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Barevné jaro

s trvalkami

Úvodník
Tak snad konečně je tu…? Tuto otáz
ku si klade každý majitel zahradnictví
každý týden od konce února. I letos
jsme pro vás v zimě pečlivě plánovali,
vybírali a chystali a te tu před vámi
stojíme s celou škálou novinek a dou
fáme, že vás nezklameme a naopak že
naše zahradnictví budete opouštět plni
nadšení a radosti.
Průvodcem novinkami jarní sezóny
2016 je i tento časopis. Nahlédněte
s jeho pomocí na stoly a záhony našich
zahradních center!
Na co se společně s námi můžete těšit?
Již od prvních týdnů nové sezóny zapla
ví naše zahradní centra báječné voňavé
a čerstvé bylinky. Krásné velké rychle
né rostliny pocházejí nejčastěji z Itálie,
kde je již sezóna v plném proudu, jsou
plné slunce a provoní naše obchody

Jak na to

svou specifickou vůní. Bazalky, tymiá
ny, rozmarýny, pažitky, petrželky a další
zaútočí na naše kuchyně. Více se o nich
a jejich pěstování dozvíte i v tomto čís
le časopisu, nechte se zlákat a uvítejte
jaro u sebe doma.
Drobné jarní dekorace na stůl jsou také
častým sortimentem, který u nás hle
dáte. Proto vám přinášíme inspiraci, co
vše si můžete doma vykouzlit. A protože
jaro postupuje mílovými kroky, najdete
zde i několik tipů pro váš letní truhlík.
Novinkou, která může obohatit naše te
rasy a potěšit oko v našich zahradách,
jsou nové odrůdy hortenzií, kvetoucí
celou sezónu a na jednoletém dřevě,
což ocení zejména Středoevropané
s méně příznivými zimními podmín
kami. Dozvědět se o nich více můžete
také v tomto čísle Tipu.

Mezi „bestsellery“ patří jednoznačně
levandule. Znáte je opravdu tak dobře,
jak si myslíte? Možná vás můžeme ještě
překvapit…
Tyto a další zajímavosti z jarního vydá
ní Tipu vám snad zpříjemní první jarní
dny. Přijte si své jaro prožít i s námi do
svého zahradního centra!
Krásné čtení vám přeje
Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady

Zahrada na jaře
Když přijde na zahradu opravdové jaro, začnou se dít věci. Dny se
prodlužují, teploty rostou – a to je pro většinu organismů jasným
signálem pro spuštění mimořádných aktivit. Některé působí na zahradu
pozitivně, jiné nás příliš netěší. Nerostou jenom rostliny, které jsme si
vysadili, ale také plevel ve všech možných formách. Nic nepřirozeného
na tom není, jenom to znamená, že právě v tuto dobu je na zahradě
práce téměř všude, kam se podíváme.
Tato doba přeje mšicím, nejčastěji se objevují na nejmladších, právě narostlých
výhonech rostlin. Jejich šavnatá dužnina mšicím chut-

Pozor na mšice
ná ze všeho nejvíc, proto je čas na
kontrolu, jak to vypadá na zahradě u vás.
Když výskyt mšic není příliš masivní, postačí
ustříhnout napadené výhony rostlin. Pokud
to z jakýchkoliv důvodů není možné, musíme
zasáhnout efektivněji. S výběrem správného
prostředku vám ochotně pomůžou naši odborníci.
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Jaro na zahradě patří i pěstování zeleniny. Majitelé menších zahrad
často touží spojit užitek s krásou,
což zeleninové záhony snadno
umožňují. Do volných prostor
mezi zeleninou můžeme vysadit
různé druhy jednoletých rostlin.
Získáme tím nejenom něžnost

Aksamitník
v zeleninové zahradě
a eleganci, ale při správném výběru
rostlin pomůžeme kulturním rostlinám.
Například aksamitník (slovensky aksamietnica) vylučuje látky, které hubí nebo alespoň odpuzují některé škodlivé organismy.

V tomto období nám hodně práce dá i naše nejoblíbenější trvalka. Nejde vlastně o jediný druh, ale celou skupinu, kterou nazýváme trávník.
Těžko bychom hledali náročnější rostliny
než ty, které ve formě trávníku tvoří často
nejrozsáhlejší plochy na běžných zahradách.
V jarním období se trávník vyznačuje intenzivním růstem, proto se musí pravidelně sekat, ale i hnojit a v případě potřeby i zavlažovat. Všechny důležité pomůcky k péči o trávník
naleznete v našich zahradních centrech.

Trávník

Pokud někde na své zahradě objevíte malé zelené housenky,
ještě nemusíte aktivovat chemickou záchranku. Tyto housenky patří k nejdůležitějším
položkám jídelního lístku
drobného ptactva. Chemickým zásahem byste je sice
snadno zničili, ale čím by pak sýkorky krmily své mladé?

Krmení mladých

Jarní čas patří vysazování. Právě v tomto období máte nejlepší šanci ovlivnit
vzhled své zahrady na celou sezónu. Kdo teprve svoji zahradu zakládá, má
k sázení mnoho příležitostí. Ale i na starší zahradě často existují
důvody k další výsadbě. Volná místa mezi keři mohou na krátkou dobu vyplnit jednoleté rostliny. Radost si také můžeme
udělat výsadbou zajímavých rostlin do nádob. Při výsadbě do
volné půdy se vždy vyplatí důslednost a poctivá příprava výsadbové jámy,
případně doplnění nebo úplná výměna pěstitelského substrátu.

Výsadba

Vysazování rostlin si často žádá i trochu drsnější postupy. Rostliny
pěstované v květináčích časem vytvoří v nádobě hustou sple
kořenů. Můžeme to
sledovat u celé řady
keřů, velmi hustý porost kořenů vytvářejí
třeba vřesovce, vřesy, tavolníky nebo ořechokřídlatce. V podobných situacích je důležité tyto kořeny narušit, aby se urychlilo
zakořeňování rostlin. Někdy stačí jenom kořeny roztrhat rukama,
jindy si musíme pomoct nůžkami nebo starým nožem. Nebojte se,
„kytičky“ to bolet určitě nebude.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

Text a foto Pavel Chlouba

Úprava kořenů
před výsadbou

jaro 2016

www.zahradnicentra.eu
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Kaleidoskop

ZAJÍMAVOSTI
A NOVINKY
pro zahradu

44

Bílá krasavice

Na pomoc
trvalkám

Trojpuky patří k poměrně velkým keřům, existuje
však výjimka, která potvrzuje pravidlo. Je to Deutzia
gracilis ‘Nikko‘, jejíž historie sahá do roku 1976. Tenkrát byla tato neobvykle vyhlížející rostlina objevena
pracovníky Národního arboreta USA v jedné okrasné
školce ve města Gotemba, v japonské prefektuře Shizuoka. Mezitím byla dále množena a také pozorována, aby se mohly vyhodnotit její schopnosti. V roce
1989 si kultivar ‘Nikko‘ slavnostně došel pro zlatou
medaili, kterou mu udělila Pensylvánská zahradnická
společnost.

Nevýhodou některých vyšších druhů trvalek je naklánění jejich výhonů a ztráta tvaru. Pokud chceme,
aby naše trvalky stály na záhonku vzorně a vzpřímeně,
používáme různé opory, které zajistí jednotlivým výhonům
a tak i celé rostlině stabilitu a kompaktní vzhled. Posloužit
mohou různé pro tento účel vyrobené konstrukce, které
v první části vegetačního období zabezpečují efekt spíše
estetický. Pro stejnou věc ale velmi dobře poslouží i nahusto zapíchané větvičky některých keřů. Výborná je třeba líska, která udělá tuto práci sice méně hezky, ale stejně
kvalitně jako kovová opora.

Efekt velkého množství
Efekt velkého množství rostlin je v zahradní tvorbě uznávaným fenoménem. Zvláště drobnolisté nebo drobnokvěté druhy vyniknou
opravdu tehdy, když je jich na jediném prostoru větší množství kusů.
V podobných situacích se dobře pracuje s barevností i tvarovou variabilitou. Pokud je na záhonku deset kusů v deseti druzích, vznikne
spíše chaos než řád. Větší množství kusů od jednoho druhu a odrůdy
způsobuje opak – silný dojem a vyšší estetický zážitek. Vyzkoušejte to
a uvidíte, že nám dáte za pravdu.

Konkurenční trávník
Pěkný trávník je sice pýchou každého majitele zahrady, ale zároveň konkuruje ostatním rostlinám, jeho drobné kořínky jsou totiž hezky hladové.
Proto bychom trávník nikdy neměli pouštět na dosah dalším kulturním
rostlinám, které v něm pěstujeme. Není to jenom otázkou konkurenceschopnosti trávníku, ale i jeho údržby. Když se trávník dotýká kmínků
dřevin, nedá se pořádně posekat. Obvykle to řeší strunová sekačka, která
je ovšem velmi nemilosrdná vůči všemu živému. Stačí několik doteků rozběhnuté struny s kmínkem stromku a na problém je zaděláno. Houbové
nemoci dobře vědí, jak využít těchto ran k napadení hostitelské dřeviny.
Proto se vždy vyplatí držet trávník od kulturních rostlin pěkně pod kontrolou.

Vrby v moderní zahradě

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Text a foto Pavel Chlouba

Kromě vzácných, exotických a neobvyklých stromů můžeme v zahradě využít třeba i velmi obyčejnou vrbu. Je
pravdou, že jenom málokdy můžeme vrbě nabídnout
absolutní svobodu v bujném růstu. Vrba ovšem výborně
zvládá tzv. řez na hlavu, a to je podstatné. Do normálního jazyka přeloženo to znamená, že v určité výšce vždy
seřízneme všechny větve, které narostly během minulého vegetačního období. Za krátkou dobu totiž narostou
nové. Když se větve seříznou v předjaří, na zahradu ze
stromů nepadá žádný stín – a to je v období začínajícího jara
velmi cenné. Naopak v létě, kdy stín už má svoji cenu, je ho
díky nově narostlým větvím dostatek.

55

Rástliny
xxx

LEVANDUĽOVÉ
LÁSKY

Predstavova levanduu asi
vôbec nemá zmysel. Túto
nežnú, voňavú a nadmieru
liečivú rastlinu musí aspoň
trochu pozna vari každý.
Je typickým predstaviteom
čeade hluchavkovitých
a zastupuje ju necelých
40 botanických druhov rozšírených prevažne v Stredozemí.
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Zo všetkých dostupných druhov nás
najviac zaujíma i fascinuje levandua úzkolistá (Lavandula angustifolia,
česky levandule lékařská). Je to logické, lebo práve táto je najvyužívanejšia
a aj najviac prispôsobivá pre naše podmienky.

Text a foto Pavel Chlouba

História pestovania levandule zasahuje
aleko do histórie. Jej meno by mohlo
pochádza z latinského slova lavare,
ktoré vyjadruje pranie či umývanie.
Od pradávnych dôb sa používa ako
aromatická a liečivá rastlina zároveň.
Používa sa aj vnútorne, napríklad na
podporu trávenia, v niektorých krajinách dokonca ako protijed pri stretnutí
s jedovatým hadom. Hlavné ažisko
liečivého využitia spočíva v extrémne

silnom antiseptickom pôsobení rastlinných silíc. Znamená to teda, že baktérie – dokonca aj tie odolnejšie – to
majú s levanduovými silicami skoro
určite prehraté. Taktiež treba doda, že
levandua je typickou bylinkou relaxu
a telesného i duševného odpočinku.
Stačí si pár sušených kvietkov nasypa do aróma lampy, rozsvieti čajovú
sviečku a spolu s levanduou si užíva
tých krajších stránok života.
Levandua je okrem iného i korením,
musí sa však dávkova s mierou a citom. A ešte jednu vec vám prezradím.
Levandua môže občas skonči i ako
aromatická látka v nejakom dobrom
alkohole. Nech žijú naše levanduové
lásky.

Čo levandua potrebuje

 priepustnú pôdu neutrálnej až alkalickej reakcie, môže by kamenitá,
piesčitá a chudobná na živiny

 vea slnka – čím viacej, tím lepšej. Voňavé silice sa vytvárajú práve na slniečku
 pravidelný a stredne intenzívny rez – pri zbere alebo po odkvitnutí,
a na konci leta

 ochranu pred ažkým, mokrým snehom, ktorý môže krík poniči
Nie každá levandula je odolná
V našich záhradných centrách ponúkame tiež levanduu Lavandula sto
cheas. Je to druh, ktorý je o niečo citlivejší, takže svoje využitie nájde hlavne v teplejších oblastiach, respektíve v kvetináčoch, ako rastlina prenosná.
Tento druh môže zvládnu krátkodobý pokles až ku hranici – 17  ˚C, ale
takto nízke teploty by nemali trva dlho.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

jaro 2016
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Text a foto Ing. Renata Pešičková PERENY

Trvalky
xxx

Adonis vernalis

Arabis blepharophylla

Arabis caucasica ’Little Treasure’

Arabis ferdinandii ’Coburgii Old Gold’

Aubrieta tauricola ’Silberrand’

Helleborus orientalis

BAREVNÉ JARO
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Doronicum orientale ’Leonardo Compact’

Draba aizoides

Helleborus orientalis

Hutschinsia alpina

Saxifraga arendsii ’Alpino Picotee’

Saxifraga arendsii ’Touran White’

Také vás to na jaře přímo láká vyběhnout do zahrady a potěšit oko prvními jasnými místečky, prvními kvítky, které se prodraly ze země? I květinky se hrnou do své krásy, a protože nemají moc času, choulí se většinou v bocháncích u země. Mají rády sluneční paprsky,
protože těch se jim v tohle období dostane i pod větvemi listnatých keřů i stromů. A které jsou ty první, nedočkavé? Podívejte se s námi na ty, které si můžete zároveň odnést
z našich zahradních center!

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

jaro 2016
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Rostliny
xxx

Novinky mezi

v

HORTENZIEMI
prodeji

od
15. května
2016

Pro letošní jaro jsme rozšířili sortiment hortenzií
o nové kultivary, které by
neměly uniknout vaší pozornosti. Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla) je oblíbená nejen jako
zahradní rostlina, ale také
jako dárek.

10

1

2

3

BLACK DIAMONDS® (kulovité a talířové květy)
Tato řada zahrnuje druhy s velmi tmavými, téměř černými listy s nápadnými zelenými žilkami. Květy v barvě tmavě červené, tmavě
fialové, růžové nebo modré vytvářejí velmi působivý a krásný kontrast s barvou listů.

4

5

6

7

MUSIC COLLECTION® (kulovité květy)
Součástí „hudební kolekce“ jsou druhy s pronikavou vůní květů. Kvetou na jednoročním dřevě, a proto nejsou náročné na údržbu.
Doba květu je v průměru kolem tří měsíců.
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RENDEZ-VOUS® (kulovité květy)
Obsahuje kultivary s nápadnými, často dvoubarevnými květy.
Koncept vyzařuje něco francouzského a klasického, takže jsou
obzvláš vhodné jako dárek.

...
Tipy na
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 HARMING®
C
(kulovité květy)
Všechny druhy v této skupině mají dvojčetné květy.
Květenství je velmi velké, nesené na silných větvičkách.

PĚSTOVÁNÍ HORTENZIÍ
• opadavý keř výšky 1–3 m
• květy jsou růžové, červené, fialové, bílé nebo modré
• v závislosti na kyselosti půdy se barva květů mění –
v kyselých půdách je modrá, v zásaditých růžová, bílé odrůdy
barvu nemění
• pěstujeme v polostínu v živné, vlhké, ale dobře propustné půdě
• mnohostranné využití v zahradách, na terasách nebo
balkonech

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

BLACK DIAMONDS®
1 Dark Angel Purple,
2 Red Angel Purple, 3 Red Angel
MUSIC COLLECTION®
4 Blue Boogiewoogie,
5 Purple Punk, 6 Soft Pink Salsa,
7 Red Reggae
RENDEZ-VOUS®
8 French Can Can, 9 Cocktail
CHARMING®
10 Sophia, 11 Lisa, 12 Claire

jaro 2016

www.zahradnicentra.eu
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Rostliny

Dejte šanci

LETNIČKÁM

Petunia Cascadias
´Indian Summer´

Letničky obvykle žijí jenom
jediné léto, respektive jediný rok. Není to úplně
přesné, nebo řada rostlin
pouze nepřežije naši zimu.
Aby se zahradníci vyhnuli
nepříjemnostem v terminologii, upřesnili ji a rozdělili
letničky do dvou skupin –
na pravé a nepravé. Pravé
letničky mají v genech jasnou informaci – až odkvetou a dají semínka, jejich
životní dráha končí. Nepravé letničky jsou ve své
domovině vytrvalé nebo
víceleté, ale u nás je zničí
mráz.
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Letničky jsou tak rozmanité, že s jejich přičiněním vytvoříme stejně lehce iluzi staré
vesnické zahrady, kvetoucí louku, strohou
výzdobu nádob v moderní zahradě nebo
ráj pro včely a drobný hmyz pod okny rodinného domu. Letničky nabízejí jistotu,
ale umožňují i experiment. Jsou vynikající

Eschscholzia californica +
Zinnia ´Zahara Fire´
Z praktického hlediska nás toto rozdělení
až tak nevzrušuje. Letničky prostě pěstujeme jako jednoleté rostliny a hotovo. Příští
rok vysejeme či nakoupíme nové, což je
prima, nebo touto cestou si můžeme dopřát na zahradě pořád něco nového.
Využití letniček téměř nezná hranic – snad
jediným omezením je jejich krátkověkost.
Ta je však často vnímána více jako výhoda, která umožňuje řadu pěstitelských
a kreativních experimentů. Při používání
letniček se zdaleka nemusíme držet jenom
několika truhlíků na okenním parapetu.
Svědčí jim i velké nádoby, ve kterých se
jejich něžná elegance přiblíží více k očím
pozorovatelů.

Cleome

volbou pro začínající zahrádkáře, protože jsou mírumilovné a zvládnou odpustit
kdejakou chybičku. A kdyby snad došlo
i k velkému pochybení, jsou jenom na
rok, takže čas na reparát nastane brzo.
Velkou výhodou letniček je jejich nesmírně dynamický vývoj. Týká se to
zejména pravých letniček,
které ve své domovině
často dlouho čekají
na ideální životní podmínky.
Když skutečně nastanou,
musí překotně rychle
narůst,
vykvést
a přinést
semínka, aby
rostlina v jeNOVINKA
jich
formě
Bidens ’Beedance’
přečkala
další
dlouhé nepříznivé
období. Tuto vlastnost letniček můžeme
využít třeba na čerstvě založené
zahradě. V takových situacích zahrádku často „zdobí“ mohutné mezery mezi
jednotlivými dřevinami, aby měly prostor
k růstu. Tyto mezery můžeme letničkami
úspěšně vyplňovat, už v prvních letech po
založení zahrady získáme díky letničkám
barevnost i rychlou proměnlivost.
Bute odvážní a těšte se na barevné léto!
Zastavte se v našich prodejnách, rádi vám
pomůžeme vybrat ty správné druhy.

Text a foto Pavel Chlouba

Ještě větší šance letničky nabízejí při pěstování ve volné půdě. Právě tam se rozvinou do opravdové krásy. Dají se kombinovat ve variacích, které mohou být
přímo ohromující. Nabízejí možnost nevázaně „řádit“ napříč celým barevným
spektrem, nebo se naopak držet v ústraní
a kombinovat podle oblíbeného pravidla
tón v tónu. Takových kombinací může být
nespočet, jako příklad uvádím výjimečnou
partnerskou dvojici Eschscholzia californi
ca a Zinnia elegans ‘Zahara Fire‘.

Cuphea ilavea

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

jaro 2016

www.zahradnicentra.eu
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Jak na to

Text a foto David Brom ZC s.r.o.

JARNÍ KÚRA
pro trávník

Už jste se byli po zimě podívat na zahrádce? A jak je na tom váš
trávník? Abychom se mohli brzy těšit z krásně zeleného pažitu, potřebuje trávník po zimě trochu naší pozornosti. Řekneme vám, jak na to.

Za prvé bychom měli trávník
zbavit stařiny
a mechu, a to
bu hráběmi nebo
použít účinnější
a pohodlnější vertikutátor. Ten provzdušní
vrchní vrstvu travního
drnu, naruší odnožovací
kolínka a trávy tak rychleji vytvoří nové
odnože a mladé lístky. Na místech, kde
došlo k vyležení rostlin nebo trávu zničila
loňská sucha, provedeme dosetí vhodnou
travní směsí. Je vhodné vždy dosévat
travní směs, kterou jsme použili na celou
zahradu, a dodržet i stejný výrobek, aby
měl trávník stejné složení i barvu.
Po provzdušnění a dosetí trávníku jej
necháme tak týden odpočinout. Rostlinky začnou intenzivně růst a trávník
pomalu zelenat před očima.
Rostliny, které přímo baží po
sluníčku a živinách, musíme rychle
nastartovat. Ideálním způsobem je ve
vodě rozpustné, startovací, krystalické
hnojivo Substral na trávník. Výborně
se rozpouští i ve studené vodě, dá se
aplikovat konví nebo postřikovačem
a zajistí trávníku první rychle přístupné
živiny, které na začátku vegetace
potřebuje.
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Startovací dávka hnojiva přijde
k duhu nejen trávníku. Pozitivně
na ni zareagují i první jarní plevele
a začnou se nám hned ukazovat.
Nebude jich zatím mnoho, ale občas
se někde nějaký objeví. Pokud
proti nim hned nezasáhneme,
začnou se v trávníku šířit. V této
době proto obejdeme jejich malá
ohniska a ošetříme je přípravkem Weedex, který je již naředěný a připravený
k okamžitému použití. Přípravek je k dispozici i jako koncentrát pro ty, kteří
v trávníku mají plevele více a potřebují ošetřit větší plochu. Weedex obsahuje
tři účinné látky, které spolehlivě zničí i smetánky, sedmikrásky a jetele.

Po první seči již trávník můžeme začít
přihnojovat klasicky granulovaným hnojivem například Expertem. Jednoduše se
s ním pracuje a trávník se poměrně rychle
zazelená a začne intenzivně růst. Přihnojení je třeba opakovat zhruba po čtyřech
týdnech, třikrát až čtyřikrát za sezonu.
Na podzim ještě přidáme podzimní hnojivo s vyšším obsahem draslíku.
Nechceme-li hnojit tak často, použijeme na trávník Substral Osmocotte na
celých šest měsíců. Toto moderní hnojivo má několik nesporných výhod oproti
klasickým granulátům. Pracuje totiž zcela odlišně. Drobné granulky hnojiva
zapadnou do travního drnu a poté, co se naplní vodou, začnou pozvolna
uvolňovat živiny trávníku. Díky speciálnímu obalu, který reaguje na teplotu
a vlhkost půdy, dávkuje Osmocotte živiny průběžně po dobu šesti měsíců.
Na takovou výživu reaguje trávník opravdu skvěle. Na začátku po aplikaci se
intenzivně zazelená a pak již naprosto průběžně bez větších výkyvů přirůstá.
Další nespornou výhodou je pouze jedna aplikace hnojiva v sezóně.

Zahradní lopatka

Sázecí lopatka

Vyrobena z plastu. Praktická rukoje pro snadnou
manipulaci. S odměrkou. Rozměry: 29 × 8,5 × 5 cm
Univerzální využití: pro přesazování květin, nabírání
zeminy a písku, posyp solí a drobným štěrkem.
Díky odměrce také zaručuje přesné nabírání
granulí, zrní a jiného krmiva.

Vyrobena z plastu, barva zelená. Rozměry:
28,5 × 6,5 × 3 cm. Lehký materiál, snadná
manipulace, vhodné i pro děti. Díky mělčímu náběru je lopatka vhodná zejména
pro sázení a přesazování květin.

Víceúčelová lopatka
Vyrobena z plastu. Rozměry: 33,2 × 12,2 × 7 cm.
Univerzální využití nejen na zahradě. Vhodná pro
přesazování květin, na zeminu a písek, pro posyp
solí a drobným štěrkem, pro nabírání granulí,
zrní a jiných krmiv a krmných směsí.

Sázecí lopatka
Vyrobena z plastu, barva žlutá. Rozměry: 29 × 8,5 × 5 cm.
Lehký materiál, snadná manipulace, vhodné i pro děti.
Univerzální využití: k přesazování květin, na zeminu
a písek. Díky hlubšímu náběru lze lopatku využít
také k nabírání krmiva, jako například granulí,
zrní a dalších krmných směsí.

www.conmetall.cz

Zdraví

Bylinky
na talíři
BAZALKA PRO LABUŽNÍKY

Každý milovník jídla vám
potvrdí, že k dochucování
jsou nejlepší bylinky z vlastní
zahrady. Prozradíme vám
proto něco o vlastnostech těch
nejoblíbenějších bylinek, které
si můžete sami vypěstovat.
Bylinky se snadno pěstují, dobře vypadají,
chutnají a voní a řada z nich přitahuje včely
nebo motýly.
Bylinky můžete sušit, mrazit a v zimě
pěstovat na okenním na parapetu. Husté
a kompaktní je udržíte
pravidelným zastřiháváním
a odtrháváním listů.

Chcete m
ít byli
vždy po r nky
Pěstujte je uce?
v truh
na okně n líku
ebo
v květiná
čích
na terase
!

Ačkoli k nám tato bylinka doputovala až z Indie, je spojována se
Středozemím. Má zajímavou chu i vůni, obsahuje éterické oleje
a usnadňuje zvládání stresu. Ulehčuje také vykašlávání, zvyšuje
chu k jídlu a těžká jídla činí lépe stravitelnými. Navíc svým nezaměnitelným aroma odpuzuje nepříjemný hmyz a v neposlední
řadě je považována i za afrodiziakum.
Chu bazalky je sladce peprně kořenitá a patří k italské kuchyni. Výborně se hodí například k rajčatovým
pokrmům, salátům, těstovinám nebo omáčkám. Do
všech jídel se však přidává až těsně před jejich dokončením, protože rychle ztrácí své aroma.

DOBROMYSL PROTI DEPRESI
Ve středověku lidé věřili, že je tato bylinka ochrání
před zlou mocí. Byla totiž součástí tzv. svatojánského kvítí, které trhané na sv. Jana mělo
ochránit nejen lidi, ale i jejich domovy a zvířata
od nemocí a všeho zlého. Předurčuje ji k tomu
i její jméno, protože dobromysl při pravidelném
podávání působí jako antidepresivum, zlepšuje
náladu a celkově posiluje celý organismus.
Bývá označovaná i jako oregano, má lehce
nasládlé aroma, které je mnohem výraznější,
je-li dobromysl sušená. Musí se však uchovávat v temnu, chladu a uzavřená, aby k ní nemohl vzduch. Chuově ladí
s tymiánem a rozmarýnem a je také základní bylinkou provensálského koření. Přidává se na pizzu, do polévek, masitých pokrmů a těstovin, hodí se i k rybám, drůbeži a orestované zelenině.

TROCHA ROZMARÝNU
Rozmarýnu se nejlépe daří na středomořském pobřeží, u nás se
proto pěstuje jako přenosná rostlina. Obsahuje látky, které uvolňují ztuhlé svalstvo a podporují prokrvení mozku, čímž přispívají
k dobré koncentraci a lepší paměti. Rozmarýnový čaj pomáhá
při bolestech hlavy a nervovém vypětí. Vhodný je i při obtížích
spojených s trávením.
Chu i vůně rozmarýnu je
pryskyřnatá a tak intenzivní,
že ho stačí přidávat jen v malém množství. Nejlepší jsou
mladé výhonky a lístky sklizené před rozkvětem, které
se spolu s tymiánem a česnekem používají na tučná masa.
Vynikající jsou ale i k bramborám, sýrům, do nádivek apod.
Květy rozmarýnu se pokrmy
někdy i zdobí.
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ČAROVNÁ MAJORÁNKA
V našich podmínkách jednoletá majoránka, bez níž se neobejde
bramborák ani bramboračka, byla oblíbená už u našich babiček.
Kdysi se dokonce věřilo, že majoránka dokáže přičarovat lásku.
Do Evropy ji údajně přivezli křižáci ze Svaté země a stejně jako
pro ostatní středomořské bylinky pro ni platí, že čím více slunce jí
poskytnete, tím více aromatických látek bude obsahovat.
Majoránka působí na pokojné trávení, pomáhá při nechutenství
a má mít i pozitivní vliv na ženskou sexualitu. Než byly objeveny
vlastnosti chmele, používala se majoránka v pivovarnictví. Dnes je
nepostradatelná hlavně v zabijačkových pokrmech a nelze si bez ní
představit ani gulášovou polévku, pečená masa nebo omáčky a nádivky. K jídlu se přidává nejlépe až ke konci vaření.

OSVĚŽUJÍCÍ MÁTA
Vůni máty zná asi každý a její účinky by se daly shrnout slovem
svěží. Máta je ale známá i svým pozitivním vlivem na trávení, doporučuje se při nachlazení (mátové bonbony proti kašli) a vzhledem
k obsahu mentolu, který příjemně chladí a znecitlivuje,
se využívá také zevně na bolavé svaly nebo při
podráždění kůže. Pomáhá i od bolavých zubů
a dásní a mátový odvar osvěžuje dech.
V kuchyni se máta uplatní zejména v nápojích.
Pomineme-li kubánské mojito, je oblíbený také
mátový sirup používaný do alkoholických i nealko koktejlů nebo čaj, který má povzbuzující účinky
v zimě i horkém létě. Máta však výborně doplní
rovněž bílý jogurt, tvarohovou pomazánku nebo
ovocný salát a dokonale ozdobí různé dezerty.
Zvláště chutná je ve spojení s čokoládou.

AROMATICKÝ TYMIÁN
Už staří Egypané používali tymián při balzamování,
Řekové ho pálili v kadidle, Římané jím ochucovali

tučné sýry a alkoholické nápoje a panenka Marie podle legendy porodila
na lůžku z trávy a tymiánu. U nás se
tymiánu říkalo vlašská mateřídouška, protože je příbuzný naší mateřídoušky a pochází z jihu.
Tymián usnadňuje trávení, má antiseptické účinky a je považován
za jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik (dříve penicilin
chudých). Účinný je i při léčbě
cukrovky, revmatismu a chudokrevnosti a pokud trpíte depresemi, naplňte si tymiánem polštář.
Vůni a chu dodá ovocné šávě,
salátu, zálivce, pikantní omáčce
i masu. Hodí se také do paštik
nebo marinád a na pečenou,
grilovanou či dušenou rybu.

SATUREJKA
PRO LEPŠÍ SEX
Vzhled saturejky není nijak
atraktivní, přesto má tato bylinka na člověka
silné účinky. Svařená s vínem se kdysi doporučovala starším lidem
k utužení zdraví. Kromě podpory trávení, zvláště těžkých masitých
jídel, zmírňuje nadýmání a má antiseptické vlastnosti. Příznivý vliv
má ale i na pohlavní svěžest a v minulosti proto byla hlavní složkou
nápoje lásky.
Chutí a vůní připomíná satutejka vzdáleně tymián, v některých
jídlech může nahradit ale i pepř, tak jako dříve, než byl dovezen
z Indie. Saturejka je také součástí provensálského koření a někde
se dává i do „bouquet garni“. Hodí se ke zvěřině, do smetanových
a zeleninových polévek, bylinkového másla a salátů, přidává se i do
rybích pokrmů nebo chleba. Dávkujte ji ale s citem.

Recepty nejen do kuchyně

Oregano – čaj z oregana je spolu s medem účinným
prostředkem proti kašli. Na jeden hrneček postačí
louhovat lžičku čerstvé dobromysli po dobu deseti
minut. Litr silnějšího nálevu vytvoří také z běžné koupele
povzbuzující lázeň a poslouží i jako kondicionér.
Rozmarýn – pro zvýšení krevního tlaku se doporučuje
popíjet po šest týdnů každé ráno skleničku
rozmarýnového vína. Vyrobíte ho týdenním louhováním
dvou lžic čerstvých rozmarýnových listů v litru červeného
vína. Podmínkou je teplé místo a každodenní protřepání.
Majoránka – čaj z majoránky pomůže zahnat bolest
hlavy a má zklidňující účinky, takže než sáhnete po
prášku na spaní, zkuste majoránku. Uplatnění najde
i v domácích mastích označovaných jako zelené sádlo,

které se používaly při rýmě, ale i k masážím kloubů
a bederní páteře.
Máta – především k jehněčímu je vynikající mátové želé.
Vytvoříte ho svařením tří litrů vody, podrcených mátových
listů, šávy ze dvou citronů, pektinu a kilogramu cukru.
Vzniklou tekutinu můžete po důkladném promíchání
a 20 minutách varu nalít do zavařovacích sklenic.
Tymián – chu tymiánu oceníte i s tak jednoduchým
jídlem, jako jsou pečené brambory. Omyté a na dílky
nakrájené hlízy potřete olivovým olejem, posypte
nasekaným čerstvým tymiánem, podle chuti osolte
a opepřete. Během pečení brambory obracejte, dokud
nebudou nazlátlé a křupavé.
Saturejka – čaj na podporu libida se skládá z pěti dílů
saturejky, po dvou dílech yzopu a máty a po jednom dílu
ořešáku, bazalky, třezalky a kořene vlaštovičníku. Směs
zalijte čtyřnásobným objemem červeného vína, nechte
dva týdny louhovat a občas protřepte. Pije se kalíšek
nalačno po dobu tří týdnů.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

jaro 2016

www.zahradnicentra.eu

Text Zdeňka Zienertová foto Dreamstime

Bazalka – oblíbené bazalkové pesto vytvoříte
z bazalkových listů, česneku, lehce opražených piniových
oříšků, olivového oleje a soli. Vše stačí jen rozmixovat,
promíchat s nastrouhaným parmazánem a uložit
v uzavíratelné skleněné nádobě.
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Zdraví

Plný koš
bylinek

Nejčastěji pěstované a hojně
používané bylinky a koření
z nabídky našich zahradních
center.

Rozmarýn
k bramborám, sýrům, do nádivek,
na tučná masa

 uvolňuje svalstvo, podporuje
prokrvení mozku, při bolestech hlavy,
stresu a špatném trávení

Bazalka
k rajčatovým pokrmům,
salátům, těstovinám nebo
omáčkám
z vyšuje chu k jídlu,
usnadňuje vykašlávání,
pro lepší stravitelnost
a na zklidnění

Tymián
 vocné šávy, saláty, zálivky, pikantní
o
omáčky, k masu, do paštik nebo
marinád, k rybám
 řírodní antibiotikum, desinfikuje,
p
při léčbě cukrovky, revmatismu
a chudokrevnosti a proti depresím

Dobromysl (oregano)
 a pizzu, do polévek, masitých
n
pokrmů a těstovin, k rybám, drůbeži
a grilované zelenině
a ntidepresivum, zlepšuje náladu
a posiluje celý organismus

Bobkový list
 o polévek, omáček, paštik,
d
do nakládané zeleniny a hub,
do pečených mas a ke zvěřině
 roti zánětům a revmatickým
p
bolestem, na zklidnění, podporu
trávení

18

Petržel kadeřavá
 o polévek a salátů,
d
na ozdobu jakýchkoliv
nesladkých jídel
 ři léčbě močových
p
cest a ledvin, čistí dech,
odstraňuje zápach z česneku

Saturejka
k e zvěřině, do smetanových
a zeleninových polévek,
bylinkového másla a salátů,
k rybám

Petržel hladká
 o polévek, omáček, nádivek, omelet,
d
pomazánek, na masové marinády
z droj vitamínu C, antioxidant, proti
zánětům, posílení mozkové činnosti,
redukce tělesných pachů

 odporuje trávení, zmírňuje
p
nadýmání, desinfikuje,
zlepšuje sexualitu

Šalvěj
 tučných masných jídel, na
do
divočinu, do zeleninových sýrů,
kořeněných omáček
 řírodní desinfekce, na posilující
p
masáže, při zánětech v ústech, na
bodnutí hmyzem, proti nadýmání

Majoránka
 o zabijačkových jídel,
d
polévek, na pečená masa,
omáčky a nádivky
z lepšuje trávení,
při nechutenství
a zlepšení ženské
sexuality

Máta
 o nápojů nebo na čaj, do jogurtů,
d
pomazánek, čokoládových dezertů
nebo na ovocný salát
z evně na bolavé svaly, při podráždění
kůže, na bolavé zuby a dásně,
osvěžení dechu

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

jaro 2016

www.zahradnicentra.eu
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Jediné hnojivo, které umí ničit plevel
Již nemusíme zvlášť hnojit a zvlášť stříkat selektivními herbicidy, nyní stačí použít FLORIA

TRAVIN. Jde o přípravek, který umožní shrnout péči o trávník do jednoho jediného kroku
– přihnojit a ošetřit proti plevelům.

ŠETRNÝ

PRO DOMÁCÍ
MAZLÍČKY

TRAVIN umí vyřešit jednou aplikací 3 věci najednou
Hnojiva obvykle nerozlišují mezi pěstovanou rostlinou a plevelem, ale k naší škodě podporují růst obou.
To však neplatí pro TRAVIN. Toto moderní hnojivo z řady FLORIA® je vyvinuto speciálně pro snadnou
a komplexní péči o trávník. Kromě výživných látek obsahuje i selektivní herbicidy, které likvidují
dvouděložné plevele a Zeolit, který upravuje pH půdy a tím omezuje tvorbu mechů v trávníku. Takže
zatímco tráva po jeho aplikaci utěšeně roste a krásně se zelená, pampelišky, sedmikrásky, šťovík, jitrocel a další nežádoucí plevele nemají šanci.

Docílit dokonalého anglického trávníku lze díky tomuto chytrému hnojivu rychle a jednoduše!

JEDINEČNOST TRAVINU

působí jako hnojivo, likviduje plevele a předchází růstu mechů
působí po dobu 2 měsíců
šetrný k trávníku (pozvolné uvolňování herbicidních látek)

Více na www.ﬂoria.cz

Pěstování

NETKANÁ TEXTILIE

Proti Plžům a slimákům

– komfort pro vaši zahradu
S blížícím se jarem všichni plánujeme, co a jak vybudovat
na zahrádce, co kdy vysít nebo vysadit a jak nejlépe
ochránit výpěstky před mrazem, houbovými chorobami,
škůdci, plevelem apod. Zkuste si letošní jaro naplánovat
s netkanou textilií. Její všestranné využití ocení jak drobní
zahrádkáři, tak i zemědělci a profesionální zahradníci.
Netkaná textilie je vyrobena ze 100% polypropylenu odolného vůči slunečnímu záření, napadení plísněmi, různými mikroorganismy, houbami či hmyzem.
Propouští vodu, vzduch i UV záření. Vyznačuje se malou roztažností, hladkým
povrchem a vysokou odolností proti otěru.
Podle způsobu využití rozlišujeme bílé textilie
k rychlení a černé textilie k mulčování.

Bílá textilie
je určena především k rychlení. Propouští
světlo i vodu a zároveň brání velkému
odparu vody. Textilií zakrýváme zejména
ranější výsevy i výsadby předpěstovaných
rostlin. Takto jsou rostliny chráněny před
nepříznivými přírodními podmínkami (silným deštěm, krupobitím, silnými nárazy větru a jarními mrazíky). Textilie snižuje ztrátu tepla z porostu ve dne až
o 2 C a v noci až o 7 C. Tím přispívá k přirychlování rostlin a k nárůstu výnosu. Také chrání porost před hmyzími škůdci, ptactvem a drobnou
zvěří. Při šetrném zacházení ji můžeme opětovně používat. Pořídit se dá
v různých rozměrech i tlouškách.

Obsahuje rostlinné atraktanty, díky
kterým je pro slimáky neodolatelný, svou
vůní je přitahuje a velmi jim chutná
Použité zhořčovadlo Bitrex zároveň odrazuje psy, kočky a jiné domácí mazlíčky od
konzumace
Díky bezprašnému povrchu jsou granule
vysoce odolné proti dešti - slimáci jsou při
vlhkém počasí nejaktivnější!

Černá textilie
určená k mulčování se používá zejména
při výsadbě jako ochrana proti prorůstání
plevelů. Půda se v jarních měsících rychleji zahřívá a tím urychluje růst rostlin.
Textilie nezamezuje dýchání půdy, propouští vodu a zároveň brání jejímu odpařování.
Nohel Garden a. s.

Černou netkanou textilii použijeme k mulčování okrasných, ovocných i zeleninových výsadeb. Můžeme si ji pořídit v určitém rozměru i síle a vytvořit
si na zvolených místech otvory na rostliny, nebo koupíme textilii s předem
vytvořenými otvory v různých sponech. Toho se dá využít zejména při skupinových výsadbách keřů, drobného ovoce a zeleniny.

Účinkuje dlouhodobě a spolehlivě, je
registrován do širokého spektra plodin

NOHEL GARDEN a.s. - Budínek 86, 3 km od Dobříše
tel.: 318 533 533 - 5, office@nohelgarden.cz
w w w. nohel garde n .cz

Architektúra
xxx

MODERNÁ
PREDZÁHRADKA

Asi si poviete, že vytvori
predzáhradku nie je veké
umenie. Spravidla je to neveký kúsok pred domom,
ktorý nie je ničím zaujímavý. Každý z nás ale asi
bude súhlasi s tým, že je
to to prvé, čo pri vchode
na pozemok uvidíme. Takú
jednu predzáhradku vám
teraz predstavím.
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tovo plátno, a tak som obraz doplnila
o kvitnúcu zmes nenáročných trvaliek,
ale aj ruží a tráv. Obraz ako namaovaný na plátne.
V popredí pred kameňom obloženou
stenou sa v plnej kráse vyníma japonský javor. Doplnený je len o trávy
a šapákové kamene, ktoré tvoria aj
spojovaciu cestičku medzi parkovacou
plochou a hlavným vchodom.
Kvôli vetru bol napokon vybudovaný
od poa plný plot. Vytvoril tak kulisu
pre trvalky, ktoré sa časom druhovo
pozmenili alebo prirodzeným vývinom
ostali len tie dominantnejšie.
Tvorila som ju s vekou
radosou. Aj ke je investor zástancom moderného štýlu a býva
v
supermodernom
dome, s radosou som
zistila, že môžem použi kvitnúce záhony.
Predzáhradka nemala
by ekonomicky náročná, ale zároveň jedinečná
a extravagantná.

Text a foto Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

Dom sa nachádza v typicky vidieckom prostredí a susedí s rozahlými poami, takže bolo
potrebné vyrieši bariéru proti silným
vetrom od otvoreného priestranstva.
Zeleň mala elegantne dopĺňa skvostné
materiály použité na dome.

A tak som sa vybrala cestou jednoduchosti a pravidelnosti – opakovanie
prvkov (túto úlohu zohrali pravidelne
sa opakujúce katalpy) s variabilným,
farebne kvitnúcim podrastom rozmanitých trvaliek.
Pole za domom mi pripomínalo Mone-

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Návšteva na záhrade

GEOMETRIA –
SYMBOL MODERNY

Pôvodná záhrada už rokmi
vytvorila vekú neharmonickú a tmavú zmes všeličoho, no bohužia nie konceptuálne riešenej zelene.
Bola to pre nás výzva, do
ktorej sme sa s nadšením
pustili. Pote sa s nami
pozrie, ako rekonštrukcia
záhrady dopadla.
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dy sa zachoval vodný prvok v podobe
kameňa nasvieteného reflektormi.
Tvary záhonov sú šikmé vzhadom na
chodník, no medzi sebou sú rovnobežné a pôdorysne na seba nadväzujú.
Cieom nášho návrhu bolo najmä prepojenie oboch plôch zelene rozdelenej
chodníkom tak, aby sme priestor celej
záhrady zjednotili a opticky zväčšili.
Pre majiteov záhrady bolo dôležité bez
ažkostí sa premiestni z terasy k novému bazénu, čo sme docielili použitím
nášapných platní v súbežnom smere so
záhonom pod cédrom.
Využili sme i stromy tvarované do špalierov (s vopred pestovanou korunou do
plochého obdĺžnika), ktoré nám hne
zakryli nežiaduce výhady do prázdna

Najdôležitejšie pri projektovaní je však
vnímanie priestoru, v ktorom budúca
záhrada bude, ako komplexného celku,
ako jednoliatej plochy, ktorá sa má so
stavbou domu vzájomne dopĺňa. Ke
sme sa ocitli v čerstvo zrekonštruovanom rodinnom dome s prestarnutou
a bujne rastúcou výsadbou, akoby nás
sama architektúra budovy nútila všetko zjednoduši, odahči, vnies svetlo
a dynamiku aj do projektu revitalizácie.
Aj vaka odstráneniu viacerých krov
a stromov sme v novej záhrade vy-

zdvihli majestátnos existujúceho cédra, ktorý
je
dominantou
celého
vonkajšieho priestoru.
Od neho sa nám
priam automaticky odvíjalo tvarovanie záhonov
s krušpánovými
guami a plôtikmi
v pravidelných líniách. Aby záhrada nepôsobila tak
prísne,
spestrili
sme ju zmesami
atraktívnych trvaliek.
Z pôvodnej záhra-

či na nevzhadné budovy v susedstve,
a zútulnili sme nimi priestor. Tým sme
opakovane rovné línie preniesli aj do
živej hmoty.
Rovné línie sú prenesené do záhonov
i do tvarov stromov.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Text a foto Ing. Hana Nováková, Tvorsad Trnava

Od prvej obhliadky budúcej záhrady
cez prvú čiaru na papieri až po zrealizovanie a vysadenie rastlín uplynie
vea času. Prebehne množstvo konzultácií i rôznych úvah s majiteom záhrady o tom, ako najlepšie dotvori daný
priestor.
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Dreviny

MAJSTROVSTVO
ŠIKOVNÝCH RÚK

Tvarované dreviny od dávnych čias priahujú pozornos a vyvolávajú niekedy
vzrušenie, inokedy záujem
či radu otázok. Jedni ich
milujú, druhí sú v rozpakoch, ale tak už to v živote chodí. Záhradníctvo
nepozná definíciu toho, čo
je pekné a čo nie. Vždy ale
záleží na spôsobe použitia,
ktoré rozhoduje o celkovom efekte, ktorý rastlina
na záhradu prináša.
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Bez ohadu na to, ako budeme tieto
rastliny nazýva, najdôležitejšie je vedie
dobre sa o ne postara. Takto tvarované
stromy môžu patri k rôznym druhom,
takže univerzálny návod na pestovanie
sa poskytnú nedá. Zo všetkého najdôležitejšie je uvedomi si, že kupujeme živú
rastlinu. A že aj ke má pekný tvar, nie
je to (a ani nikdy nebude) jej definitívna podoba. Treba vedie, že bude chcie
rás, dokonca možno aj tam, kam sa to
nám nemusí až tak hodi. Z toho vyplýva, že v deň nákupu sa z každého novopečeného majitea takejto dreviny stáva
nádejný záhradník, ktorý si možno bude
svojho zeleného miláčika pestova alej
k obrazu svojmu.
Preto je vemi dôležité rastlinu vysadi (prípadne v nádobe umiestni) tak,
aby k nej bol dobrý prístup zo všetkých
strán. Je dobré ma na pamäti, že aj
k najvyššie položenej vetvičke sa niekto bude musie vedie dosta, aby ju
včas mohol skráti.
Podobné pravidlo platí i pri ostatných
typoch tvarovaných drevín. Zaleka to
nemusia by len veké napodobeniny
bonsajov, ale i ploché koruny stromov či
naopak geometrické tvary, ako je kocka,
valec či ihlan, ktoré sa na stromoch občas objavujú. Občas sa môžeme stretnú
i so stromami, ktoré sú vypestované vo
forme plochej zelenej steny.
Niekedy
tiež

Dôležitú kategóriu tvarovaných drevín
tvoria figurálne objekty. Podobné tvary
môžeme objavi už v starých anglických
záhradách, kde z tisového živého plotu
vyskakuje veverička alebo vyrastá tvarovaný hríb. V novodobom pojatí zašla
fantázia tvorcov figúr ešte ovea alej,
takže už sa nemusíme uspokoji iba so
zelenou guôčkou, ale môžeme ma
v záhrade i kuže, či ozajstnú špirálu.

Text a foto Pavel Chlouba

Jednou z foriem tvarovaných drevín sú
maxi bonsaje, ktorých popularita rok
od roku stúpa. Slovné spojenie maxi
bonsaj v podstate popiera samotnú
podstatu klasických bonsajov, pretože
slovo bonsaj vlastne predstavuje rastlinu v nádobe.

rozvíria debatu o etike a význame takéhoto pestovania. Je to ale podobné ako
u obrovských bonsajov, ak existuje účel
a spôsob použitia, ktorý je vhodný, tak
aj takto vytvarované dreviny majú opodstatnenie. Môžu poslúži ako vysoké
živé ploty, ktoré oddeujú vzájomne dva
priestory, kde sa to práve hodí.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Dekorácie

JAR JE V PLNOM
PRÚDE!

Nastáva obdobie, ke pri
rannom vstávaní nás prebúdza štebot vtáčikov. Pri
víkendovej prechádzke sa
na nás z oblohy usmieva
slniečko. Vo vzduchu cíti
jar.
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moderní časopis nejen o zahradě

NejoblíbeNější časopis o Zahradě

bŘeZeN 2016

příloha nejen pro ženy ● tipy ● triky ● poradíme jak na to

Cena 34 Kč (1,70 €), v předplatném 28 Kč

BŘEZEN 2016

Jarní aranžování

34 kč
na stánku
28 kč
předplatné

Recepty z Evropy

příloha nejen pro ženy ● tipy ● triky ● poradíme jak na to

Jarní aranžování

opravník obecných omylů

o orchidejích

Inspirace z Evropy

kraslice zdobené květy

pravidelná
příloha

BřEzEN 2016

Velikonoční

inspirace

zahrádkářka
Kraslice zdobené květy

776008

03

Velikonoční

9

770139

inspirace

Úspěšné odrůdy jahodníku

Začínáme zelinařit

Velikonoční inspirace

PřiPravte se na sezOnu

• na nic nezaPOmenete

každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu

• zábava i POučení

Prineste si kúsok prírody domov priamo na
váš stôl. Je to také jednoduché! Naše záhradníctva vám ponúkajú široký výber jarných
rastlín – od tých nižších (korkusy, scili, modrice,
primulky) až po tie vyššie, ku ktorým patria narcisy,
tulipány, irisy alebo hyacinty.

díky praktickým radám zahradních architektů

• chutné a Především zdravé
průvodce od semínka ke sklizni

• ušetříte

pravidelné slevové akce našich partnerských firem a organizací

• Žádné chybné exPerimenty

hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

dárky PrO PředPlatitele!
19
EXTRA
PŘÍLOHA

knihovnička

Ak si však takúto dekoráciu netrúfate vyrobi sami, alebo len jednoducho nemáte čas, v záhradníctvach vám
radi poradíme, prípadne sami ponúkneme rôzne rastlinné dekorácie.

• zkrášlíte terasu, zahrádku, dům i byt

Text a foto Ing. Daniela Vaková, Záhradníctvo Sadex Prešov

Tí zručnejší si dekorácie môžu vytvori aj sami. Ako
základ môžete použi starý hrnček, košík, alebo malú
drevenú debničku. Vložte do nich vyššie a nižšie rastliny, ktoré vhodne doplníte machom, prípadne dekoratívnou mulčovacou kôrou. Taktiež môžete použi rôzne sfarbené konáriky, napríklad prútie z vŕby, ktoré je
sfarbené dožlta, alebo prútie z brezy či použi vetvičky
s bahniatkami.

s václavem větvičkou a alenou zárybnickou

Tykve

speciál 2x ročně
knihOvnička zahrádkáře

6

Zahrádkářův rok 201

každý leden
stOlní kalendář

5 x ročně
semínka

s dárkovým certifikátem též jako
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře
a hospodyňky

časopis zahrádkář, rokycanova 318/15
vydává český zahrádkářský svaz od roku 1969
objednávky předplatného: bezplatná linka 800 100 134
29
nebo na www.zahradkar.org

Predstavujeme
členov družstva

20 rokov

ISOLA BELLA
V malebnej dedinke na juhu Slovenska v Žitavciach sa mi naskytol krásny pohad. Hne za kostolom sa rozprestiera nádherná
ukážková záhrada firmy Isola Bella a na niekokých ároch záhradné centrum Bella Gardena. Ak pôjdete okolo, určite toto
záhradné centrum neobídete. Je situované tak, že ho môžete
vidie hne od cesty a vždy pritiahne niečím, čo práve kvitne.
rozsiahlom stavenisku prebudovali tak,
ako voakedy rybársky ostrov Laggo
Magiore na krásnu záhradu.

Záhradné centrum
leží v strede dedinky, tak ako ostrov
Isola Bella (v preklade krásny ostrov)
na ostrove Laggo Magiore v Taliansku, poda ktorého nesie samotná firma
názov.
Mladým nadšencom Jane a Marianovi
Krnáčovým učaroval tento ostrov tak,
ako aj ich povolanie, ke ako čerství absolventi Mendelovej university
v Brne založili svoju firmu v roku 1996.
Z menšej predajne, ktorá bola na začiatku v meste Vráble, sa presahovali
v roku 2001 do dedinky Žitavce. Tú na

S podobnou myšlienkou tvorili Krnáčovci aj svoj sen. Vybudova stabilnú
firmu, ktorá pomôže ich zákazníkom
upravi, či novo vybudova záhradu
okolo domu, chaty, firmy, či námestia.
Začínali na kolenách, tak ako každý
správny záhradník a tento rok oslavuje
firma svojich 20 rokov existencie.
Hne od začiatku sa venovali záhradnej
architektúre, ktorej dušou bola práve
Ing. Jana Krnáčová. Realizačnú stránku
a neskôr tvorbu závlahových systémov,
jazierok, kaskád mal na starosti aj terajší
majite firmy Ing. Marian Krnáč.
Záhradné centrum sa rozrastalo postupne,

tak ako rokmi pribúdali skúsenosti, zákazky, výhry, ale aj sklamania. V dnešnej dobe sa záhradné centrum volá
Bella Gardena a právom nesie názov
krásna záhrada. Okrem ukážkovej záhrady tu návštevníci nájdu mini farmu
s malými zvieratkami, ale aj kútik pre
deti, bylinkovú záhradku, eko záhradu,
jazierko a krásne sprievodné výsadby.
Každý rok firma Isola Bella chystá pre
svojich priaznivcov okrem bohatého
sortimentu stromov, krov, trvaliek
aj sprievodné akcie. Rok začíname Vítaním jari, v máji sú
to už pre mnohých tradičné
Záhradnícke dni, neskôr
Rodinný piknik spojený
s pečením palaciniek alebo vítanie Mikuláša. Na
záver roka sa stretávame
s našimi zákazníkmi pri
Vianočných dňoch, kedy
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záhrad má na starosti Ing. Marian
Krnáč, ktorý je srdcom aj tvrdou rukou
celej firmy.
Naše záhrady sa snažíme tvori srdcom a umením, ale základom je vysoká profesionalita a kvalita. Tak, aby
každá záhrada niesla ducha jedinečnosti a harmónie. O túto jedinečnos

Účelom firemnej predajne je ukáza
verejnosti, aké hodnotné je estetické
prostredie, a dokážeme ich priviez
k myšlienke, že investícia do úpravy
svojho okolia im pomôže k lepšej nálade, pozdvihne ich na emócii a dodá im
nový zmysel a rozmer života.
Záhradnú architektúru ako aj realizácie

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

a architektonickú
stránku sa stará naša záhradná architektka Ing.
Kvetoslava Dinis Mäsiarová a Ing. Marta
Macsayová. Obe sú tvorivé
a záhrada pre nich znamená kus
plátna, na ktoré sa dá maova. Ak
zveríte svoje záhrady do ich rúk, určite
vám vytvoria záhradu, o akej snívate.
Budeme radi, ak aj tento rok privítate
s nami jar, leto, jeseň aj zimu. Všetkých
vás za celý kolektív Isola Bella a Bella
Gardena pozývam na oslavu 20 výročia
založenia našej firmy!
Naše realizácie, projekty ale aj firemný
časopis môžete nájs na našej webovej
stránke www.isolabella.sk, kde vždy
nájdete aktuálne novinky či už rastlín,
alebo upútavky k naším akciám.
Nie sme jediní, ale sme jedineční.

jaro 2016
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Za kolektív Isola Bella a Bella Gardena Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová

celou našou firmou a široko aleko
rozvoniava domáca kapustnica, voňajú
vianočné stromčeky a vo vzduchu cíti tú neopísatenú atmosféru rodiny
a priatestva. Pretože rodina a súdržnos, to je to, na čom sme od začiatku
stavali a preto sme sa dostali tak aleko. V našej firme stretnete usmiate predajkyne, ktoré sú vždy ochotné
poradi a pomôc. Vedúcou záhradného centra je už dlhoročne Emília Zrubcová a jej zástupkyňou Eva Káčerová.
Spoločne tvoria, skrášujú a starajú sa
o záhradné centrum s piatimi členmi
realizačného tímu.
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Představujeme členy
družstva

Zahradní centrum

PARKON
ve dnech 11. – 17. 7. Jako jedni z mála
producentů okrasných dřevin se specializujeme právě na plaménky (Clema
tis). V zahradním centru bude k vidění
a prodeji více než 150 sort, především
plaménků, ale i vistárii, zimolezů, trubačů a mnoho dalšího. Loni jsme pěstební
plochu zvětšili o nový moderní fóliovník a novou retenční nádrž na dešovou
vodu, od které si po zkušenosti s loňským suchem mnoho slibujeme.

Právě vstupujeme do své deváté prodejní sezóny u obce Libice nad
Cidlinou. Hledíme na ni s optimismem,
počasí u nás v nížině přeje, jarní slunce
vytahuje všechny milovníky rostlin ven.
Nejen pro ně jsme připravili na prodejní
ploše přes 4 000 m2 nepřeberné množství rostlin okrasných i užitkových, hnojiva, semena, keramiku, plastové pěstební
pomůcky a nářadí.

Za tým ZC Parkon s.r.o. Ing. Zdeněk Kalaš

Prostor prodejního skleníku jsme nově
vybavili stahovací stínovkou, která by
měla zlepšit klima a tím i nákupní komfort pro naše zákazníky. Dále rozšiřujeme nabídku poživatin od lokálních producentů. Vedle vín Tasovického vinařství
a společnosti Waldberg jsme v minulém
roce nabídli mošty a ovocné šávy z Lažan. Navázali jsme spolupráci s Včelí farmou Veletov. Pro letošek hledáme producenty regionálních sýrů, na podzim
plánujeme prodej ovoce od lokálních
pěstitelů.
To vše chceme podpořit konáním tradičních víkendových akcí. Začínáme již
VÍTÁNÍM JARA 14. – 20. 3., dále nás čeká
SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ 23. – 24. 4.,
abychom tak připomněli historický
význam slavníkovské Libice, kde naše
zahradní centrum stojí.
Další významná, tentokrát týdenní
akce je zaměřena na propagaci naší
další činnosti – produkce pnoucích dřevin nazvaná CLEMATIS SHOW 2016
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postupně stává naším hlavním komunikačním kanálem.
Samozřejmě nesmíme opomenout již
každoroční akci SVATOVÁCLAVSKÉ
VINOBRANÍ 22. – 25. 9., které již bez
nadsázky můžeme považovat za pevně
usazené v myslích našich příznivců. Lisuje se mošt z hroznů přímo před zraky
ochutnávačů, koštuje se burčák i hotové
víno od zmíněných vinařů.

Dalším naším vlastním produktem je kobercový, předpěstovaný trávník, který na
objednávku sklidíme a připravíme k transportu. Potenciální zákazník může trávník
vidět předem, osahat si ho, lehnout si na
něj nebo na něm dokonce strávit odpolední piknik a v klidu se rozhodnout.

Dále na návštěvníky čeká výstava hroznů stolních i moštových odrůd, a jelikož
již v minulém roce byla panenská sklizeň
na vinohradu vysazeném bezprostředně
za obchodem, mohli si lidé prohlédnout
zrající hrozny, ještě visící na keřích opatřených jmenovkou. Samozřejmostí byla
nabídka sadby vinné révy.

Méně známou novinkou je konání výstavy, ochutnávky a prodeje odrůd vodních
melounů, která se bude konat 9. – 11. 9.
Loni vhodné odrůdy melounů krásně
dozrály na našich pěstebních plochách
a návštěvníci tak mohli ochutnat i vodní melouny s bílou, žlutou a červenou
dužninou. Pro připomenutí je možno
zhlédnout mnoho fotografií z této akce
na facebook.com/parkons.r.o, který se

Filozofií našeho zahradního centra je
prezentovat široké veřejnosti použití rostlin v různých podobách. K tomu
slouží různé výsadby kolem našeho parkoviště, u jezera s vodopádem i aranžmá
uvnitř prodejního skleníku. Jako novinku na léto chystáme záhon s květinami
vhodnými k řezu na venkovní ploše, kde
bude možné si svoji kytici vlastnoručně
nařezat a uvázat.

Růže 2016
V našich zahradních centrech jsme pro vás na letošní rok připravili společný
prodej kontejnerovaných růží. Přij�te si prohlédnout speciální kolekci různých
druhů růží Meidenia od našeho německého dodavatele.
Nabídneme vám je ve dvoulitrových kontejnerech, takže vysazovat je můžete
od jara až do prvních mrazíků.
VELKOKVĚTÉ RŮŽE

ZÁHONOVÉ RŮŽE

POPÍNAVÉ RŮŽE

Camelot

Goldbeet

Golden Climber

Chopin

Kristall

New Dawn

Gloria Dei / Peace

Marion

Sympathie

Mister Lincoln

Nina Weibull

Pauls Scarlet Climber

JAK VYSAZOVAT RŮŽE:
1. Výsadbová jáma by měla být velká asi 30 × 30 cm. Na její dno dejte kompost
smíchaný s dlouhodobě působícím hnojivem.
2. Růži usate do jamky tak, aby místo štěpování bylo několik centimetrů pod zemí.
3. Důkladně zalijte a zamulčujte kůrou nebo kompostem.
4. Pro vzrůstnější a popínavé růže nezapomeňte na oporu!
5. Odkvetlé výhony odstraňujte řezem v místě, kde rostou listy o pěti listenech.

Jednotn
á
cena:

119 Kč
/
4,40 EU
R

Seznam prodejen
Zahradní centra CS je profesní sdružení fyzických
a právnických osob z České republiky a Slovenska,
které se zabývají prodejem celého zahradnického
sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru.
Spojuje nás jeden profesní zájem: nabídnout svým
zákazníkům nejlepší služby nejen v oblasti prodeje živých rostlin, semen, zahradnických potřeb
a pomůcek, ale také při tvorbě vlastní zahrady.

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Chabařovice
Karlovy Vary

Název Zahradní centra CS odráží skutečnost, že
kromě českých zahradních center jsou členy také
zahradní centra ze Slovenska. Všichni naši členové
se musejí prokázat odborností, zaručenou kvalitou
a českou, respektive slovenskou tradicí. U každého
z nás najdete něco navíc, ovšem s velkým sortimentem rostlin, substrátů, hnojiv či zahradnických
potřeb budete spokojeni u každého z nás.

Příšovice

Veltrusy

Mladá Boleslav

Libice nad Cidlinou
Mariánské
Pardubice
PRAHA
Lázně
Přerov nad
Čáslav
Hořovice
Labem
Boskovice

Český Krumlov

Kralice nad
Oslavou

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice

Košice

Břeclav

Stupava

Skačany
Dobrá Niva

Trnava
Ivanka
pri Dunaji

Žitavce

ČESKÁ REPUBLIKA
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DIKÉ spol. s r.o.

Flora centrum – Mrázovi

Hortiscentrum s.r.o.

463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449
www.dike-centrum.cz

Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
K Zahradám 182, 360 10 Karlovy Vary-Sedlec
Tel.: +420 353 222 905
www.flora-centrum.cz

Žerotínovo nábřeží 101
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Kalabousek 145
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

Ústecká ul.
403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
www.jinazahrada.cz

Šmelcovna 1364/3, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 602 173 936
www.smelcovna.cz

Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

Školky Montano spol. s r.o.

Trima Plus s.r.o.

Zahrada Matúšů s.r.o.

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz

Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574
www.zahradamatusu.cz

Zahradnické centrum Jelínek

Zahradnictví Kunratice

Zahradnictví Krumlov

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876
www.zahradnictvikunratice.cz

Chvalšinská ul., 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 731 618 809
www.zahradnictvi-krumlov.com

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany

Zahradní centrum Parkon

Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900
www.zacen.cz

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
www.parkon.cz

Josefodolská ul.
293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: 326 210 555

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

jaro 2016

www.zahradnicentra.eu
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SLOVENSKO

Agroservis Stupava

Isola Bella s.r.o.

ubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovensko
tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk

952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk

958 53 Skačany 567, Slovensko
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk

Tvorsad Trnava

Záhradníctvo Horváth

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Okružná 21, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel.: +421 335 341 701
www.tvorsad.sk

Moyzesová 46,
Hlavná 71,
900 28 Ivanka p. Dunaji 927 01 Šaa
Tel.: +421 903 742 605 Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266
www.royal-garden.sk

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín,
Slovensko
Tel.: +421 903 503 294
www.zahradnictvovano.sk

Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva, Slovensko
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 903 600 019
www.zahradnictvosadex.sk

www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS. Jaro 2016. Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo,
Josefodolská 352, 293 01 Mladá Boleslav-Debř. IČO: 2836121.
Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová
Vyšlo v Brně 24. 3. 2016 • Evidenční číslo MK ČR E 16357
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
NAŠI PRIVÁTNÍ ZNAČKU

• Kvalitní české substráty z českých zahradních center
• K dostání pouze v síti Zahradních center CS

SPECIÁLNÍ AKCE 2016:
Mulčovací kůra 60 l za jedinečnou cenu

59,90 K
č
2,20 €

AKCE ZAHRADNÍCH CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center
Z
 áhradníctvo Horváth,
Ivanka pri Dunaji
1. – 9. 4.	Privítajme spolu jar – zvýhodnené ceny
vybraných druhov tovarov
16. 4.	Vysadzujeme v Ivanke – vysame si spolu
balkón či terasu kvitnúcimi letničkami,
pripravíme pre vás zeleninové priesady
i vrúbovanú zeleninu

21. – 22. 5.	Bylinkový víkend – rady babky kořenářky,
rozšířená nabídka bylinek a léčivých rostlin,
bylinkové nápoje z našich bylinek, bohatý
dětský program

30. 4. – 1. 5.	Azalky a rododendrony – sortiment azaliek
a vresoviskových rastlín, ukážky založenia
vresoviska

1. – 2. 4.	Bylinkové dni – využitie byliniek, ochutnávka
bylinkových špecialít

21. 5.	Deň trvaliek a vôní v záhradníctve – široké
možnosti využitia trvaliek v záhrade, okrem
obúbenej levandule objavíme aj iné vône

Arboretum Šmelcovna, Boskovice
12. – 17. 4.

Cibuloviny

26. 4. – 8. 5.

Dny sakur

12. – 29. 5.

Irisy a rhododendrony

Trima Plus s.r.o., Mariánské Lázně
1. – 2. 4.

Otvírání jara

13. – 14. 5.	Sázení pro radost – prodej letniček
a zeleniny před „zmrzlými muži“, ukázky
trendů a nových možností letničkových
a zeleninových výsadeb
27. – 28. 5.

Trvalky a růže

Hortiscentrum s.r.o., Čáslav
16. – 17. 4.

 větiny pro balkóny a terasy – zahájení
K
prodeje záhonových a balkonových květin

28. – 29. 5.	Bylinkový víkend – široká nabídka bylinek
a trvalek, degustace pokrmů připravených
na bylinkách

Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice
23. – 24. 4.	Květiny pro balkóny a terasy – zahájení
prodeje záhonových a balkonových květin
11. – 12.6.	Trvalkové a bylinkové dny – velká nabídka
trvalek a množství bylinek pro nastávající
sezonu
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Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
1. – 2. 4.	Jaro v zahradě – kompletní sortiment
venkovních rostlin, bylinek a léčivých rostlin,
sadby zeleniny

Isola Bella s.r.o., Žitavce

14. – 17. 4.	Účas na výstave Gardenia v Nitre
29. 4. – 1. 5.	Záhradnícke dni – tradičná oslava pre milovníkov
zelene, návrhy záhrad architektom zdarma,
komplexné odborné poradenstvo v oblasti
záhrad, prednášky, najbohatší výber okrasných
rastlín, nákupy v najlepších cenách, maovanie
na tvár a tvorivé dielne pre najmenších
25. 6.	Rodinný piknik – vaše obúbené podujatie
pre deti aj dospelých

Zahrada Matúšů, Kralice nad Oslavou
23. 4.	Jarní sázení v Zahradě Matúšů – dětské
sázení, letničkový ráj, bylinky pro vaše terasy
a zahrady, poradenství

Zahradní centrum Cílkovi, Hořovice
2. 4. 	Otevírání jara – jarní květiny, cibuloviny,
bylinky, dekorace.
28. 5. 	Trvalky a růže – květinový den v záplavě
trvalek, růží, bylinek, přednáška, dětská
dílnička

Tvorsad, Trnava
1. – 2. 4.	Záhrada jari – aranžujeme jarné cibuoviny
a trvalky, ochutnávka pomazánok
s použitím jarných byliniek a jarnej zeleniny
s poskytnutím receptov
27. – 28. 5.	Záhrada leta – inšpirácie kvetinových
výsadieb, vyberáme ruže na výsadbu,
praktické odborné rady na výsadbu
a starostlivos o ruže, pre deti: poznávame
kvety v TVORSADE, sadíme si svoj kvietok –
súaž malých záhradníkov

Zahradní centra CS –
profesionální zahradníci

Záhradné centrá CS –
profesionálny záhradníci

si vás dovolují pozvat
na své společné akce

si vás dovoujú pozva
na svoje spoločné akcie

Jaro
v zahradě

Jar
v záhrade

V pátek a sobotu
1. – 2. dubna 2016

V piatok a sobotu
1. – 2. apríla 2016

pro vás bude ve všech našich
zahradních centrech připraven
nový sortiment venkovních rostlin,
bylinek a léčivých rostlin
s doprovodným programem.

pre vás bude vo všetkých našich záhradných
centrách pripravený
nový sortiment vonkajších rastlín,
byliniek a liečivých rastlín
so sprievodným programom.

Trvalky
a růže

Trvalky
a ruže

V pátek a sobotu
27. – 28. května 2016

V piatok a sobotu
27. – 28. mája 2016

se naše zahradní centra zaplní rozšířeným
sortimentem trvalek a nejrůznějších druhů
růží. Přijte si vybrat – už začátkem léta
tak může vaše zahrada rozkvést těmi
nejkrásnějšími barvami.

sa naše záhradné centrá zaplní rozšíreným
sortimentom trvaliek a najrôznejších druhov
ruží. Príte si vybra – už začiatkom leta
tak môže vaša záhrada rozkvitnú tými
najkrajšími farbami.

Srdečně zveme
všechny naše zákazníky!

Srdečne pozývame
všetkých našich zákazníkov!

www.zahradnicentra.eu

