajčat. Perila
totiž odpuzuje nevítaný
hmyz a naopak přitahuje
motýly. Rostliny z jarních
výsevů můžete sklízet po
celý rok až do podzimu.
Perila se díky své příjemně
štiplavé chuti výborně hodí
především k masům
a rybám.
Výtažky z perily mají
prokazatelné
antibakteriální, antiseptické
a především výrazné
antioxidační účinky.

JEDLÁ CHRYZANTÉMA – SHINGIKU
(Chrysanthemum coronarium) rostlina, která je ze skupiny
„greens“ našim chuovým
návykům nejvzdálenější.
Chrysantémová vůně a typická
těžko popsatelná chu. Rostlina
je bohatá na vitamíny, hlavně
provitamín A, minerály a silice.
Doporučujeme mírně podusit
nebo přidat do směsných salátů.
MAIKO – odrůda s jemnými,
stříhanými listy. Sklízejte mladé
listy 15 cm vysoké. Po seříznutí
dobře obrůstá. Zaštípnutím
růstového vrcholu získáte
větvenou rostlinu, ze které můžete
sklízet jemné boční výhony.

Tuřín – PRIMERA - bělomasá
odrůda „asijského typu“, která je
vhodná pro přímý konzum,
tepelnou úpravu i skladování.
Ploše kulovitá bulva je na temeni
fialová a přechází ke kořeni do
bílé barvy. Dužina je křehká,
sladká a výjimečně jemná.
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Zahradnictví u Kopřivů

POZVÁNKA
NA NÁVŠ TĚVU
V příštím roce to bude již
30 let, co jsme v Šebrově
vypěstovali a prodali první
zahradnické výpěstky.
Začátky byly krušné –
začínali jsme na „zelené
louce“ a podmínky v té době
podnikání příliš nepřály.
V současné době funguje
Zahradnictví u Kopřivů
v Šebrově jako zahradnické
centrum se širokou
nabídkou především živého
materiálu, ale v nabídce jsou
také pěstební substráty, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin,
keramika, řezané květiny, floristické zboží, prostě všechno, co souvisí
s péčí o rostliny a jejich pěstováním.
Zahradnické centrum, které v současné době patří v brněnské
aglomeraci k největším, se liší od konkurence zejména rozsáhlou

Pro potěšení našich zákazníků organizujeme v areálu
zahradnického centra květinové výstavy. Ta hlavní se koná
již tradičně poslední víkend v srpnu.
Do Zahradnictví u Kopřivů si vás dovoluje pozvat
RNDr. František Kopřiva

vlastní výrobou, která výrazně ovlivňuje nabídku
a celkovou vizáž prodejny.
Mezi nejprodávanější vlastní výpěstky patří petrklíče,
balkonové rostliny, trvalky, chryzantémy a vánoční
hvězdy. Od roku 2003 je v provozu okrasná školka
o rozloze pěti hektarů s produkcí rozsáhlého
sortimentu konifer a okrasných keřů. Nabízené zboží
je prezentováno na 500 m² kryté vytápěné plochy
a na zhruba 2500 m² volné prodejní plochy.

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Podzim 2007. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80,
IČO 44872615. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o., 267 23 Libomyšl 43, IČO 27877256. Vyšlo v Praze dne 15.11.2007.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

●

● Teplice

Most

ZAHRADNICTVÍ
DVOŘÁK A SYN
www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
Rudolická 1700
434 01 Most
Tel.: 476 100 794

Bakov nad Jizerou
● Jičín
●
Líbeznice ●
● Praha

●

Plzeň ●

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.zahradnicke–centrum.cz
● Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
● Hradecká ulice
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 434
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

Všenory

● Přeštice
České Budějovice

●

CONICA spol. s r.o.
www.conica.cz
●
Všenory 222
Blansko
Tišnov ●
●
252 31 Všenory
● Šebrov
● Brno
Tel., fax: 257 711 233
Modřice ●
● Pražská 459
252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.: 257 712 883

FIŠER ZAHRADNICKÉ
CENTRUM spol. s r.o.
www.fiserzahradnictvi.cz
● Lochotínská 42
301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
● Průmyslová 1276
334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453
FLORACENTRUM FERENČÍK
www.floracentrum.cz
● Pražská ul.
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
● Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

BRABEC ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel., fax: 547 215 066
ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 189
679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
● Brněnská 154
666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
● Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

www.szc.cz

