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Barevné schéma

Červená a smetanová
TAKÉ UŽ JSTE NĚKDY PŘEMÝŠLELI NAD TÍM, PROČ SE PRÁVĚ VÁM LÍBÍ NĚKTERÉ BARVA, ZATÍMCO
JINOU PŘÍMO NEMŮŽETE VYSTÁT? BARVY OVLIVŇUJÍ NAŠE NÁLADY, PROŽITKY A EMOCE
A ROZHODUJÍ TAKÉ O TOM, ZDA SE V KONKRÉTNÍM PROSTŘEDÍ CÍTÍME LÉPE ČI HŮŘE. V LETOŠNÍM
ROCE VÁS NA TĚCHTO STRÁNKÁCH PROVEDEME KOMBINACEMI BAREV, KTERÉ ZE
ZAHRADNICKÉHO HLEDISKA POVAŽUJEME ZA ZDAŘILÉ. PŘEDSTAVÍME VÁM TAKÉ ROSTLINY,
KTERÉ DO TOHOTO BAREVNÉHO KONCEPTU ZAPADAJÍ, A NA NAŠÍ MODELCE VÁM UKÁŽEME,
JAK DANOU KOMBINACI ZTVÁRNILY NAŠE FLORISTKY.

ČERVENÁ

nás oživuje a dodává nám odvahu. Symbolizuje krev, vitalitu, sílu života a energii. S červenou barvou se šíří
srdečnost, upřímnost a touha po spravedlnosti. Darováním červené
květiny probudíte touhu a vášeň.

SMETANOVÁ

je barva klidu. Stejně jako bílá je
vhodná pro kombinaci s ostatními barvami. Symbolizuje čistotu
a volnost.

Rostliny s kombinací červená a smetanová
Stromanthe ’Triostar’
Jedna z nejkrásnějších pokojových rostlin
ozdobných listem k nám zavítala z Ameriky.
Barva listů se mění od zelené přes krémovou až po červenou v závislosti na světelných podmínkách na stanovišti – čím více
světla, tím červenější barva. Ale pozor – nesnáší přímé sluneční světlo, hodí se proto
na severní a východní okna, případně do
stinných částí zimní zahrady. Stromanthe
zároveň nesnáší nízké teploty, jakmile rtuť
poklesne pod 18 oC, může zahnívat. Naopak vyšší teploty vysloveně miluje, zvláště
při současné vyšší vzdušné vlhkosti. Pak se
rychle rozrůstá a snadno ji můžeme množit
dělením trsů při přesazování. (1)

Kalanchoe
S kolopejkou neboli kalanchoí jsme se
v průběhu letošního roku setkávali na této
dvoustraně téměř pravidelně. Není divu,
protože spektrum barev jejích květů sahá
od bílé přes růžovou, červenou, oranžovou
až po tmavě fialovou. Možná už tedy víme,
co všechno kolopejka pro svůj zdárný růst
vyžaduje: dostatek světla, teploty nad 15 oC,
mírnou, ale pravidelnou zálivku a režim
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krátkého dne pro tvorbu květů. Rostliny vydrží kvést několik týdnů, za vhodných podmínek i dva měsíce. Pokud ji budeme používat jako dekoraci stolu, vždy ji po splnění
úkolu vrátíme na okno nebo jiné světlé stanoviště. Oceníme také poměrně velkou
odolnost kolopejek vůči chorobám a škůdcům. (2,3)

Anthurium
Také s toulitkou už jsme se jednou setkali, to
když jsme si představovali růžovo-fialovou
kombinaci. Nejznámější je ale tato rostlina
přece jen v kultivarech s tradiční červenou
barvou květů či přesněji řečeno toulců. Podobně jako předchozí dvě rostliny vyžaduje
hodně rozptýleného světla, ocení také dostatečnou zálivku měkkou vodou, v zimě ale
pozor na přelití. Pokud se na listech nebo
toulcích objeví nevzhledné hnědé skvrny,
pravděpodobně přišly do přímého kontaktu
s vodou. (4)

Phalaenopsis
Ani můrovec nebude v dnešním pokračování
našeho seriálu nijak neobvyklou rostlinou,
vždyť v nabídce si můžete vybrat rostliny

s barvou květů, jaká se vám bude pro
vaše floristické experimenty hodit nejvíce.
Tentokrát jsme zvolili můrovce s čistě bílou barvou květů, případně kultivar ’Red
Lips’ s červeným středem. Nezapomeňte
na stanoviště s jasným, nepřímým světlem, teplotou po celý rok přes den kolem
24 oC, v noci nižší, a na zálivku měkkou,
teplejší vodou. Zaléváme podmokem, tedy
ponořením celého květináče do kbelíku
s vodou. (5,6)

Begonia elatior
Begonie ozdobné květem patří k oblíbeným krátkověkým pokojovým rostlinám.
Také mezi touto skupinou najdeme rostliny
s bohatou škálou barev od bílé přes žlutou,
růžovou až po červenou. Begonie ozdobné
květem vyžadují světlé stanoviště bez přímého slunce. Dobře snášejí pokojovou teplotu, vyšší teploty snižují trvanlivost květů.
Begonie ze skupiny Elatior snášejí bez
problémů teploty pod 18 stupňů. V zimním
období vyžadují vzdušné stanoviště, bez
průvanu, pozor na ostré zimní slunce. Udržujeme mírnou vlhkost, škodí jak vyschnutí,
tak převlhčení. (7,8)
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Poznej svoji zahradu

Bříza není plevel
JAKO PRVNÍ SE ZAZELENÁ NA HALDĚ HLUŠINY A SNADNO VYKLÍČÍ A UCHYTÍ SE TŘEBA V OKAPU
NEBO VE SPÁŘE MEZI CIHLAMI DEVÁTÉHO PATRA STARÉHO DOMU. PŘESTO O NÍ MŮŽEME ŘÍCT, ŽE
NEPATŘÍ MEZI PLEVELNÉ ROSTLINY.
je poměrně velké množství. Některé z nich
jsou opravdu zajímavé a velmi atraktivní.
Naši nejběžnější břízu – břízu bílou (Betula pendula) zná snad každé malé dítě. Na
svědomí to má charakteristická bílá borka,
která tvoří jeden z typických poznávacích
znaků tohoto stromu. Bříza bílá je nedílnou
součástí naší krajiny i častým parkovým
stromem. V soukromých rodinných zahradách se používá jenom okrajově, je to ale
důležitá dřevina, která má mnoho zajímavých vlastností.
Naši předkové už dávno znali břízu jako
mnohostrannou léčivou rostlinu, která se
používala už v lidovém léčitelství k léčbě
mnoha nemocí od revmatismu přes nemoci
močových cest až třeba po rozpouštění
ledvinových kamenů. Výtažky z břízy hojně
využívá i kosmetický průmysl, například
k výrobě šamponů. Zejména přírodní národy umějí břízu využívat všemi možnými
způsoby. Z březové kůry se v minulosti vy-

Betula pendula
Obrovská vitalita břízy často totiž vede
k zjednodušenému pohledu na tuto dřevinu.
Její pionýrská schopnost osídlovat extrémně
exponovaná a nehostinná místa ji v mínění
veřejnosti spíše paradoxně ublížila.
V lesním hospodářství nebo třeba při
správě chráněných lokalit mohou nastat
situace, že se bříza stane nevhodným hostem, rozhodně to ale neznamená, že bříze
nepatří žádné místo v zahradách či veřejných parcích. A navíc – druhů a odrůd bříz

cování dokonce jako lepidlo využívané
v brašnářství. Z kůry se také vyrábělo
hnědé barvivo a dokonce i náhrada mouky
v období hladomoru. Kdybychom měli
vyjmenovat další možnosti naší obyčejné
břízy, zabralo by to ještě hodně místa.
Pro využití v zahradách se s největší pravděpodobností poohlédneme po nějakých
zajímavých kultivarech či dokonce jiných
druzích břízy. Bříza bílá nabízí hned několik odrůd, které se od sebe liší tvarem
koruny či barvou listů. Dlouhodobě nejvýznamnější využití patří pravděpodobně už
poměrně staré odrůdě ’Youngii’, která se
vyznačuje nepravidelným, silně převislým
růstem. Tato odrůda dosahuje v dospělosti
obvykle mnohem větší šířky než výšky. Při
vysazování této odrůdy musíme tuto vlastnost brát vždy na vědomí.
Z jiných druhů bříz si zmínku zaslouží bříza
himalájská, která bývá označována dvojím
vědeckým názvem. Některé školky ji nabízejí
jako Betula utilis ’Jacquemontii’, jindy bývá
pojmenována jako Betula utilis ’Doorenboos’. V každém případě se jedná o strom,
který je velmi dekorativní. Zásluhu na tom
má hlavně kůra, která je bílá a hladká, a to
i v případě starých jedinců. Bělost kmene

Betula papyrifera

Betula nigra
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ráběly velmi kvalitní loďky i výtečná střešní
krytina. Destilací březové kůry se získává
dehtový olej, který působí jako repelent nejenom proti hmyzu, ale i proti slimákům či
pro impregnaci obuvi, nebo při dalším zpra-

Betula albosinensis ’Red Panda’

této břízy přitahuje pozornost i z dálky
a v každém ročním období.
Zejména kvůli krásné kůře se pěstují i další
druhy bříz. Relativně často můžeme obdivovat půvab břízy papírovité – Betula papyrifera. Vyznačuje se specifickým odlupováním kůry, kterou lze stáhnout ve velkých,
souvislých plátech. Jak napovídá název
této břízy, kůra se používala ke psaní jako
náhrada papíru. To však zdaleka není její
jediné využití. Kůra tohoto druhu se totiž
používala jako první pomoc při popáleninách kůže, vývar z kůry se používal k léčbě
různých onemocněních pokožky a vnitřně
proti úplavici a nemocem krvi. Kůra břízy
papírovité se dokonce používala k léčbě
zlomenin končetin, podobně jako se nyní
používá sádra. Na poraněné místo se přiložil kus čisté měkké látky a na ní březová
kůra. Ta se pak jemně a pomalu nahřála,
načež se smrskla, utáhla a zafixovala poraněnou končetinu.
Krásnou kůru mají i další druhy bříz, velmi
zajímavá je například bříza černá (Betula
nigra), jejíž kůra je výrazně tmavá. Některé
druhy mají kůru dokonce červenou, šedou,
nebo nažloutlou – ty však mají spíše sbírkový význam a nepatří stabilně do sortimentu běžně nabízených dřevin.
Pěstování břízy je relativně snadné, břízy
jsou dřeviny velmi skromné na kvalitu půdy.
Porostou i v chudých a kamenitých půdách,
nejsou citlivé na půdní reakci. Důležité je
ale vědět, že břízy jsou extrémně náročné
na dostatek přímého slunečního svitu,
proto jim vybíráme plně osluněné místo.
Ve většině případů jsou břízy také citlivé
na zasolení půdy. A ještě jedna důležitá
věc nakonec – při vysazování břízy se
snažte najít takové místo, aby se v následujících letech už nemusela bříza přesazovat jinam. Přesazování z volné půdy jí nesvědčí. Když už se z nějakých důvodů musí
provést, nejlepší čas pro přesazení je
v předjaří, kdy se už nalévají pupeny,
ale listy ještě nejsou otevřeny. Když už se
listy břízy rozvinou, začíná působit další
z mnoha efektů. Některé zdroje totiž tvrdí,
že listy břízy obsahují velké množství fytoncidů, tj. látek, které zabíjejí živé bakterie, proto je třeba umístění lavičky pod
korunou břízy nejenom hezkou, ale i zdraví
prospěšnou záležitostí. A když listí koncem
roku ukončí svoje poslání, poslouží ještě
jako výborná surovina pro vznik vysoce
kvalitního kompostu. Zkrátka a dobře –
bříza není žádný plevel!
Text a foto
Pavel Chlouba

Betula utilis ’Jacquemontii’

Betula costata

Betula dahurica

Betula pendula ’Youngii’
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Pokojovky

Jedlé rostliny

pro domácí mazlíčky
ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ VOLNĚ V PŘÍRODĚ SI MOHOU POTRAVU PODLE POTŘEBY OBSTARAT SAMA. NAŠI ČTYŘNOZÍ
PŘÁTELÉ SDÍLEJÍCÍ S NÁMI BYT VŠAK TUTO MOŽNOST NEMAJÍ. ROSTLINNÁ STRAVA JE PŘITOM NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ JEJICH JÍDELNÍČKU, JE ZDROJEM ŽIVIN A POMÁHÁ TAKÉ PŘI TRÁVENÍ. VHODNOU NÁHRADOU
A DOPLŇKEM STRAVY, A TO NEJEN V ZIMNÍM OBDOBÍ, MOHOU BÝT NĚKTERÉ POKOJOVÉ ROSTLINY.

Šáchor (Cyperus alternifolius ’Zumula’)
Rostlina označovaná jako „kočičí tráva“ je velmi prospěšná pro správné fungování zažívacího
traktu koček. Kočka bývá často považována za vzor čistotnosti a především domácí kočky
stráví velkou část dne úpravou a olizováním své srsti, což znamená spoustu spolykaných
chlupů a hrozbu zácpy. Obyčejná tráva a v tomto případě také šáchor výborně aktivuje kočičí
trávení a pomáhá chuchvalce chlupů vyzvrátit z trávicího traktu ven. Pokud není k dispozici
tráva, kočka si obvykle pomáhá konzumací jiných rostlin, které má v bytě na dosah. Ty však
mnohdy bývají jedovaté. Kočičí tráva je tak tím nejlepším řešením pro vaši kočku i vaše
pokojové rostliny.
Šáchor je velmi nenáročná rostlina. Poskytněte jí světlé stanoviště (například
kuchyňský parapet, kde bude mít kočka k rostlině přístup), vydatnou zálivku
a pokojovou teplotu. Za to bude vaší kočce neustále k dispozici a ještě uchráníte své
pokojové rostliny od zániku v nenasytné kočičí tlamičce.

Zelenec (Chlorophytum comosum ’Variegatum’)
Tato rostlina původem z jihoafrických savan je výborným
doplňkem stravy pro domácí králíky a morčata. Podle
výzkumů NASA ale také účinně snižuje znečištění vnitřního
ovzduší a vyplatí se tak mít ji doma, i když zrovna nejste
chovateli zakrslých králíčků. Lze ji umístit přímo do klece
a králík či morče ji mohou podle
potřeby okusovat. Vzhledem ke
svým výrazným listům je však
i vhodnou dekorací v bytě.
Pěstování je jednoduché.
Světlé až
polostinné
stanoviště
s pokojovou
teplotou
a pravidelná zálivka
je vše, co od vás
bude vyžadovat.

Kalisie (Callisia repens)
Ideální rostlina do bytu se
suchým vzduchem,
na který je
zvyklá ze své
domoviny
v Mexiku.
Je též
pěknou živou
dekorací do
terária, na níž si
navíc pochutnají želvy, chameleoni i leguáni, a také křečci nebo
potkani. Velice oblíbená je i u andulek, které ji rády okusují.
Rostlina je zdrojem mnoha vitamínů a minerálů (především vysoký
obsah vitaminu A a vápníku), vlákniny pro správné trávení a také
přirozeným zdrojem vody, kterou ve svém těle zadržuje. Zvířata
vědí, co je pro ně dobré, a byla by škoda tento chutný komplex
vitamínů a minerálů svým domácím mazlíčkům nedopřát.
Pěstování není žádná věda. Dopřejte kalisii teplé místo bez
poledního slunce a pravidelnou zálivku vždy po vyschnutí
substrátu. Na jaře a v létě je vhodné přihnojení.
Daniel Veselý
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Zahrada

Návštěvníci u krmítka
AČKOLIV VENKU ZAČNE BRZY POŘÁDNĚ MRZNOUT, PŘÍRODA TAK ZCELA NEUSÍNÁ. PRÁVĚ NAOPAK – STAČÍ
SE PODÍVAT Z OKNA: POKUD JSTE PŘI SVÝCH NÁKUPECH V ZAHRADNICKÝCH CENTRECH NEZAPOMNĚLI NA
PTAČÍ POMOCNÍKY, MŮŽE BÝT I U VAŠEHO KRMÍTKA DOCELA ŽIVO. A S KÝM ŽE SE TAM MŮŽETE POTKAT?
Jistě všichni znají kosa černého, který
bude pravidelným návštěvníkem krmítek,
setkáte se s ním i v parcích při zimních procházkách. Na jaře se vám za zimní krmení
odmění hlasitým zpěvem, kterým dává
svým sokům jasně najevo, čí je toto území.
Rád si pochutná na různých bobulích
a občas zazlobí i v jahodách.
Sýkory, ať už větší koňadry, menší modřinky nebo vzácněji babky, se ke krmítku
slétávají většinou v celých hejnech. Pochutnají si na slunečnici nebo lojových koulích. Všimněte si, že i když sýkory létají
společně, udržují si mezi sebou určitý odstup. Vždy sedí někde opodál a jedna po
druhé do krmítka vletí, zobne zrnko slunečnice, odletí a vrátí se teprve tehdy, až
sebrané zrnko sní. Jako jeden z mála ptáků
dokáže držet potravu oběma nohama
a hezky ji zobáčkem zpracovat. Pokud si
koňadry naučíte navštěvovat vaši zahradu,
na jaře vám to bohatě oplatí. V době hnízdění totiž spořádají opravdu velké množství
hmyzu: každý rodič přinese denně svým
holátkům až 900 housenek, larev a kukel!
O něco větší než sýkory je brhlík lesní.
Ptáček v modrošedém fráčku s rezavým
bříškem skvěle šplhá po kmenech stromů,
kde pod kůrou hledá larvy dřevokazného
hmyzu. Je to opravdu zdatný šplhoun a nevadí mu ani pohyb hlavou dolů. V zimě si
rád pochutná na semenech v krmítku a na
jaře to oplatí vašim stromům jako
skvělý lékař.
Když přiletí hejno stehlíků
obecných, je to opravdový svátek. Krmítko začne zářit barvami
a toho prozpěvování...! Červená
maska na obličeji,
žlutočerné krovky,

Ilustrační foto

černé temeno a šedé bříško – taková paleta barev na těle stehlíků byla důvodem,
proč se dříve tito ptáci chovali v malých
klíckách v bytech.
Na krmítko často zavítá i velice elegantní
červený ptáček s černou hlavou a silným
kuželovitým zobákem. Má krásně bílý kostřec, šedá záda a černé konce křídel.
Jedná se o hýla obecného. Stejně jako
stehlík se živí převážně semeny a bobulemi, hmyz zobne spíš jako přílohu.

Pozorovali jste někdy v krmítku i „obyčejného“ vrabce domácího? Toho pozná
snad každý. Samec má krásné líce, hnědou hlavu a šedé bříško. Zrní přímo miluje
a na krmítko létá vděčně každý den. Bohužel v posledních letech se jeho populace
zmenšuje – jak člověk přestává chovat domácí drůbež, mají vrabci problémy se sháněním potravy. Byli a stále jsou našimi
dlouholetými společníky. Proto bychom na
ně v zimě neměli zapomínat a dopřát i jim
plné krmítko.
Dávejte dobrý pozor, co zimním kamarádům v krmítku nabídnete. Kdo si myslí, že
smete drobky od snídaně a ptáčkům přilepší, je na omylu. Čerstvé pečivo, slané rohlíky a jiné pochutiny dokáží malé zpěváčky v zimě hodně potrápit a dokonce jim
mohou způsobit i smrt. Je lepší krmit je již
připravenou směsí. Samotná černá slunečnice nestačí, je v ní poměrně hodně oleje
a ptáci zbytečně tuční. Lepší je ji smíchat
se slunečnicí proužkovanou, doplnit prosem, šípky, jeřabinou a dalšími semeny
a bobulemi, které jsme nasbírali na podzim
a usušili. Sýkorky zbožňují lojové koule se
semínky, ale i s oříšky nebo kousky ovoce.
Krmítko bychom měli i pravidelně čistit od
zbytků a trusu, abychom předešli kažení
olejnatých semen a šíření parazitů. Krmítko
by mělo být umístěno tam, kde na něj
hezky vidíme, ale mělo by být i chráněno
před sněhem a například i před kočkou
nebo kunou, která si ráda na našich kamarádech smlsne.
David Brom
ZC s.r.o.
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Inspirace

Vánoce
podle vlastních
představ

DÁVÁTE PŘEDNOST TRADICI A VÁNOCE SE U VÁS NESOU KAŽDÝ
ROK NA ČERVENÉ VLNĚ? NEBO MÁTE RÁDI NOVÉ TRENDY, S CHUTÍ
EXPERIMENTUJETE A NECHÁVÁTE SE INSPIROVAT NOVINKAMI?
AŤ UŽ JE TO JAKKOLIV, SNAŽÍME SE VÁM I NA KONCI ROKU
NABÍDNOUT V NAŠICH PRODEJNÁCH ŠIROKÝ SORTIMENT
DEKORACÍ, FLORISTICKÉHO MATERIÁLU, OZDOB A DALŠÍCH
DROBNOSTÍ, KTERÉ VÁM PŘI VÝZDOBĚ INTERIÉRU O LETOŠNÍCH
VÁNOCÍCH MŮŽOU PŘIJÍT VHOD.
Jednou z firem, které pravidelně naše
zahradnická centra zásobují dekoracemi,
je holandská společnost Kaemingk, jeden
z předních výrobců floristického materiálu.
Každý rok a s výrazným časovým předstihem otvírá svůj showroom a předvádí
kolekce dekorací v různých stylech
a trendech – od retro stylu a pop art přes
elegantní klasiku až po extravaganci
a modernu. Záleží jen na vás a vašem
životním stylu, kterému směru dáte před-
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nost. Na několika obrázcích představujeme jen namátkový výběr z letošní nabídky. Nezaručujeme, že v každém zahradnickém centru najdete vždy všechno,
ale můžeme vás ujistit, že s prázdnou neodejdete. Využijte pro svou návštěvu některou z předvánočních akcí, které jsme
pro vás pečlivě připravili, a uvidíte, že letošní Vánoce u vás doma můžou být
nové a neotřelé.
(red)
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Pokojovky

Aby vánoční hvězda
neopadala
NAPOSLEDY JSME SI O POINSÉCIÍCH NEBOLI VÁNOČNÍCH
HVĚZDÁCH VYPRÁVĚLI V PŘEDLOŇSKÉM ZIMNÍM ČÍSLE NAŠEHO
ZPRAVODAJE. A NEJEN PROTO, ŽE OPAKOVÁNÍ JE MATKOU
MOUDROSTI, SE K TÉTO POPULÁRNÍ POKOJOVÉ ROSTLINĚ,
KTERÁ ZDOBÍ BĚHEM VÁNOC VÝZNAMNOU VĚTŠINU NEJEN
ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ, VRACÍME I LETOS.

Kopřiva
Radí RNDr. František
vů
Zahradnictví u Kopři
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Pryšec (Euphorbia pulcherima) pochází
z Mexika. V Evropě získal popularitu až
v padesátých letech minulého století, kdy
se díky velkému rozmachu šlechtění
začal pěstovat v nejrůznějších kultivarech, z nichž se ale největší
oblibě těší všechny tóny červené.
Vánoční hvězda má ale poměrně
vysoké nároky na pěstování a následnou péči, odlišnou od ostatních pokojových rostlin. Pokud
zásady správného pěstování nedodržíme, listy poměrně rychle zežloutnou
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a opadají.
Jak to tedy udělat, aby vám
křehká kráska
dělala doma parádu ještě dlouho po Štědrém dnu?
Dobrou zprávou je, že jako jediná z vánočních pokojových rostlin, které jsou v Čechách populární, nevyžaduje chlad pro pěstování nebo pro trvanlivější kvetení. Tím má
rozhodně navrch před azalkou nebo bramboříkem, kterým se v panelákovém bytě daří
mnohem hůře. Ale pěkně popořádku…
Naše zahradnická centra prodávají převážně vánoční hvězdy vyprodukované českými pěstiteli, kteří rostliny pěstují v našich
světelných a klimatických podmínkách.
Další velkou výhodou je i relativně krátká
doba, kterou rostlina stráví na cestě od
pěstitele k zákazníkovi – často i v řádu
hodin oproti dnům, které musí nacestovat
rostliny pěstované v jiných koutech Evropy.
Čerstvost rostliny, kterou si přinesete domů,
je totiž prvním důležitým předpokladem pro
to, aby ve vašem obýváku neopadala.
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Personál našich prodejen je povinen vám
rostlinu důkladně zabalit i v době, kdy
venku neleží sníh nebo neštípe mráz. Vánoční hvězda totiž nesnáší chlad a i velmi
krátký pobyt mezi prodejnou a vaším
vozem nebo domem může mít pro její
zdraví fatální důsledky. I když budete mít
živé rostliny dobře zabalené, neprodlužujte
jejich cestu do vyhřátého domova déle, než
je nezbytně nutné. Po příchodu do tepla
rostlinu co nejdříve celou rozbalte. Prů-

hledný sáček je sice perforovaný, aby v něm mohla
kytička pěkně dýchat, úplně nejlépe je jí ale pochopitelně bez něj.
Vánoční hvězdě vyhovuje teplé, světlé stanoviště,
na kterém není průvan a velké výkyvy teplot. Rostliny se pěstují při teplotách kolem 16 stupňů, v době
kvetení vyžadují ale teploty pokojové a ideální je
tudíž na tyto podmínky navázat. Rostlinu umístěte
blízko okna, miluje totiž světlo a v zimě ho nikdy
není dost. Pokud jí ho dodáte co nejvíce, její trvanlivost to bezesporu ovlivní. Pozor na místa blízko
chladných předsíní nebo vstupních dveří, teploty
zde často kolísají. Posazené do keramického obalu
na květináč jsou hlavně kořeny ještě lépe chráněny
před výkyvy teplot a navíc nebudete třeba tak často
zalévat.
Pravidlem číslo jedna pro zálivku je známé „méně
znamená více“. Klidně vyčkejte, až bude zemina
v květináči i na omak suchá a hvězda začne lehounce zavadat. V konvičce si nechte odstát vodu
a zalévejte jen střídmě, abyste substrát jen ovlažili.
Pokud květináč vaši zálivku v krátké době nevsákne,
přebytečnou vodu z podmisky vylijte, přelití poinsécii velmi škodí! Je vysoce pravděpodobné, že jestli
máte doma o svátcích více vánočních hvězd najednou, budete každou z nich zalévat jinak často a jinak
vydatně, abyste tak co nejlépe vyhověli jejich potřebám. Čím světlejší a teplejší stanoviště zvolíte, tím
vyšší nároky na zálivku bude rostlina mít.
Pavla Chvojková
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Inspirace

Dárky po zahradnicku
MÁTE V RODINĚ ZAPÁLENÉHO ZAHRADNÍKA? PATŘÍ PRÁCE
NA ZAHRADĚ K OBLÍBENÝM ČINNOSTEM VAŠICH RODIČŮ NEBO
PRARODIČŮ? V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH NAJDETE
CELOU ŘADU VÝROBKŮ, KTERÉ BY JIM POD STROMEČKEM MOHLY
UDĚLAT RADOST. PÁR INSPIRACÍ JSME PRO VÁS VYBRALI
A PŘEDSTAVUJEME JE NA TÉTO DVOUSTRANĚ.

Pro muže
Věšák na nářadí
Pro každého, kdo má rád pořádek, je určen věšák
na nářadí s nosností až 60 kilogramů. Hliníkový
rám je vybaven držáky z plastu vyztuženého
skleněnými vlákny a z pozinkovaných ocelových
úchytek s protiskluzovým opláštěním.
Dodává Gardena
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Nástěnný box na hadici
Samonavíjecí box na hadici se montuje na
stěnu a je otočný o 180 stupňů. V zimě jej
lze díky ergonomicky tvarované rukojeti
bez námahy sejmout z držáku a uskladnit.
Dodává Gardena

Zahradní nůžky
Nechybí vám náhodou doma kvalitní zahradní nůžky? Nebo
nůžky na silné větve? Přijďte si vybrat do našich zahradnických
center ze širokého sortimentu kvalitních
nůžek Fiskars pro nejrůznější hobby
i profesionální využití.
Dodává
Nohel
Garden s.r.o.

Pro dědečka
Pracovní rukavice nejen na zahradu
Kožené nebo textilní rukavice se hodí nejen při štípání dřeva či
prořezávání stromů, ale při všech pracích na zahradě a kolem
domu. Lze je opláchnout v mýdlové vodě
a usušit, zůstávají
pak měkké
a pohodlné.
Dodává Luka
Garden s.r.o.

Osivo na příští rok
Štípací sekera X17
Pro přípravu dřeva do krbu je určena sekera Fiskars X17
s lehkým topůrkem, které snižuje únavu při práci. Spolu
s ostřičem nožů a seker udělá radost každému kutilovi.
Dodává Nohel Garden s.r.o.
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V každé zahradě se najde místo pro pěstování zeleniny. Ať už
půjde o tradiční druhy zeleniny, nebo některé z novinek, nemusíte
se bát, že by semena byly dárkem předčasným: jejich klíčivost je
pro danou sezonu zaručena a váš dědeček se bude
moci v klidu připravit
na výsev.
V nabidce jsou
samozřejmě
i semena bylinek
a okrasných rostlin.
Dodává SEMO s.r.o.

Pro děti

Pro ženy
Automatický zavlažovač

Dětské zahradní nářadí

Stačí jen zabodnout do substrátu ke květině
a nalít vodu a o rostliny bude na několik dní
postaráno. Automatický zavlažovač ve
formě ptáčka zajistí pozvolné zavlažování
pokojových rostlin a lze jej využít i pro
přihnojování.
Dodává Daniel Beránek – Planta Collection

Vezměte své děti na
zahradu, aby si buď
hrály, nebo
pomáhaly
pěstovat
rostliny,
hrabat listí či
zametat terasu.
Společnost Fiskars vyvinula
plně funkční pevné nářadí, se kterým děti mohou
opravdu pomáhat na zahradě nebo si hrát na písku.
Dodává Nohel Garden s.r.o.

Sprayman
Kromě konvičky na zalévání
květin v interiéru slouží sprayman
také jako rozprašovač. Ušetří místo
v domácnosti, snadno se plní a je lehký.
Dodává se ve čtyřech barvách.
Dodává Daniel Beránek – Planta Collection

Kvalitní svíčky
Ať už si vyberete votivní svíčky,
vonný vosk do aromalampy nebo
svíčku ve tvaru sněhové vločky,
vězte, že se svíčkami značky
Yankee Candle chybu neuděláte.
Přírodní vonné esence provoní váš byt nejen
o Vánocích!
Dodává Z Trade s.r.o.

Pracovní rukavice
I dětské ruce by měly být při práci na zahradě
chráněny. Bavlněné kvalitní rukavičky s pogumovanou
pracovní částí ochrání dětské ruce a díky
veselým barvám si je děti budou rády
oblékat. Rukavice
Herisson mají navíc
ochrannou známku
Fair Trade.
Dodává
Luka Garden s.r.o.

Pro babičku
Kvalitní víno
Pokud při výběru značky vína budete
pečliví nebo si necháte poradit, určitě
nákupem kvalitního vína, ať už bílého
nebo červeného, nešlápnete vedle.
Jako doplňkový dárek nabízíme řadu
vín prestižních značek ve všech
našich zahradnických centrech.

Kvetoucí pokojovky
S Vánocemi bývaly dříve
neodmyslitelně spjaty mimo jiné
také bramboříky a azalky. Oba
druhy rostlin vám nabídneme
v mnoha barvách v našich
zahradnických centrech a věřte,
že spolu s ozdobným květináčem
a malou přízdobou udělají vaší
babičce větší radost než papuče.

Univerzální dárek:

dárková poukázka
Prošli jste celé zahradnické
centrum a stále jste bezradní?
Nevadí, i pro vás něco máme:
dárkovou poukázkou
v různých hodnotách
přenecháte starost
s výběrem dárku na tom,
komu ji věnujete.
A vězte, že s takovým
dárkem radost
určitě uděláte!
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Vánoční stromek

Příběh vánoční jedličky
DNEŠNÍM NEJOBLÍBENĚJŠÍM VÁNOČNÍM STROMKEM JE BEZE SPORU JEDLE KAVKAZSKÁ (ABIES
NORDMANNIANA). TENTO KRÁSNÝ STROMEK POMÁHÁ V MILIONECH DOMÁCNOSTÍ NAVODIT
KAŽDÝ ROK ATMOSFÉRU JEDNOHO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBDOBÍ. NAPADLO VÁS ALE NĚKDY, CO
VŠECHNO SE DĚJE S VÁNOČNÍ JEDLÍ, NEŽ VÁM PROVONÍ DOMOVY?
Všichni známe reklamu, kde tatínek s holčičkou v lese řežou krásný stromek a za
pár okamžiků prchají z lesa s velkým kňourem v patách. Skutečnost je ale jiná. Jaký
je tedy příběh naší jedle? Odpověď najdete
v následujících řádcích.

se začínají vyřezávat první stromečky,
které by bránily v růstu svým sousedům.

… o čtyři až dva roky dříve

Příběh naší jedličky začíná v období před
dvanácti lety. Sběrači lezou ve výškách nad
20 metrů a sbírají šišky, z nichž získávají
semínka budoucích stromků. Děje se tak
nejčastěji ve státě Georgia v Severní Americe.

Po tuto dobu je o stromky pečováno ještě
důkladněji. Tvarování a stříhání musí být na
opravdu odborné úrovni. Pokud by se pěstitel v této době dopustil chyby, bylo by již
velmi obtížné ji napravit. Vše, co se se
stromkem nyní stane, se už odrazí v jeho
konečné podobě. Stromky koncem tohoto
období dorostly do velikosti okolo 150 cm,
část plantáže se již vyřezává a odprodávají
se menší velikosti stromků.

… o deset až osm let dříve

… poslední období růstu

Semínka jedlí se vysejí ve specializovaných školkách mladých stromků, kde je
o ně pečováno po dobu tří let. Po této době
stromky dorostou velikosti něco málo přes
20 cm.

V tuto dobu je nejdůležitější uchránit stromek před vylomením terminálního výhonu.
Do stromku již bylo investováno mnoho
práce a péče a přesto stačí, aby si na
mladý terminál koncem jara sedl pták,
výhon vylomil a práce může být během
okamžiku zmařena. Stromek, který nemá
terminál pro umístění vánoční špičky, je
velmi špatně prodejný. Proto se zjara připevňují ke špičkám ochranné opory, které
tomuto vylomení brání. Představte si, kolik
práce to musí být na plantáži, která čítá až
desítky tisíc stromů!
Poslední měsíce před uříznutím se plantáže silně hnojí, aby stromky získaly tmavě
zelenou, zdravou barvu. V létě nastoupí
týmy pracovníků, kteří označí stromy různými barevnými etiketami, čímž je roztřídí
do různých kvalitativních a velikostních kategorií.

… o dvanáct až jedenáct let dříve

… o sedm až šest let dříve
Stromek byl přesazen ze školky na skutečnou plantáž. Tyto plantáže se nacházejí na
různých místech v Evropě. Například v Německu, ve Skotsku, v Maďarsku, Polsku
i v Čechách. Jedna z nejhezčích produkcí
se ale nachází v Dánsku. Tato země má
pro pěstování jedlí výborné klimatické podmínky a tamní pěstitelé skvěle zvládli technologii. Náš stromek tady roste další tři
roky. Po tuto dobu je plantáž soustavně
udržována v bezplevelném stavu a stromky
začínají naznačovat svůj budoucí tvar. Na
konci tohoto období je náš stromek asi
70 cm vysoký.

… o pět let dříve
V tomto období jsou stromky tvarovány
a seřezávány, aby dosáhly hustého a pravidelného vzrůstu. V tuto dobu se také odstraňuje spodní patro, aby byl vytvořen základ pro budoucí upnutí do stojánku.
Stromek je nyní vysoký asi metr. Z plantáže
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… těsně před uříznutím
Nyní je tedy stromek z našeho příběhu asi
dva metry vysoký. Plantáž je roztříděna
a připravena k prodeji. V tomto období každým rokem přijíždějí zástupci našeho Sdružení zahradnických center do Dánska, aby
vybrali ty nejkvalitnější plantáže. Pokud
chceme skutečně tu nejlepší kvalitu, je

nutný každoroční dohled a osobní výběr.
Při této cestě zkontrolujeme hlavně práci
lidí, kteří značili stromky. Je nutné, aby
do našeho exkluzivního výběru nebyly přimíchány i stromky s vadami. Věříme, že
i pro letošní sezónu se nám to povedlo a že
stromek, který si vyberete, bude krásným
svědkem vašich spokojených Vánoc.
Text a foto
Ing. Stanislav Dvořák
Zahradnictví Dvořák a syn

Náš tip:

Chcete se těšit z krásného vánočního
stromku co možná nejdéle? Použijte
k jeho uchycení stojánky firmy Elho.
Všechny jsou vyrobeny z kvalitních
plastů a mají speciální prostor pro
zálivkovou vodu. Instalace stromku
do stojánku je velice jednoduchá
a zvládne ji opravdu každý.

Takto vypadá školka mladých semenáčků jedle kavkazské. Tato firma pěstuje a expeduje ročně okolo
30 milionů těchto rostlin pro výsadby na plantážích

Vyvázání terminálu proti
vylomení

Stromky jsou vysoké okolo 150 cm a čeká je poslední období pěstování

Tyto stromky se vysévaly
před sedmi lety

Tuto plantáž jsme vyhodnotili jako nekvalitní. Stromy mají řídká
horní patra a nesplňují naše přísné požadavky

Partie splňující naše požadavky. Stromky z těchto plantáží vám letos nabídneme v našich
zahradnických centrech

I takovéto stromy lze u našich dánských
dodavatelů koupit
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Kombinované výsadby

Zima: jehličnany
a červené barvy

V POSLEDNÍCH LETECH PŘICHÁZEJÍ ZNOVU KE SLOVU TAK ZVANÉ
KOMBINOVANÉ ČI SESAZOVANÉ VÝSADBY. DO VĚTŠÍCH NÁDOB
UMÍSTĚNÝCH NA TERASE, BALKÓNĚ ČI U VSTUPU DO DOMU SE VYSADÍ
NĚKOLIK ROSTLIN SE STEJNÝMI PĚSTEBNÍMI NÁROKY, VĚTŠINOU
KVETOUCÍCH V DANÉM ROČNÍM OBDOBÍ. V NAŠEM SERIÁLU VÁS
PROVEDEME CELÝM ROKEM A PŘEDSTAVÍME VÁM NĚKTERÉ
MOŽNOSTI.
Pro zimní období je nabídka vhodných venkovních rostlin zúžena. Je to dáno extrémními podmínkami v našem klimatickém
pásmu. Přesto ale najdeme několik druhů
rostlin, které jsou přes zimu zajímavé svými
listy, plody či poupaty a jsou přitom mrazuodolné.
Snad nejčastěji používanou rostlinou je
nízká, stálezelená skimie japonská (Skimmia japonica ’Rubella’), kterou od podzimu
do jara zdobí sytě červená poupata. Oblíbenou rostlinou je stálezelený půdopokryvný keřík – libavka polehlá (Gaultheria
procumbens), jejíž plody připomínající brusinky zdobí rostlinu od podzimu do jara.
Oba tyto keříky vysazujeme do substrátu
pro kyselomilné rostliny.
Zima a Vánoce se nemohou obejít bez cesmíny (Ilex), neopadavého listnatého keře
se zelenými nebo žlutozelenými listy, který
na zimu zdobí červené bobule.
K sesazování nádob jsou vhodné i zakrslé
kultivary cypřišů (Chamaecyparis), zeravů
(Thuja), a také venkovní břečťan (Hedera
helix). Kdo má rád trávy, může do nádob
zvolit ostřici (Carex hachijoensis 'Evergold'),
která výborně snáší i tuhé mrazy. Zajímavý prvek v sesazovaných nádobách vytváří krásnohlávek (Calocephalus brownii).
Je to sice letnička a na zimu zmrzne, ale ponechává si svůj dekorativní vzhled.
Nádoby pro zimní výsadbu musejí být mrazuvzdorné. Ať už zvolíme plast, keramiku či
pálenou hlínu, je potřeba zajistit odtok vody
pro případ občasného zalití rostlin v zimním
období. Pokud nám to velikost nádoby dovolí, obložíme ji zevnitř tabulkou polystyrénu,
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která zajistí větší ochranu kořenů před vymrznutím. Důležitá je i drenáž, nejlépe keramzitová, která zajistí přístup vzduchu ke
kořenům a snadné odtékání vody.
Kořenové baly před výsadbou řádně prolijeme a v nádobě pečlivě zasypeme substrátem. Povrch zakryjeme pomocí kamínků
nebo kůry. Během zimy se snažíme udržet
substrát mírně vlhký, ideálně vždy když povolí mrazy, mírně nádobu zalijeme. V předjaří si dáváme pozor, aby slunce rostliny
nespálilo.
Osázené nádoby můžeme dozdobit
dekorativními kameny, různým přírodním
materiálem a v období adventu můžeme
použít i vánoční dekorace.

Lisá
Radí Eliška
da Lisý, Králův Dvůr
aranžérka, Zahra
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Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů s.r.o., Šebrov
Foto Soňa Šmahelová

Použité rostliny
Skimie japonská (Skimmia japonica
’Rubella’)
Libavka polehlá (Gaultheria procumbens)
Kostřava (Carex hachijoensis 'Evergold')
Cesmína (Ilex)
Břečťan (Hedera helix)
Krásnohlávek (Calocephalus brownii)
Zakrslé jehličnany
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vent a Vánoce
v našich zahradnických centrech

Zahrada Lisý

Mikuláš v zahradnickém centru

Králův Dvůr u Berouna

7.-8.12.2013
Mikuláš, čerti a andělé v zahradnickém
centru
soutěž a výroba vánoční dekorace pro
děti

Vítání adventu

22.-24.11.2013
nové trendy pro letošní Vánoce
prodejní výstava dekorací
zdobení perníčků

•
•
•

Stříbrná neděle
13.-15.12.2013
vánoční zvyky
malování vánočních ozdob

•
•

FLORA GARDEN s.r.o.
Bakov nad Jizerou, Jičín

Vánoce ve Floře
(Bakov nad Jizerou)
23.-24.11. 2013
výroba vánočních svícnů
zdobení perníků
prezentace vánočních svíček
Yankee Candle (23.11.)
foto koutek (focení s rytířem)
ochutnávka bylinných likérů KITL
prodej vánočních dekorací

•
•
•
•
•
•

Vánoce ve Floře (Jičín)
23.-24.11.2013
ruční výroba a zdobení vánočních
ozdob
prodej vánočních a adventních
dekorací
prodej pečených čajů a sirupů
pro dospělé: tvoření adventních
svícnů, věnečků pod vedením
zkušených floristek
pro děti: upleť si výtečnou
vánočku, tvoření vánoční dekorace

•
•
•
•
•

Chládek – zahradnické
centrum
Praha 6

Adventní workshop
23.-24.11.2013
přijďte si za pomoci našich
aranžérek vytvořit svůj vlastní
adventní věnec

•

Adventní víkend
30.11.-1.12.2013
profesionální malířky na sklo vám
namalují a popíší vánoční ozdoby
podle vašeho přání

•

•
•

Zahradnické centrum FERENČÍK
s.r.o.
České Budějovice

Advent v zahradnickém centru
30.11.-1.12.2013
malování perníčků
workshop pro děti – výroba ozdob
z vosku, výroba vánočních přání
ukázka výroby adventních věnců
ochutnávka čokolád firmy Cafe shop
(1.12.)
to vše v NOVÉM ZAHRADNICKÉM
CENTRU FERENČÍK NA OKRUŽNÍ
ULICI

•
•
•
•
•

Zahradnictví Líbeznice
Líbeznice

Adventní aranžování
23.-24.11.2013
vánoční dílna s mistrem ČR ve floristice
Jaromírem Kokešem a našimi šikovnými
aranžérkami
ochutnávka a prodej pečených čajů
a ovocných výrobků Madami
prodej pralinek a čokolád Pralinkový klub

•
•
•

Vánoce pro děti
7.-8.12.2013
zábavný program pro děti
zdobení vánočních ozdob
modelování z marcipánu
malování na obličej
Mary Kay – líčení maminek
s poradenstvím v péči o pleť
ochutnávka vánočních specialit

•
•
•
•
•
•

AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice

Advent v zahradnickém centru
22.-24.11.2013
vánoční workshop pro ženy – vánoční
aranžmá
dětská dílna – překvapení pro maminku
a babičku
prodejní výstava vánočních dekorací
a vazeb

•
•
•

Zahradnické centrum Brabec,
s.r.o.
Modřice u Brna

Adventní čas v zahradnickém
centru
23.-24.11.2013
workshop – tvorba vlastního
adventního věnce
malování – profesionální malířky na
sklo vám namalují a popíší vánoční
ozdoby
barmanská show (23.11. 10-12,
14-17 hod)
profesionální ohňostroj s hudbou
(24.11. 17,45 hod)

•
•
•
•

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov

Kouzelné Vánoce v Šebrově
23.-24.11.2013
prodejní vánoční výstava
květinová show s Peterem
Mandersem
bohatý dětský program

•
•
•

Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

Adventní víkendy
v Zahradnictví Dvořák a syn,
Teplice
Každý víkend od 23. listopadu
až do Vánoc
živá hudba pro sváteční náladu
každou sobotu a neděli vždy od 14
do 18 hodin.
voňavé dobroty z Cukrárny u Bena

•
•

Předadventní víkend
23. a 24. 11. 2013
floristická show přední české
floristky Jarmily Pejpalové

•

14. a 15. 12. 2013
tradiční české skleněné vánoční
ozdoby – ukázky a malování
zdobení perníčků
koncert dětského pěveckého
sboru Iuvenes (Gymnázium
Krupka

•
•
•

Více informací najdete na webových
stránkách jednotlivých členů (viz poslední
strana Zpravodaje)
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Malí zahradníci

Ozdoby na vánoční stůl
Určitě už se těšíš, co všechno na tebe bude letos o Vánocích čekat
pod stromečkem? Splní se ti všechna přání a budou v balíčcích tvoje
vysněné hračky? Abyste si, děti, zkrátily čekání na vánoční nadílku, můžete
se spolu s maminkou pustit do výroby dekorací, které ozdobí stůl při vaší
štědrovečerní večeři. Adventní věnec bude vyžadovat trochu šikovnější
ruce, jednoduchý svícen si ale dokážete vyrobit samy.

Klasický
adventní věnec
1. Budeme potřebovat slaměnou podložku, čtyři silné červené
svíčky, vázací drát, červenou stuhu, tyčky ze silnějšího drátu,
kleště, rozvité borovicové šišky a materiál na výrobu základu –
větvičky jehličnanů, cesmíny nebo mahonu.
2. Začneme výrobou základu. Krátké větvičky postupně drátem
přivazujeme na slaměný základ tak, aby špičky vždy překryly místo
uvázání předchozí vrstvy. Takto postupujeme, dokud není celá
podložka ovázána. Spodní část podložky zůstane prázdná.
3. Můžeme použít chvojí jen z jednoho druhu dřeviny, pestřejší
a rozmanitější ale bude směs tmavě zelených jehličnanů, smrku
pichlavého a listnaté cesmíny nebo mahonie.
4. Silnější drátek nahřejeme nad ohněm a zabodneme do spodní
části svíčky. Čím silnější máme svíčky, tím více drátů použijeme,
aby svíčky nespadly. Jinou možností je použití stojanů na svíčky
(prodáváme v našich zahradnických centrech).
5. Takto upravené svíčky zabodneme do podložky obalené chvojím.
6. Ze stuhy nejlépe červené barvy si vyrobíme čtyři mašle a pomocí
drátu je připevníme pod svíčky.
7. Nakonec věnec ozdobíme šiškami. Drát ovineme v jejich horní
části pod šupinami a zapíchneme do podložky.
8. Hotový věnec umístíme na podnos nebo proutěnou podložku.

Malé svícny pro velkou radost
Vyrobit pro každého člena rodiny malý svícen nepotrvá dlouho a nebude to ani moc
náročné. Jednou z možností je třeba obalit obyčejnou svíčku kusovou skořicí
(maminka ti ji koupí), ovázat barevnou stužkou – a je hotovo! Pokud doma
máte malé plechové kbelíčky, můžeš do nich umístit větší svíčku a do
volného prostoru zastrkat krátké větvičky smrku nebo tisu. Pozor, aby se
nedotýkaly knotu, mohly by shořet. Barevná stužka se postará o dekorativní
tečku a malé svícny jsou na světě. Podobně můžeš pracovat i s malými
průhlednými skleničkami. Do nich můžeš nasypat kamínky, perly nebo plátky
sušeného pomeranče a umístit do nich svíčku. Skleničky můžeš zdobit
i zvenku – pomocí barev na sklo na ně můžeš namalovat vánoční motivy nebo
je jen ozdobit malým věnečkem z barvínku či břečťanu a doplnit plody šípku
nebo hlohu.
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Vánoční recepty ze světa
Anglický vánoční pudink

250 g másla, 250 g strouhanky, 220 g rozinek (nejlépe různé druhy), 2 dl brandy,
110 g hrubé mouky, 4 vejce, 2 velká jablka nakrájená na kousky, 250 g hnědého
cukru, 160 g směsi loupaných oříšků a mandlí, 40 g kandované pomerančové
kůry, 80 g kandovaného zázvoru, 3 lžíce tekutého medu, citronová kůra ze dvou
citronů, 1 lžička muškátového oříšku
Oříšky a mandle posekáme, nasucho opražíme na pánvi a necháme vychladnout.
Rozpustíme máslo, vmícháme med a po vychladnutí přidáme brandy a šťávu a kůru
z citronu. Postupně zašleháme vejce. V jiné míse smícháme strouhanku, mouku,
cukr, opražené ořechy, koření, rozinky, kandované ovoce, přilijeme vaječnou hmotu
a přidáme jablko. Promícháme, přeneseme do vymazané a vysypané formy
a vložíme do hrnce s teplou vodou. Povrch formy zakryjeme alobalem a vše vložíme
do trouby předehřáté na 160 oC. Pečeme asi tři hodiny. Po vyjmutí necháme několik
minut zchladnout ve formě, vyklopíme a potřeme směsí medu a brandy. Pudink
podáváme nakrájený na plátky pokapaný smetanou.

Berlínský punč
250 ml rumu, 6 lžic šťávy z citronu, 1 litr bílého vína, 500 ml vody,
300 g krystalového cukru
Cukr nasypeme do vody a vaříme, dokud se nerozpustí. Odstavíme z ohně
a přilijeme bílé víno. Rum zahřejeme a dolijeme k punči. Přidáme přecezenou
citronovou šťávu, dochutíme podle potřeby pomerančovou šťávou a vanilkovým
cukrem a podáváme zatepla. Ozdobíme kouskem skořice a plátkem pomeranče,
případně čerstvými třešněmi.

Italské jablečné frittelky
2 jablka, 2 hrsti moučkového cukru, sklenka oleje, 200 g hladké mouky, 1 sklenka
suchého bílého vína, 2 vejce, voda
Jablka oloupeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na silnější plátky. Z mouky, vína
a trochy vody si připravíme těstíčko, vmícháme do něj žloutky a sníh z bílků.
Plátky jablek opatrně obalujeme v těstíčku a smažíme v rozpáleném oleji
dozlatova. Necháme na ubrousku okapat a ještě teplé poprášíme moučkovým
cukrem.

Norská lososová polévka
2 cibule, 10 kuliček celého bílého pepře, 1250 ml vody, 1 kg brambor, 3 lžíce
sekaného kopru, sůl, 200 ml smetany, 600 g filetů z lososa, 4 lžíce másla
Do hrnce s vodou přidáme sůl, kuličky pepře, cibuli nakrájenou na čtvrtky a na
kostky nakrájené brambory. Vaříme asi 15 minut. Mezitím filety z lososa zbavíme
kůže a nakrájíme je na několik kousků. Do hrnce přidáme smetanu, sekaný kopr,
plátky z lososa a necháme ještě asi pět minut povařit. Ozdobíme kouskem kopru
a podáváme s bílým pečivem.
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Kuchyně

Za vůní pečeného čaje
CO MŮŽE BÝT V ZIMĚ PŘÍJEMNĚJŠÍHO NEŽ VYCHUTNAT SI ŠÁLEK ČI SKLENKU OBLÍBENÉHO NÁPOJE
V TEPLE DOMOVA, NEJLÉPE U KRBU ČI KAMEN, S POHLEDEM NA ZAHRADU NEBO KRAJINU ZAPADANOU
SNĚHEM. TEPLO V DOMĚ ANI SNÍH NA ZAHRADĚ VÁM ZAJISTIT NEMŮŽEME, ALE O DOBROTU ZE ŠÁLKU
SE VÁM POSTARAT DOKÁŽEME – ZKUSTE NĚKTERÝ Z PEČENÝCH ČAJŮ OD FIRMY MADAMI! NABÍZÍME VÁM
JE V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH V BOHATÉM VÝBĚRU.
do skleniček. K výrobě chutného a osvěžujícího nápoje pak stačí tuto směs zalít horkou nebo studenou vodou a zamíchat – a je
hotovo!
V našich zahradnických centrech vám
nabízíme pečené ovocné čaje od firmy
Madami z Dašic vyrobené z vybraných
kousků ovoce, které v kombinaci s kořením
dávají každému doušku lahodou chuť a příjemnou vůni. Hustá ovocná směs velmi
šetrně zpracovaného ovoce obsahuje minimum přidaného cukru, ovoce je zastoupeno podle druhu 75 – 89 procenty. Z čaje
je cítit nejen ovoce, ale i originalita nápadu
spočívající v hustotě, chuti i aroma. Vyrábí
se v osmi druzích a balí po jedné až dvou
porcích. Slazení se provádí fruktózou, pro
snížení energetické hodnoty v kombinaci

Jistě jste již ochutnali velké množství různých druhů čajů. Výběr je široký – sypané,
sáčkové, černé, bílé, ovocné, léčivé, čínské, japonské a mnohé jiné. Na některých
si pochutnáte více, na některých méně.
Před několika lety se objevil nový druh –
pečený čaj. Nejde sice v pravém slova
smyslu o čaj připravovaný
z lístků čajovníku nebo
bylin, přesto se název čaj
vžil. Jak takový čaj vzniká?
Ovoce podle výběru
se spolu s kořením
a sladidlem peče
v horkém vzduchu
a ještě horké zavařuje
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se sladidlem. Vybrat si můžete například
z exotické či zahradní směsi, brusinek, citrusových plodů, rakytníku, aronie nebo
aloe v kombinaci s kiwi a podle své chuti
přidat třeba kapku alkoholu, skořice nebo
plátek čerstvého citronu – fantazii se meze
nekladou.
Ovocnou směs však nemusíte použít jen
pro přípravu čaje. Výborně ochutí také rýžový nákyp, krupicovou či ovesnou kaši
nebo ho můžete rozmixovat do koktejlu.
Všude tam oceníte nejen jeho výše zmíněné vlastnosti, ale také nízkou energetickou hodnotu, která je dána právě nízkým
obsahem přidaných cukrů.
(red)

MONIKA
ABSOLONOVÁ
JOSEF
LAUFER
TŠ LUCERNA PRAHA

PRAGASÓN
POBEROUNSKÁ
HUDEBNÍ SKUPINA
TŘEHUSK

2

MINIBAND
MARTINA PEŠLA

JOŽKY
ŠMUKAŘE

4

Naši dodavatelé

Ozdoby z Dvora Králové
TRADIČNÍ KULATÉ BAŇKY, SKLENĚNÉ FIGURKY A RAMPOUCHY S DEKORY VĚTVIČEK,
LÍSTKŮ, KVĚTIN, SNĚHOVÝCH VLOČEK A HVĚZDIČEK – TAKOVÉ BUDOU LETOŠNÍ VÁNOCE
S RODINNOU SKLÁŘSKOU FIRMOU OZDOBA CZ. JEJÍ VÝROBKY VÁM UŽ NĚKOLIK LET
NABÍZÍME V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH A DNES VÁS ZVEME
NA NÁVŠTĚVU DO MÍSTA, KDE OZDOBY POD RUKAMA ŠIKOVNÝCH SKLÁŘŮ A ZRUČNÝCH
MALÍŘEK VZNIKAJÍ – DO DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM.
nerace na generaci a dnes se výrobou zabývá již pátá generace, Martin a Romana
Juklovi.
Ozdoba CZ prezentuje ruční práci, jedinečnost a originalitu každého výrobku. Kulaté
baňky, figurky a další tvary jsou zhotovovány 100 let starou technikou „vyfukováním
ústy“ a následným ručním dekorováním.

Tradiční kulaté baňky, skleněné figurky
a rampouchy s dekory větviček, lístků, květin, sněhových vloček a hvězdiček, takové
budou letošní Vánoce s rodinnou sklářskou
firmou Ozdoba CZ. Sníh, led a přírodní motivy symbolizující letošní dekorování, nemusí však znamenat chlad a pochmurno ve
vašich domovech. Teplo vám přinesou

Výrobě skleněných ozdob se v rodině
Juklových věnuje už pátá generace. „Věříme v dobrou pověst českého skla, v um
sklářů a zručnosti dekoratérek,“ říká
Romana Juklová.
Podnik založil kolem roku 1933 prapradědeček současných majitelů Václav Berger
a v jeho stopách Juklovi kráčejí dosud.
Sklářský podnik vyrábějící především
ozdoby pro vánoční dekorování vybudoval
Václav Berger společně se svými čtyřmi
syny. Od té doby se řemeslo předává z ge-

Sdílené hodnoty a klíčové dovednosti firmy Ozdoba CZ:

O

otevřenost

Nasloucháme svému okolí a otevřené reagujeme na jeho
podněty.

Z

zručnost

Řemeslná práce prováděná 100 let starou technikou –
vyfukováním skla ústy.

dostupnost

Naše výrobky jsou cenově dostupné.

originalita

Každý výrobek vám svou originalitou a jedinečností navodí
atmosféru Vánoc strávených v kruhu rodinném.

B

budoucnost

Vánoce jsou každý rok. Kolekce ozdob mohou být předávány
z pokolení na pokolení.

A

aktuálnost

Každý rok pro vás připravujeme nové kolekce ozdob.

D
O
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100 LET
RODINNÉ TRADICE
RODINY
BERGRŮ – JUKLŮ

vost stříbrné. Doplňujícími barvami jsou
světlé pastelové odstíny a zářivě zelená.
Pro zákazníky našich zahradnických center jsou letos připraveny kolekce s dekory
sněhu, ledu a přírodních motivů.
(red)

především barvy. Základní barvou je tmavě
fialová v kombinaci s tmavě modrou, grafitově černou a kouřovou šedou, dále pak
béžové, čokoládové a zlaté barvy pro ty,
kdo milují eleganci. Příznivci krásy čirého
skla pak ocení transparentní výrobky se
zlato-stříbrnými posypy, čistotu bílé a záři-

Romana a Martin Juklovi
OZDOBA CZ s.r.o.
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Technika

Bílá k bílé
V HORSKÝCH OBLASTECH SE ASI BEZ MOTORIZOVANÉ TECHNIKY PRO
ODKLÍZENÍ SNĚHU NEOBEJDEME, ALE V NÍŽINÁCH SI VĚTŠINOU
VYSTAČÍME S RUČNÍM NÁŘADÍM. FINSKÁ SPOLEČNOST FISKARS VÁM
PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTER NABÍZÍ NOVOU
ŘADU LOPAT, HRABEL A SHRNOVAČŮ V ELEGANTNÍ BÍLÉ BARVĚ.
Fiskars nabízí široký sortiment nářadí na
sníh včetně shrnovačů, lopat a hrabel jak
pro domácí, tak i profesionální užití. Řada
Fiskars SnowXpert™ má elegantní oranžové, ergonomicky tvarované držadlo a patentovanou lištu s vloženým ocelovým
drátem. Toto unikátní řešení přináší
větší tuhost a zlepšuje trvanlivost.
Hliníková násada nářadí s černou
pracovní částí je opatřena příjemným povlakem z měkkého plastu.
Zesílená pracovní část je vyrobena
z polypropylenu, který nepraská
ani za velmi nízkých teplot.

Lopata na sníh SnowXpert
– zesílená polypropylenová pracovní část
– patentovaná konstrukce lišty zvyšuje
tuhost a prodlužuje životnost

Hrablo SnowXpert
– zesílená polypropylenová
pracovní část
– patentovaná konstrukce lišty
zvyšuje tuhost a prodlužuje
životnost

Hrablo ROLLER SnowXpert
– nejvhodnější pro vrstvu sněhu do
10 cm
– zesílená polypropylenová pracovní
část
– patentovaná konstrukce lišty zvyšuje
tuhost a prodlužuje životnost

Shrnovač na sníh SnowXpert
– lehký shrnovač na úklid větších ploch
– dlouhé držadlo z ocelové trubky
– patentovaný design lišty zvyšuje její tuhost
a prodlužuje životnost
– nový patentovaný tvar ocelové lišty
– optimalizovaný úhel držadla zlepšuje ergonomičnost
– pracovní část vyrobena ve stříkacím lisu pro větší
stabilitu a nízkou hmotnost
Ing. Jan Růzha
Fiskars
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Na návštěvě

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
BRONISLAVA A LUBOŠ FERENČÍKOVI SE SHODUJÍ V TOM, ŽE KDYŽ V ROCE 2004 OTEVÍRALI
V BORKU U ČESKÝCH BUDĚJOVIC SKUTEČNÉ ZAHRADNICKÉ CENTRUM, ZNAMENALO TO
V HISTORII JEJICH FIRMY OPRAVDOVÝ ZLOM. DRUHÝ POMYSLNÝ PŘEROD ASI ZAŽIJE JEJICH
PODNIK NA SKLONKU LETOŠNÍHO ROKU – PLÁNUJE SE TOTIŽ VELKÉ STĚHOVÁNÍ!
V době, kdy vyjde toto vydání Zpravodaje, už bude
Vaše zahradnické centrum
přestěhováno do nových,
moderních prostor na
Okružní ulici v Českých
Budějovicích. Byl to náročný rok?
Možná nejnáročnější v naší
historii, alespoň pokud jde
o čas a organizační záležitosti. Ale jsme rádi, že můžeme naše zákazníky pozvat
do nového, profesionálně
uspořádaného zahradnického centra, kde budeme mít
více prostoru pro pořádání
oblíbených sezónních akcí
a náležitou prezentaci zboží.
Zkuste v několika větách
stručně představit novou
prodejnu…
Snad to nebude znít jako samochvála, ale myslím, že
nové zahradnické centrum,
které jsme vybudovali přímo
u kruhového objezdu na
Okružní ulici, patří k nejmodernějším stavbám v oboru.
Je vybaveno inteligentním, počítačově řízeným vytápěním a větráním a odráží všechny zkušenosti a poznatky, které jsme za posledních pár let sbírali při exkurzích do zahradnických center po
Evropě. Na ploše 13 000 m2 najdou zákazníci velkorysou zastřešenou prodejní plochu, venkovní zahradu o rozloze 4 000 m2
a zhruba stejně velké parkoviště pro více než stovku osobních aut.
Myslím ale, že bude nejlepší, když čtenáře pozveme na osobní
návštěvu.
Přesto – co nového jste pro zákazníky připravili?
Do sortimentu jsme nově zařadili chovatelské potřeby, pro děti je
připraven dětský koutek a pro všechny kavárna s občerstvením.
Sendviče a pizzu bude pro zákazníky připravovat kuchař přímo z Itálie, tak věříme, že dokážeme nabídnout nejen zahradnické, ale i gurmánské prožitky. Celé zahradnické centrum je vybudováno bezbariérově, nenajdete tu žádné schody ani větší výškové předěly. Díky
zvětšeným prostorám budou mít lepší podmínky pro svou práci také
naši zaměstnanci, ať už jde o personál prodejny nebo o týmy, které
se zabývají realizacemi v oblasti interiérové zeleně.

Slavnostní zahájení prodeje
už máte v tuto chvíli za
sebou, na jakou další akci se
mohou zákazníci těšit?
Letos poprvé můžeme konečně
uspořádat adventní aranžování,
které se kvůli omezenému prostoru dříve konat nemohlo. Připravena bude ukázka zdobení
vánočních dekorací a zdobení
perníčků, s dětmi budeme vyrábět vánoční přání, pro milovníky čokolády budeme mít
ochutnávku pralinek. Protože
v novém zahradnickém centru
budeme mít k dispozici mnohem více zastřešeného prostoru, uspořádáme celkem pět
až sedm sezónních akcí za rok.
Dokážete vůbec všechno
zvládnout?
S pomocí našich zaměstnanců
určitě. V minulých letech se nám
podařilo vytvořit různé interní
systémy specializované pro provoz většího zahradnického centra, takže týmy našich spolupracovníků pracují podle přesných
pravidel – zjednodušeně řečeno
každý ví, co přesně má dělat, aby v prodejně běželo všechno tak, jak
má. Velikost zahradního centra na Borku nás v našem progresivním
vývoji zpomalovala, takže naše firemní strategie nyní prochází zatěžkávací zkouškou. Věříme ale, že všechno dopadne dobře.
Od roku 2006 jste členy Sdružení zahradnických center.
Co Vám sedm let členství přineslo?
Především kamarády. Poznali jsme lidi, kteří řeší stejné problémy,
máme možnost sdílet s nimi zážitky z cest, vyměňovat si zkušenosti a občas si samozřejmě také postěžovat. Když například slyšíme, že se nějaké zboží prodává špatně i v jiných zahradnických
centrech, víme, že chyba asi nebude na naší straně. Často dokážeme předcházet omylům díky zkušenosti kolegů a naopak. První
rok členství ve Sdružení nás posunul o pět let dopředu. Zkušenosti
a rady všech kolegů ze Sdružení nám usnadnily realizaci našeho
projektu. Jejich pomoc byla nepostradatelná.
Děkuji za rozhovor.
Michal Babor
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ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, s.r.o.
www.brabeczc.cz
• Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
Fax: 547 216 979
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE s.r.o.
www.zahradnictvilibeznice.cz
• Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590
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 1145
506 01 Jičín
Tel., fax: 493 592 942
ZAHRADA LISÝ
www.zahradalisy.cz
• Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel., fax: 311 638 063

www.szc.cz

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
AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
• Staročernská 200
530 03 Pardubice – Černá za Bory
Tel., fax: 466 616 193

l

l Teplice

Most

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ, s.r.o.
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
Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
www.ferencik.cz
• Okružní ulice (u kruhového objezdu
- směr centrum)
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
• Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

Bakov nad Jizerou

l

l Jičín

Líbeznice l

l

l Pardubice

l Praha

Králův Dvůr

l Blansko
l Šebrov
l Brno
Modřice l

Tišnov l
České Budějovice

l

Trhové Sviny

l

www.katalog-rostlin.cz
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Přineste si domů vánoční dekorace
z adventních akcí v našich zahradnických centrech…

