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Čaje na zimu
Ozdobte si zimní truhlík
Na čem si pochutnají
domácí mazlíčci
VÁNOCE

všemi

smysly

vánoce

Už je cítíte? Advent je prakticky za dveřmi. Ty čtyři týdny, které nás od Štědrého dne dělí, utečou vždy jako
voda. Pořád máme spoustu času na přípravy, a nakonec je téměř vždy pozdě. Každý rok si slibujeme, že příště
začneme včas, abychom se vyhnuli nákupům na poslední chvíli a přípravám ve stresu, ale ruku na srdce – už se
to někdy povedlo? Tak co třeba letos? Možná vám při předvánočním chystání pomůže toto vydání Zpravodaje,
které je téměř celé věnované Vánocům. A začneme pěkně od podlahy – přípravou na štědrovečerní večeři.
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Řezaná květina dodá
místnosti dokonale
slavnostní atmosféru,
zvláště zvolíte-li
takovou barevnou
kombinaci, která
odpovídá ostatním
dekoracím.

Adventní či vánoční věnec je jedním z nejoblíbenějších
atributů. Zkuste ho letos umístit na netradiční místo.
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Text: (red); foto: Mak Media/GAP Interiors

Vánoční stromek – nezbytná součást svátků. Proč to nezkusit hned se dvěma?

Drobné svícny na čajové
svíčky umocní atmosféru
nostalgickými plamínky.

Pokojové rostliny
se budou nádherně
vyjímat v obalech
patinovaného nebo
historizujícího stylu.

Na slavnostním stole by neměly
chybět kvetoucí rostliny spojen
é
s Vánocemi. Použijte menší
exempláře (tady bramboříky)
jako dárek pro pozvané hosty.

Centrální dekoraci tabule tvoří
stylizovaný věnec s jedinou svíčkou.
Zpravodaj
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všemi

smysly
K Vánocům patří neodmyslitelně řada atributů, mezi
nimiž zaujímají specifické místo svíčky. V poslední
době jsme si je oblíbili nejen kvůli jejich světlu, které
vykouzlí hřejivě útulnou atmosféru, ale i vůni, díky
níž se dokážeme přenést prakticky do jakéhokoliv
prostředí. Novinkou jsou svíčky, které nejen svítí
a voní, ale také vydávají praskavý zvuk. Americké
vonné svíčky WoodWick jsou vybaveny dřevěnými
knoty vyrobenými z přírodního dřeva. Mají výraznou
svítivost a schopnost vytvořit voskové jezírko mnohem
rychleji než klasické bavlněné knoty.
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Vánoce jsou reprezentovány dvěma unikátními vůněmi kolekce
Trilogy se třemi vrstvami vůní, a to kompozicí Winter Garland
a Mountain Trail. Svíčky mají výrazný plamen, který vydává jemný
zvuk praskání díky unikátnímu přírodnímu dřevěnému knotu.
Tři vrstvy vůně způsobují, že se během hoření vůně mění,
jak se postupně vrstvy rozpouštějí.

Horská stezka

(Mountain Trail)
Vonná kompozice se třemi vrstvami
vůní, které jsou vzájemně sladěné,
prolínají se a vytvářejí vonný akord,
který se v čase mění. Mountain Trail
obsahuje: zeleně svěží jedlovou
Evergreen, vůni žhavých dřevěných
uhlíků Wood Smoke a vůni borovice za
mrazivého zimního rána Frasier Fir.

Zimní girlanda

(Winter Garland)
Vonná kompozice se třemi vrstvami
vůní, které jsou vzájemně sladěné,
prolínají se a vytvářejí vonný akord,
který se v čase mění. Winter Garland
obsahuje: šťavnatou vánoční
Crimson Berries se jmelím, vůni
borovice za mrazivého zimního rána
Frasier Fir a svěží dřevitou White Teak
s vůní dubu a mechu.

Nové vůně WoodWick jsou inspirovány aktuálními
trendy v oblasti parfémů – vůní semiše, doutníků,
santálového dřeva a bílého medu.

Semiš a santálové dřevo

(Suede & Sandalwood)
Ylang ylang, vanilka a semiš, zahalené
v útulné vrstvě mléčného santálového
dřeva. Vrchol: zelené listy, květ
tabáku, santálové dřevo. Srdce: Ylang
z Madagaskaru, semínko koriandru,
semišový akord, vanilka. Základ:
santálové a cedrové dřevo, indonéské
pačuli, fazole tonka, ambra, benzoin,
pižmo.

Text a foto: WoodWick

Pouzdro na doutníky

(Humidor)
Unikátní kombinace tabákových listů,
jemného semiše a květu broskvoně.
Skvělá pro muže. Vrchol: něžná
orchidej, zelený mech. Srdce: hřejivé
koření, kůže, pižmo, orientální dřevo,
vanilkový lusk, divoká lilie. Základ:
santálové dřevo, fazole tonka, kůže,
hebká ambra.

Bílý med (White Honey)
Sladký kandovaný pomerančový květ s vanilkovou
orchidejí a pečenoukaramelovou tyčinkou. Vrchol:
bergamot, pistácie, kandovaný pomerančový květ.
Srdce: kávové zrno, vanilková orchidej, kakao.
Základ: medový sirup, pečená karamelová tyčinka,
santálové dřevo.
Zpravodaj
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Mezi pokojovými rostlinami není mnoho druhů, které bychom
mohli výrazně vnímat hmatem – snad až na kaktusy, s nimiž je ale
výhodnější do fyzického kontaktu vůbec nepřijít. Kdo by však chtěl
přesto potěšit své zelené poklady i občasným pohlazením, které by mu
přinášelo alespoň malý haptický požitek, může vyzkoušet pokojové
jehličnany – blahočet neboli araukárii a pokojový cypřišek. Do malého
bytu si je můžete pořídit třeba jako náhradu vánočního stromku.

Cypřišek velkoplodý
(Cupressus macrocarpa)
✓ původem z Kalifornie
✓ obsahuje vonné silice, jemně voní
✓ sloupovitý (pyramidální růst), lze
snadno tvarovat
✓ světlé stanoviště, bez přímého
slunce, v zimě i velmi chladné (5 °C)
✓ rovnoměrná zálivka, přeschnutí
i přemokření škodí
✓ přihnojení jen jednou za měsíc,
jinak se nadměrně vytahuje
✓ při příliš teplém přezimování trpí
na svilušky
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Blahočet ztepilý

(Araucaria heterophylla)

Text: (red); foto: GAP Photos

✓ původem z Tichomoří, kde roste jako
endemit
✓ větví se ze slabšího kmínku
v pravidelných přeslenech
✓ jehlice jsou měkké, nepichlavé, svěže
zelené, později tmavnou
✓ roste pomalu, ve stáří může být velmi
mohutný
✓ substrát běžný, spíše mírně kyselý,
pravidelná zálivka (nesnáší
přemokření)
✓ stanoviště světlé, bez přímého
slunce, v zimě může být i chladnější
✓ pozor na červce, při přemnožení
mohou rostlinu zahubit

Zpravodaj
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všemi
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Říká se, že i malý dárek potěší, když je darovaný od srdce. Pokud
hledáte nějakou maličkost, kterou byste udělali radost zejména
ženám, vyzkoušejte italská mýdla NESTI DANTE, která vám
nabízíme v našich zahradnických centrech. Tuto značku jsme si
vybrali pro její originalitu a vysokou kvalitu, která je výsledkem
zpracování exkluzivních, vzácných surovin podrobených
dlouhodobému procesu macerace, díky níž se udržuje jemná
rovnováha a vysoká úroveň koncentrátu v mýdle.

Luxusní konopné mýdlo
HEMP SOAP je
obohaceno cenným
organickým extraktem
CBD a výtažkem
z indického stromu
moringa, který je bohatý
na zdravé antioxidanty
a bioaktivní rostlinné
sloučeniny.
Výživné mýdlo je
šetrné k pokožce,
vyživuje a hydratuje
i ty nejcitlivější. Díky
nenasyceným mastným
kyselinám zabraňuje
nadměrné ztrátě vlhkosti,
chrání pokožku před
vysycháním, popraskáním
a může i pomoci obnovit
lipidy kůže.

NESTI DANTE připravuje přírodní mýdla
nejvyšší kvality s láskou a péčí od roku
1947. Do mýdel dodává ty nejlepší
ingredience s naprostou pozorností ke
každému detailu. Jejich bohatá pěna
dodává pokožce pocit osvěžení a hýčkání.

Luxusní italské mýdlo
z andělské řady
AMORINO SOAP s vůní
modrých vod Středozemního moře
je vyrobeno klasickou metodou
za použití čistě rostlinných
olejů z udržitelné produkce.
Nevysušuje pokožku, ale naopak
ji zvláční a příjemně provoní.
Vydrží dlouhou dobu používání
a nerozmáčí se.
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Přírodní mýdlo
s 23karátovým zlatem

GOLD SOAP

je symbolem
dlouhověkosti
a rovnováhy. Je
obohaceno vůní irisů,
květinových symbolů
Florencie.

Vzácné
přírodní mýdlo

PLATINUM
SOAP

je připraveno
z nejcennějších
surovin vůbec.
Udržuje a zaručuje
přirozený pocit
čistoty, zanechává
zdravou, pevnou
a hladkou pokožku.

Černé mýdlo

Text a foto: Flowergift

BLACK SOAP

obsahuje jitrocel, oves,
kakaové lusky, Carbon,
růžový pepř, hyacint,
bambucké máslo a svěží
jasmín. Výborně čistí
akné, zanechává pokožku
hladkou, pevnou
a vyváženou.

Zpravodaj
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Vánoce

Kytice na slavnostní stůl
Už řadu let jsou součástí štědrovečerní tabule v mnoha
domácnostech řezané květiny. Nahradily (nebo doplňují) tak
obligátní vánoční hvězdu nebo brambořík, protože působí
mnohem slavnostněji a pomáhají posílit už tak nevšední
zážitek ze společného posezení u vánoční večeře. Bývají také
často vhodnou pozorností, kterou přinášejí hosté pozvaní na
Štědrý den. V našich zahradnických centrech rozšiřujeme
v předvánočním období nabídku řezaných květin i o méně
obvyklé druhy rostlin, které dodají vazbám eleganci a nevšední
kouzlo. Na této dvoustraně vám představujeme kytice, jejichž
součástí jsou například orchideje, hvězdníky nebo růže.
Jde jen o inspiraci, naše zkušené floristky vám samozřejmě
připraví na míru přesně takovou kytici, která bude ozdobou vaší
slavnostně vyzdobené domácnosti, případně potěší hostitelku.
10 zima 2019

Co se může
hodit
Lýko v různých
barvách, lze použít
jako dekoraci nebo
při vazbě řezaných
i sušených květin.

Jutová stuha
je vhodná do
květinových vazeb,
na aranžování
a nejrůznější
dekorace.

Zelená aranžovací hmota
pro živé rostliny, nasákavá.

Sušené dekorace –
květy, koření, plody
apod. – vhodné
k aranžování
a dekoraci.

Text: (red); foto: archiv

Sisalové vlákno
v různých
barvách vhodné
k dekoračním
účelům nebo jako
výplňový materiál
do aranžmá.
Barevné stuhy s vánočními motivy
pro dozdobení vázy nebo květiny.

Zpravodaj 11
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Neukládejte truhlíky
do sklepa

Přírodní

Takových rán není moc.
Celá rodina se sejde
u stolu, venku už je světlo
a kuchyní voní káva nebo
horká čokoláda… A hlavně:
nikdo nikam nemusí, a tak se
snídaně protáhne třeba až do poledne.
Ráno, po kterém zůstanou drobečky na
ubruse a v duši radost, o které se nedá
mluvit. Obyčejný den, který vůbec není
všední. Právě pro podtržení takových
rán si můžete vyrobit tradiční červenozlatou dekoraci.

Tradiční
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Text a foto: Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Máte rádi tradiční
přírodní výzdobu
českých Vánoc?
Základem staročeského
aranžmá do truhlíku je jedlové
chvojí přizdobené přírodními
materiály – vánočními růžemi,
ovocem, šiškami a jinými
přírodními materiály, které
najdete na zahradě nebo si
nasbíráte na vycházce do lesa.

Je toho mnoho, co je třeba na Vánoce připravit – od svátečních dobrot přes slavnostně prostřenou
tabuli, stromek, světýlka, dárky až po venkovní dekorace, aby ani dům či byt při pohledu zvenku
nevypadaly smutně. Takže dříve nebo později budeme vymýšlet i výzdobu oken nebo vstupních
dveří. Pár inspirací ve čtyřech různých stylech jsme pro vás připravili na této dvoustraně.

Bronzové

Zavřete oči a zkuste si
představit místo vzdálené
od našeho světa plného
spěchu, uzávěrek a účtů.
Třeba horskou chatu zapadanou
sněhem. Za okny bílo, v krbu oheň a ve
skleničce zlatá hladina. Kus luxusu, který
tu někde je, ale člověk ho musí najít.
Čas, který máte jen pro sebe. Na pozadí
tmavého jedlového chvojí se bronzové
a červenohnědé tóny budou krásně
vyjímat.

Ledové

Zkusme přivolat jedinečné bílé Vánoce výzdobou
laděnou do barvy pravé zimy. Když na okně zapadá
sněhem, vůbec to nebude vadit, ale pravděpodobnější
je, že po větší část zimy budou bílé vánoční hvězdy,
stuhy, obarvené šišky a další ozdoby tím jediným
bílým, co zahradu a okno ozdobí.

Zpravodaj 13

Vánoce
Jednodruhový věnec z cesmínových
větviček. Tento druh cesmíny (Ilex
verticillata) je opadavý a zářivě
červené plody vydrží na větvičkách
velmi dlouhou dobu

Nasbírejte si v lese kůru různých
druhů stromů, nejlépe i trochu
porostlou mechem. Drobné kousky
pak přilepit tavnou pistolí na základ –
a na světě je originální věnec!

Věnce

trochu netradičně
Adventní věnec, ať už je určen na stůl nebo třeba k zavěšení na vstupní dveře do domu, má
tradičně podobu ozdobeného chvojového základu. Místo obligátních větviček jehličnanů však
můžeme pro jeho výrobu použít i jiné materiály, z nichž některé už samy o sobě vypadají tak
dekorativně, že je stačí dozdobit jen stuhou nebo třeba elektrickými světýlky. Několik možností
vám představujeme na této dvoustraně.

Také stálezelená cesmína
doplněná několika
trsy plodů vytvoří
dostatečně
atraktivní
věnec, který
už není
třeba nijak
dále zdobit

14 zima 2019

Text: (red); foto: Stars for Europe a Dreamstime

Eliška Korbová
Zahrada Lisý s.r.o.

Pro fixaci listů živých rostlin
na podložku nepoužívejte
horkovzdušnou pistoli – listy by
popálila a způsobila nevzhledné
skvrny. Vhodnou pomůckou budou
špendlíky nebo drátek.

Výhony stálezeleného břečťanu stačí
obtočit kolem slaměného nebo jiného
základu a zafixovat. Vybírejte starší
výhony s rovnoměrným olistěním
Tento mechový základ je pouze drobně
přizdoben lišejníkem a větvičkami,
přesto vypadá velmi dekorativně

Věnec z různých druhů
šišek bude vypadat sám
o sobě velmi dekorativně,
dozdobit jej můžeme
ještě větvičkami tisu
a mašlí tón v tónu

Vyrobit podobný základ jako
na obrázku dokážou i děti – stačí
k tomu jen několik dlouhých výhonů
přísavníku stočených do kruhu
a následně obtočených pro zpevnění

Ve stylu glamour
si můžete vyrobit věnec
z vánočních ozdob v jakékoliv
barevné kombinaci. Doporučujeme
v tomto případě použít plastové,
které nehrozí rozbitím

Pro výrobu stálezeleného základu
a další zdobení se hodí také
zimostráz nastříhaný na krátké
větvičky postupně přivazované
k slaměnému základu

Drobné šišky modřínu lepené těsně
k sobě na polystyrenovou podložku
vytvoří základ, který vypadá sám
o sobě velmi efektně a lze jej
jakkoliv dozdobit

Základem věnce jsou
výhony břečťanu na
proutěném základu doplněné
dalšími přírodninami – kousky
kůry a větviček, šiškami
a šedou tillandsií

Zpravodaj 15

floristika

Zkuste si spolu s námi vyrobit méně
tradiční adventní věnec, který vám
určitě neopadá a vydrží krásný až do
Štědrého dne.

Šiškový věnec

s vánoční růží
Co budete potřebovat

✓ menší vánoční hvězdu
✓ slaměný základ
u textilii
✓ tmavou orga nzu nebo netkano
ky
✓ zapichovací stojany na svíč
✓ mech, smrkové šišky, chvojí
z borovice a túje, na dozdobení
míny
drobné dekorace a větvičky ces
oli
pist
nou
duš
ovz
✓ hork
y
✓ drátek nebo drátěné skobičk
✓ nůžky

1.
Slaměný věncový základ obalte tmavou
látkou a pomocí tavné pistole ho
připevněte na vhodnou podložku, například
podnos, talíř nebo plát dřeva. Postupujte
tak, že taveninu nanesete na podložku
a věnec do ní usadíte.

2.

3.

Po vnějších stranách věnce připevněte
pomocí drátěných skobiček mech.
Smrkové šišky připevněte drátkem,
který jste protáhli plamenem – bude mít
modrohnědou barvu – tak, aby se těsně
dotýkaly.

Horní část věnce zakryjte borovým
a tújovým chvojím. Použijte opět drátěné
skobičky, případně horkovzdušnou pistoli.
Špičky větviček nechte volně přepadat přes
okraje šišek. Nepoužívejte smrkové chvojí,
které rychle opadává.

Do středu věnce umístěte vánoční hvězdu. 5.
Není třeba používat obal, protože bude stát
na podložce. Věnec dozdobte drobnými
dekoracemi – menšími kouličkami, papírovou
ozdobou, větvičkami cesmíny, skleněnými
perlami apod. Na závěr umístěte do držáků
svíčky. Nezapomeňte vánoční hvězdu občas zalít.

16 zima 2019

Text a foto: Stars for Europe

4. Nyní zapíchněte držáky na svíčky. Vybrat
si můžete z různých druhů, my jsme pro
rustikálně-romantický vzhled zvolili lesklé
kovové. Rozmístěte je rovnoměrně do čtyř
stran.

vánoce

Čarovný dar

Text: (red); foto: GAP Photos

z nebe

✓ Jmelí bílé (Viscum album) je poloparazitická rostlina, která
vytváří v korunách stromů až metrové keříky lámavých
větviček.
✓ Odvar z jmelí se dříve používal na omrzliny, ke snížení
krevního tlaku (vařením se jedovatost jmelí ztrácí) nebo jako
močopudný prostředek.
✓ Šíření jmelí napomáhají ptáci. Jeho plody jim totiž v zimě
slouží za potravu a semena roznášejí dál.
✓ Jmelí si můžete vypěstovat i na své zahradě – stačí z jeho
plodu vymáčknout semínko a nalepit na mladší větev nebo
výhon.
✓ Už ve starověku bylo jmelí považováno za neobyčejnou
rostlinu, konkrétně za dar z nebes, protože rostlo v korunách
stromů.
✓ Podle keltských druidů odhánělo jmelí zlé duchy a bránilo
požárům. I proto ho zavěšovali v období zimního slunovratu

do svých příbytků. Zvyk jmelí zlatit souvisí s keltskými
kněžími, kteří ho ze stromů osekávali zlatými srpy.
✓ Zajímavostí je, že kouzelnou moc mělo mít jen jmelí rostoucí
na dubech, je proto pravděpodobné, že se nejednalo o jmelí,
ale o příbuzný ochmet. Ten je ale opadavý, roste jen na
dubech a má žluté plody uspořádané v hroznech.
✓ Křesťané na pohanské legendy reagovali příběhem o tom,
že jmelí byl původně strom, z jehož větví vyřezal Josef pro
malého Ježíška kolébku. Stejný strom však po 33 letech
porazili Římané a vytesali z něj kříž, na kterém Ježíše
ukřižovali. Strom se měl pak za svůj osud tak zastydět,
že se rozpadl na malé keříky a dnes přináší štěstí každému,
kdo pod ním projde.
✓ V anglosaských zemích je jmelí i symbolem lásky a může
se pod ním políbit kdokoli. Neprovdaná žena, kterou pod
jmelím nikdo nepolíbí, zůstane podle pověr po celý rok sama.
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Vánoce

Vánoční stromek,
který poroste

Stromek ponechte ve venkovním prostoru
nebo na chladném místě co nejdelší dobu.

Až budete chtít stromek přesunout do
místnosti, začněte jej pomalu zvykat
na změnu teplotních podmínek
postupným přemisťováním do
teplejšího a stále světlého prostoru
až do pokojové teploty, ve které by
měl stromek zůstat co nejkratší dobu.

Uvažujete letos o koupi živého
vánočního stromku? Takového, který
je zasazený v květináči a po Vánocích
neskončí u popelnic nebo v krbu?
Toho, který může strávit celý rok
na vhodném stanovišti na zahradě
a na příští Vánoce bude zase zdobit
interiér. Nebo ho raději vysadíte do
zahrady? Dobrá volba! Aby tomu tak
ale skutečně bylo, je třeba
dodržet několik zásad.

Vypěstován
v České republice

Dodržujte pravidelnou zálivku
po celou dobu pobytu stromku
venku i v interiéru.

Pro samotný přenos stromku vyberte
den, kdy nemrzne, a řádně jej zalijte.

18 zima 2019

Do volné půdy stromek
přesazujte ideálně až
v době, kdy kořeny
prokoření celý květináč.

Text a foto: Chládek – zahradnické centrum s.r.o.

Stejný postup
otužování opakujte
i při opětovném
navrácení stromku
ven.

Vánoce

Pokud pro vás není živý vánoční stromek optimální volbou, nabídneme vám v našich
zahradnických centrech sortiment řezaných jehličnanů řízeně pěstovaných na
plantážích speciálně pro Vánoce. Mezi nimi jsou již řadu let nejoblíbenější kavkazské
jedle, které pro vás osobně vybíráme od našich dodavatelů v několika kategoriích,
které se liší velikostí a cenou.

100 –1 25 cm

zská
Jedle kaiovávkvkala
ita

5

706091

010007

ém
exkluzivní pr
borníky
Vás našimi od
ch
vybráno pro
ích plantáží
ln
ná
io
es
of
pr
pěstováno na

Vyberte si

Jedle kavkazská
exkluzivní prémiová kvalita
vybráno pro Vás našimi odborníky
pěstováno na profesionálních plantážích

Jedle kavkazská
exkluzivní prémiová kvalita
vybráno pro Vás našimi odborníky
pěstováno na profesionálních plantážích

Jedle kavkazská
exkluzivní prémiová kvalita
vybráno pro Vás našimi odborníky
pěstováno na profesionálních plantážích

100 –1 25 cm
125 – 150 cm

exkluzivní prémiová kvalita
vybráno pro Vás našimi odborníky
pěstováno na profesionálních plantážích

150 – 175 cm

Jedle kavkazská

Jedle ka

exkluzivní prémi
vybráno pro Vás n
pěstováno na pro

Jedle ka

exkluzivní prémi
vybráno pro Vás n
pěstováno na pro

Jedle ka

exkluzivní prémi
vybráno pro Vás n
pěstováno na pro

175 – 200 cm

exkluzivní prémiová kvalita
vybráno pro Vás našimi odborníky
pěstováno na profesionálních plantážích

Jedle ka

200 – 250 cm

010007
706091
706091
706091
706091
706091
5

010052

5

010038

5

010021

5

010014

5

010007
706091
5
010014
706091
5
010021
706091
706091
706091

Jedle kavkazská

Jedle ka

exkluzivní prémi
vybráno pro Vás n
pěstováno na pro

exkluzivní prémi
vybráno pro Vás n
pěstováno na pro

Text: (red); foto: Dreamstime

5

010052

5

010038

✓ pěstuje se speciálně jako
vánoční stromek
✓ má pravidelný, symetrický tvar
✓ je hustě zavětvená
✓ jehličí dlouhodobě
neopadává
✓ krásně voní

5

Proč si vybrat kavkazskou
jedli (Abies nordmanniana)?

ten správný
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Sezóna

Poslední listí shrabáno, letničky zasypány v kompostu
a poslední cibuloviny vysazeny? Kdepak, ještě není hotovo! Než
napadne první sníh a zahradu sevřou silné mrazy, čeká na nás
ještě spousta práce. Kdo podcení přípravy zahrady na zimu,
nemůže se pak divit, že na jaře už spoustu rostlin nevzkřísí.

20 zima 2019

Přežije zahrada

zkouškové období?
M

álokterou zahradu můžeme ponechat zimě na pospas. Snad jen
v případě, že jsme ortodoxními
zastánci přírodního zahraničení a kolem našeho domu rostou pouze rostliny, které se běžně vyskytují v přírodě
v našem regionu, si můžeme dovolit
zapomenout na přikrývku z listí, chvojí a dalších materiálů. V běžné zahradě
však najdeme kromě otužilých dřevin i druhy choulostivější, kterým se
v našich podmínkách sice dobře daří,
ale protože nejsou zcela dokonale přizpůsobeny nízkým zimním teplotám,
nemusí se jim podařit bez zazimování
přestát toto zkouškové období.
Ať už k ochraně proti mrazu použije-

me chvojí, listí, netkanou textilii nebo
třeba jutovinu, vždy je třeba počkat, až
listnaté dřeviny zcela opadají, respektive až zmrzne nebo uschne nadzemní
část trvalek. V opačném případě by
mohly zelené části zahnívat. Může se
ale stát, že vlivem teplého a vlhkého
počasí listy neopadají a nastoupí-li
ihned poté holomrazy, může rostlina
utrpět. Pak je vhodné listy otrhat nebo
odřezat a takto připravenou rostlinu
zakrýt. Samozřejmě to neplatí pro stálezelené dřeviny, které zazimováváme
i s listím nebo jehlicemi. To všechno
bychom měli stihnout dříve, než nastoupí období déle trvajících mrazů
a určitě před napadnutím sněhu.

Co se může
hodit
Hrábě na listí Fiskars
s hliníkovou násadou
a robustními pružnými
prsty navrženými speciálně
tak, aby se mezi nimi
nezachycovala tráva.
V různých velikostech.

Mulč pro růže k přihrnutí
růží snižuje také potřebu
zálivky a omezuje růst
plevelů.

Jutový filc
k ochraně kmenů
před poškozením
sluncem nebo
okusem zvěří.

Zimní rukavice
Stocker s vnitřní
podšívkou pro práci
s trnitými rostlinami.
Béžová netkaná
textilie zakrývací
zesílená pro
použití především
v podzimních
a zimních
měsících.

Text: (red); foto: GAP Photos

Co ještě je třeba udělat?
✓ po odstranění posledních květů
a šípků růží zasypeme střed keříku
kompostem nebo zahradním
substrátem do výšky alespoň 10 cm;
✓ růže na kmínku zabalíme do juty tak,
že přes celou korunku přetáhneme
jutový límec, pod korunkou jej
zavážeme a takto vzniklý vak
vyplníme slámou nebo suchým
listím;
✓ svážeme okrasné trávy, aby se pod
tíhou sněhu nerozklesly, seřízneme
až na jaře. Takto zabráníme
zadržování vody uvnitř trsu a hnilobě
vlivem stagnující vlhkosti;
✓ exotické a teplomilné druhy
nádobových rostlin (hořcový

stromek, durman, mračňák, kopretiny
apod.) nesnášejí teploty ani kolem
nuly, proto je přeneseme před
prvními mrazíky k přezimování do
mrazuprosté místnosti;
✓ mrazuvzdorné listnaté a jehličnaté
dřeviny pěstované v nádobách
přesuneme i s nádobou na chráněné
místo u zdi a seskupíme co nejtěsněji
k sobě, abychom zvýšili teplotu
kolem květináčů;
✓ listí vyhrabané z trávníku se snažíme
využít na zahradě – pod živým
plotem se během zimy rozpadne, na
hromadě poslouží jako zimní úkryt
drobným živočichům, na kompostu
se promění v hmotu plnou živin.

Různé druhy pracovních
rukavic pro péči
o zahradu – hodí se
i jako vánoční dárek.
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fauna

Krmítka

jsou lepší než televize
Pozorování ptáčků je opravdová zábava.
Někteří se naparují, jiní legračně
poskakují a někdy dojde i na menší
strkanici. Navíc jsou ptáci užitečnými
společníky. Pomáhají nám zbavit se
nepříjemných škůdců. V posledních
letech jich však zvláště ve městech
ubývá. Přitom vrátit přírodu zpět k lidem
není až tak složité. Pomocníkem se
mohou stát ptačí krmítka, která mohou
být i krásným vánočním dárkem.

V

Co byste měli vědět o krmítkách pro ptáky
✓ S krmením ptáků by se mělo začít už v listopadu.
Ptáci si musejí na nové krmítko chvíli zvykat.
Za mrazů a v době, kdy je hodně sněhu, je dobré
dávky krmení navyšovat. Při krmení ptáků je
důležitá pravidelnost.
✓ Vybírejte krmítko se stříškou a ohrádkou.
Stříška krmítka by měla být dostatečně velká
a široká, aby zabránila dešti i sněhu jídlo pro
ptáky rozmočit. Zvýšené okraje, tzv. ohrádka,
zase slouží k tomu, aby semínka a ostatní ptačí
dobroty z krmítka nevypadávaly.
✓ Při hledání správného místa, kam krmítko
upevnit, mějte na paměti dvě věci – krmítku bude
lépe v závětří a nesmí k němu mít přístup kočky.

22 zima 2019

Krmítka z řady Urbalive
✓ dvě provedení v několika
barevných variantách:
FINCH s jednoduchým,
moderním designem,
DOMEK ve tvaru chaloupky
zaujme především děti
✓ z dílny mladých českých
designérů
✓ pro volně žijící ptáky,
na zahradu i na balkón
✓ lze je zavěsit nebo připevnit
na tyč či zábradlí
✓ nízká hmotnost
✓ snadné a rychlé
doplňování krmení

Text a foto: Plastia

našich zahradních centrech vám nabízíme kolekci plastových krmítek pro ptáky
z produktové řady Urbalive od společnosti
Plastia. Na vývoji krmítek firma úzce spolupracovala s Českou společností ornitologickou. Zábavou se vám může stát nejen pozorování ptáků
při hodech na krmítku, ale můžete se zapojit také
do celorepublikového vědeckého projektu. Česká
společnost ornitologická zve širokou veřejnost
k pozorování a sčítání ptáků na krmítkách během
Ptačí hodinky, která proběhne 10. – 12. ledna 2020.
V loňském roce se této akce zúčastnilo více než
14 000 pozorovatelů a nahlásili více než 300 000
pozorovaných jedinců, kteří přilétli na krmítka.
První místo obsadila sýkora koňadra, následovaná sýkorou modřinVíce o projektu se dozvíte
kou a kosem černým. Nenechte si
na stránkách
ujít druhý ročník sčítání!
ptacihodinka.birdlife.cz.

na ptačí krmení

Směs pro venkovní
ptactvo – určena
k přikrmování
venkovního ptactva
především v zimním
období. Část obilovin
je mačkaná, což je
pro drobné ptactvo
lépe stravitelné.

Lojsemenná koule –
k dokrmování ptactva
v zimě nebo při
nedostatku přirozené
potravy. Složená je z ovesných
a pšeničných vloček, jader
slunečnice, rostlinných olejů.
Lojsemenný váleček
– arašídový, makový
a slunečnicový –
k dokrmování venkovního
ptactva, zejména v zimním
období, nebo při nedostatku
přirozené potravy.

Proso – výborné
jadrné krmivo
s vyšším obsahem
vlákniny. Zkrmuje
se buď celé, anebo
se mleté přidává do
krmných směsí jako
glycidový komponent.

Slunečnice černá
a proužkovaná –
olejnaté energetické
krmivo je vhodné
především
k přikrmování
venkovního ptactva v zimě nebo jako
cenný komponent do různých krmných
směsí pro hlodavce a ptactvo.
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zvířata

Kalisie (Callisia repens)

✓ ideální rostlina do bytu se suchým
vzduchem
✓ vhodná pro želvy, chameleony,
leguány, křečky, potkany, andulky
✓ zdroj mnoha vitamínů a minerálů
(především vysoký obsah vitaminu
A a vápníku), vlákniny a vody
✓ teplé místo bez poledního slunce,
pravidelná zálivka, na jaře a v létě
přihnojení

Jedlé rostliny

Rostlinná strava je nedílnou součástí jídelníčku
mnoha zvířat, včetně těch, která chováme
doma. Od jara do podzimu jim můžeme přinášet
trávu a další zelené rostliny ze zahrady, ne
však v zimě. Vhodnou náhradou trávy a dalších
zelených rostlin nejen v zimní období mohou být
tři zástupci z říše rostlin, které často pěstujeme
jako pokojové rostliny.

Pejskovi pod
stromeček
Plný míček je vyroben z tvrdé gumy,
kterou pes jen tak snadno nerozkouše.
Skvělou zábavu poskytne aktivním
a sportovním typům psů.

24 zima 2019

Hravým psím povahám zajistí
dokonalou zábavu plyšová pískací
ovečka z rodinky zvířátek ZOO PARK
vhodná pro malá plemena psů.
Spoustu zábavy pro
psy středních a velkých
plemen poskytne originální
hračka Loppi z kvalitních
kombinovaných materiálů.

Text: (red); foto: Dreamstime

pro domácí mazlíčky

Zelenec (Chlorophytum comosum
´Variegatum´)
✓ doplněk stravy pro domácí
králíky a morčata
✓ lze jej umístit přímo do klece
a králík či morče jej mohou
podle potřeby okusovat
✓ účinně snižuje znečištění
vnitřního ovzduší
✓ světlé až polostinné stanoviště,
pokojová teplota, pravidelná
zálivka

Šáchor (Cyperus alternifolius
´Zumula´)

Rostliny pro své
mazlíčky najdete
v našich zahradnických
centrech v praktickém
stojanu.

Neodolatelnou plyšovou
opičku s pískátkem
v bříšku si psi zamilují.

✓ velmi prospěšný pro
správné fungování
zažívacího traktu koček
✓ aktivuje kočičí trávení
a pomáhá vyzvrátit
chuchvalce chlupů
z trávicího traktu
✓ nenáročný druh – světlé
stanoviště, vydatná zálivka,
pokojová teplota

Mimořádně odolná a bezpečná
hračka vyrobená z kůže a jutového
provazu je vhodná i pro štěňata
a psy v seniorském věku.
Veselá barevná hračka pro štěňata
z příjemného bavlněného materiálu
pomáhá při rozvoji smyslového vnímání.
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pokojovky

Přestože z fyzikálního hlediska jsou barvy pouhými
vibracemi na velmi vysokých frekvencích, které není
člověk schopen postřehnout, velmi dobře je vnímáme
a jsou pro nás snadno přístupným zdrojem energie.
Platí to i o rostlinách: podvědomě si vybíráme ty, které
kvetou našimi oblíbenými barvami. Někdy však může
být barev příliš. Pak odborníci doporučují kombinovat je
s neutrálními tóny, jakými jsou například bílá nebo šedá
(stříbrná). Protože snižují sytost okolních barev, nazývají
se někdy upíři barev. Připravili jsme pro vás výběr
takových rostlin, které můžete použít v interiéru.

Parožnatka

(Platycerium bifurcatum)

✓ teplomilná kapradina, citlivá na průvan
✓ polostinné místo, v zimě světlejší
✓ v létě 18 až 25 °C, v zimě do 15 °C
✓ zálivka pravidelná, odstátou vodou,
nejlépe postavením do nádoby s vodou
✓ listy je vhodné rosit, ale neotírat –
povrchem přijímá vzdušnou vlhkost

26 zima 2019

Upíři
barev

Osladič (Phlebodium aureum)
✓ polostinné nebo stinné místo bez
přímého slunce
✓ vyšší vzdušná vlhkost, teplota kolem
20 °C
✓ substrát stále vlhký, častěji rosit
✓ vhodný i do závěsných nádob

Blahovičník (Eucalyptus)
✓ rychle rostoucí stromek nebo keřík
✓ čistí vzduch, listy při doteku větrově
voní
✓ světlé stanoviště bez přímého slunce
✓ v létě venku v polostínu, přes zimu
ideální teplota kolem 8 °C

Aloe (Aloe vera)
✓ sukulentní vytrvalá bylina s ostnitě
zubatými listy
✓ dužnaté listy obsahují řadu
prospěšných látek, využívají se
při domácí léčbě drobných ran
a popálenin
✓ snese plné slunce

Tilandsie provazovkovitá
(Tillandsia usneoides)

✓ tropická epifytická
bromélie
✓ vytváří stříbřité
girlandy dlouhé až
30 m
✓ v létě ideálně
umístit na strom,
v zimě světlé
a chladné stanoviště
✓ zálivka pouze
rosením
(intenzivně)

Marek Ferenčík
Zahradnické centrum FERENČÍK,
České Budějovice

Pro přihnojování pokojovek doporučuji
tekuté hnojivo určené speciálně pro tuto
skupinu rostlin. Snadno se používá přidáním
do zálivkové vody a obsahuje všechny
živiny, které pokojové rostliny potřebují.

Begonie královská

Text: (red); foto: FloraDania, GAP Photos a archiv

(Begonia rex)

✓ rozmanité tvary i barvy listů
✓ světlé stanoviště bez přímého slunce
✓ v zimě teplota min. 15 °C, jinak listy
opadávají
✓ zálivka střídmá, stálá vlhkost
i přeschnutí substrátu škodí

Rozchodník

(Sedum morganianum)

✓ plazivý, resp. převislý druh, výhony
dlouhé až metr
✓ dužnaté válečkovité listy
✓ světlé slunné stanoviště, střídmá zálivka
✓ snadno se množí vrcholy výhonků
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delikatesy
Adventní sada bio čajů

Zima

s vůní čaje
28 zima 2019

Text a foto: BASILUR, SONNENTOR a Dreamstime

Dárková sada 24 jednotlivě balených
biočajů v nálevových sáčcích, která
vám zpříjemní adventní čas. Čaje jsou
očíslovány od 1 do 24, takže si každý
den můžete vychutnat jiný druh.

Kdy jindy nastává ten pravý čas na čaj než právě v chladném zimním
období! Vedle povzbuzujících účinků má čaj v závislosti na složení
v mnoha případech také blahodárný vliv na organismus. Kromě
celosvětově nejrozšířenějšího černého čaje známe i jiné druhy –
zelené, polozelené (oolong) či bílé. To, co označujeme za čaj ovocný
či bylinkový, ve skutečnosti čaj není, jde přesně řečeno o zápary či
odvary, protože čaj se připravuje výhradně louhováním lístků čajovníku.
Důležitější než název však pro nás bývá spíše chuť a požitek, které
nám jeho popíjení přináší. Z naší nabídky jsme tentokrát vybrali čaje
v dárkovém balení, které určitě udělají radost vašim blízkým.

Vintage Style

Dárková kolekce 40 černých čajů
a zeleného čaje v papírové krabičce
s vánočním motivem. Každý nálevový
sáček zvlášť v přebalu s různými
motivy vánoc. Pro všechny milovníky
čaje zajímavých kořeněných
a voňavých čajů s příchutěmi pro
zimní a vánoční čas.

Winter Berries

Zimní černý čaj v plechové
dóze doplněný podle druhu
o plody rakytníku, brusinky,
dřišťálu nebo maliny.

Music Concert
Tea Bar

Sypaný aromatizovaný černý čaj
s ochucujícími částmi rostlin (kousky
ovoce) v papírové krabičce.

Sypaný aromatizovaný černý
čaj s ochucujícími částmi
rostlin (kousky ovoce).
Plechová dóza ve tvaru
kolotoče se po spuštění
otáčí a hraje.

Pravý cejlonský

Vysoce kvalitní čaje vyráběné na
ostrově Cejlon, kde jsou jednotlivé
čajové lístky sklizeny a ihned také
zpracovány. Čaje různých druhů
(zelený, černý, s příchutí) jsou
zabaleny do slušivé plechové dózy,
která poté může zdobit například
poličku v kuchyni.
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delikatesy

Med
nemusí být jen medový
Jak máte nejraději med? Na chlebu s máslem, v čaji, v perníčkách nebo
jen tak na lžičce? Pokud je vám nejbližší poslední možnost (anebo jste
ji třeba ještě nevyzkoušeli), pak pro vás máme skutečné delikatesy –
ochucené medy s přídavky bylin, koření, ovoce a dalších dobrot.

Zázvor
v pastovaném medu
Pastovaný med se
sušeným mletým
zázvorem. K namazání
na pečivo, výborný
do čaje, při virózách,
nachlazení

Rakytník v pastovaném medu

Pastovaný med s přídavkem extraktu
z vylisovaných bobulí rakytníku
řešetlákového. Nepřidávejte si tento med
do horkého čaje, aby se neznehodnotily
léčivé účinky rakytníku.

Višeň s arónií
v pastovaném medu

Lesní malina
v pastovaném medu
Pastovaný med
ochucený mletou skořicí.
Doporučujeme přidat do
kávy, namazat na lívance,
palačinky nebo na pečivo.

Tento med obsahuje čistě
přírodní ručně sbírané lesní
maliny původem ze Sibiře,
které jsou konzervované
pouze zamražením. Lahůdka
pro labužníky, kteří chtějí
ochutnat čistou přírodu.

Medově-čokoládová chuť po
namazání spolu s máslem
na pečivo s přehledem
nahradí všechny
lískooříškové pomazánky
a krémy.
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Část vanilkového lusku
zalitého akátovým
medem. Krásně
vanilkově voňavý med!

Kávička v medu

Kardamom
v pastovaném medu

Medový Čokomls

Vanilka v medu

Chilli v pastovaném medu

Pastovaný med s přídavkem
chilli (cayenského pepře).
Jemně pálivá chilli příchuť pro
pravé gurmány, fajnšmekry
a labužníky. Lze „sosat“ po
lžičkách, přidat do marinád či
s ním potřít maso před pečením.

Nepříliš známé koření
je příjemně aromatické,
chutná po citrusech a voní
dálkami Orientu. Vhodný
do kávy, černého čaje
s mlékem.

Ořechy v medu

Energetická vzpruha při
dlouhých cestách autem,
při únavě i jen tak pro
chuť. Lze sosat po lžičkách,
rozpustit v teplém mléce
apod. Možno využít i na
moučníky, jako přídavek do
krémů.

Směs vlašských, lískových a kešu
ořechů a mandlí v akátovém medu.

Text a foto: Včelí farma Cihlářovi a Dreamstime

Skořice v pastovaném
medu

Pastovaný med
s přídavkem extraktu
z višně a arónie.
Doporučujeme pro děti,
které jinak klasický med
odmítají. Vynikající na
pečivo, lívance, palačinky,
do čaje apod.

akce

Zimní akce v našich zahradnických centrech
AZ GARDEN, s.r.o.
Pardubice

23. – 24. 11. Vánoce plné
fantazie v Černé
✓ prodejní vánoční výstava
✓ dílna pro děti i dospělé
✓ tradiční opékání buřtů

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
Od 1. 11. Ozdoby pomáhají

✓ podporujeme Spolu dětem
o.p.s. – koupí vánočních ozdob
společně přispějeme
na projekty pro děti

23. – 24. 11. Adventní
aranžování
✓ vánoční inspirace se zkušenou
floristkou Karolínou Žáčkovou
✓ představení vánočních trendů
✓ občerstvení s vůní Vánoc
v naší kavárně

✓ zdobení perníčků – prezentace
pardubické firmy JaJa
✓ kreativní dílna pro děti –
malování na perníčky
✓ ochutnávka marmelád –
prezentace znojemské firmy
Bouda
✓ ochutnávka přírodního cideru
z Bílých Karpat
✓ odborné poradenství
kosmetické firmy Ryor
… a mnoho dalších lahůdek

19. – 23. 12. Prodej Kaprů
✓ třeboňští rybáři zaručují
výbornou sádkovou rybu,
profesionální opracování
a dobrou náladu zdarma

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr

07. – 08. 12. Advent s dětmi

15. – 17. 11. Perníčková party

✓ zábavný program pro děti
✓ dílnička pro děti
✓ dobroty z naší kavárny

✓ pestrý výběr vánočních
dekorací
✓ vánoční dobroty k zakousnutí
✓ Zdobení perníčků

Chládek zahradnické
centrum s.r.o.
Praha

23. – 24. 11. Adventní dílna
✓ přijďte si vytvořit svůj vlastní
adventní věnec
✓ rádi vám poradíme, jak na to,
a zapůjčíme vám nářadí
✓ každý si odnese svůj jedinečný
originál

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

23. – 24. 11. Adventní tvoření
✓ workshop výroby adventních
dekorací pod vedením
zkušených floristů (9–17 hod)
✓ tematická floristická
show Jaromíra Kokeše,
šestinásobného Mistra České
republiky ve floristice (živý
vstup 14–15 hod)
✓ adventní dílnička pro nejmenší
(9–17 hod)
✓ tradičně plno skvělého jídla
a pití

Zahradnictví Dvořák a syn
s.r.o.
Teplice

Vánoce jako zážitek
Adventní víkendy
23. 11. – 22. 12.
✓ vánoční trhy a kreativní dílny
(so, ne 10–18 hod)
✓ živá hudba (so, ne 14–18 hod)

22. – 24. 11. Adventní tvořivá
dílna

Doprovodný program:
23. a 24. 11. Nazdobte si

✓ vytvořte si za pomoci našich
aranžérek svůj vlastní adventní
věnec nebo svícen

svůj adventní věnec s našimi
floristkami (so, ne 10–18 hod)
30. 11. Autogramiáda knihy
Josefa Maršálka Péct, milovat
a žít (so 14–18 hod)
7. a 8. 12. Malování skleněných
ozdob (so, ne 10–17 hod)
14. a 15. 12. Zdobení perníčků
(so, ne 10–17 hod)
21. a 22. 12. Víkend pro
Klokánek Teplice

13. – 15. 12. Stříbrná neděle
✓ ukázka vánočních zvyků
✓ malování vánočních ozdob
✓ vánoční dobroty k zakousnutí
✓ živá hudba

2019

30. 11. – 1. 12. Malování
na ozdoby

Text: (red); foto: Dreamstime

7. – 8. 12. Sladké a voňavé
Vánoce:

✓ malování a zdobení skleněných
ozdob podle vašeho přání
✓ prezentace tradiční výroby
českých foukaných skleněných
ozdob
✓ kreativní dílna pro děti –
malování na ozdoby

Zahradnické centrum
FERENČÍK
České Budějovice

Informace o předvánočních
akcích v našem zahradnickém
centru najdete na našem
facebookovém profilu a na webu

www.ferencik.cz

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov
16. – 17. 11., 23.–24. 11.
Kouzelné Vánoce

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)
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Teplice
Most

✓ zaručená odbornost
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Trhové
Sviny

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Zahrada Lisý s.r.o.

www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221,
Popovice 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844

AZ GARDEN, s.r.o.

Chládek zahradnické centrum s.r.o.
www.zahradnictvi-chladek.cz
● Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 105, 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.azgarden.cz
● Staročernská 200,
530 03 Pardubice –
Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

www.szc.cz
wwww.katalog-rostlin.cz

Zahradnické centrum
FERENČÍK
www.ferencik.cz
● Generála Píky 729/2,
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
● Žižkovo náměstí 118,
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
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