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Cesmína

 od keltského  
opida až na  
vánoční stůl

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

ROSTLINY

Leskle zelené a často i trochu 
pichlavé lístečky cesmín (Ilex) 
zdobí nejednu zahradu či park. 
V ideálním případě bývají jejich 
větvičky dozdobeny ještě 
červenými nebo někdy žlutými 
plody. Není žádným tajemstvím, 
že snítky cesmín slouží jako 
jeden ze symbolů Vánoc, často 
se používají jako ozdoby na 
vánoční stůl nebo do vánočních 
aranžmá. 
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Než se ale cesmíny dostaly na vánoční 
stůl, uběhlo hodně času. Dávno před ná-
stupem křesťanství a vznikem vánočních 
svátků si cesmíny povšimla stará kultura 
Keltů. Cesmína ostrolistá (Ilex  aquifolium) 
se totiž přirozeně vyskytuje skoro v celé 
západní Evropě, na sever zasahuje její 
 areál až po Norsko, na jih po severní 
 Afriku a na východ až po Irán. Keltové 
měli proto dostatek příležitostí se s tou-
to rostlinou potkávat osobně. Byla pro 
ně rostlinou velmi váženou a uctívanou. 
V drsných podmínkách severní Evropy za 
to mohla vytrvalost jejích listů, bez ohle-
du na to, jestli venku právě vrcholilo léto, 
či panovala drsná zima. Rostliny, které si 
své listy ponechávaly i v nejchladnějším 
období roku, měly u Keltů přirozenou 
auto ritu. Byl to třeba i případ jmelí nebo 
tisu, ale to už je jiný příběh. 

Krátké dny, málo světla, chlad a neu-
stálé strádání vedly k tomu, že staré ná-
rody považovaly zimu za nejhorší období 
roku. Stálezelené větvičky cesmín byly 
už tenkrát symbolem vitality a pokračo-
váním života. Za doby Keltů byly větvičky 

cesmín jedním z hlavních symbolů oslav 
zimního slunovratu. Druidové – tedy 
keltští duchovní – věřili, že v zelených 
větvích cesmíny sídlí v zimním období 
duchové. Proto si pomocí těchto větví 
zdobili svoje domovy a věřili, že tak na-
bídnou duchům v zimě domov, čímž si 
je nakloní na svou stranu. Od nich tento 
zvyk převzali řadoví příslušníci keltských 
kmenů, posléze pak i další národy. Křes-
ťanské Vánoce se časově téměř přesně 
prolínají se zimním slunovratem, proto je 
zcela logické, že tradici úcty k cesmíně 
převzali i křesťané. 

V některých zemích je vánoční využití 
cesmíny časově velmi přísně ohraniče-
né. Neměla by se přinášet do domu před 
Štědrým dnem, nejpozději do Tří králů by 
naopak měla být z domu vynesena. Nemá-
me ale důkazy o tom, že by se tato pravi-
dla týkala i cesmíny na zahradě. Cesmína 
měla mít v době Vánoc i dobrý dopad na 
hospodářská zvířata, proto zdobila i stáje 
a stodoly, kde zvířata pobývala – podmín-
kou ovšem bylo, aby zvířata na cesmínu 
dobře viděla. 

Cesmína je v mnoha ohledech velmi ne-
obvyklou rostlinou, jinak by se sotva přiho-
dilo, aby byla obetkána takovou porcí po-
věstí a mystičnosti. V keltském vnímání byly 
k rostlinám často přiřazováni i živočicho-
vé, tak zvaná totemová zvířata. V případě 
cesmíny je to drobný ptáček – červenka. 
Stejně jako cesmína, i červenka bývá po-
važována za symbol Vánoc. Není náhodou, 
že velmi často bývají zejména v ilustracích 
zobrazovány společně.

Kromě toho, že jsou cesmíny jedním 
z vánočních symbolů, zapletly se i s čaro-
dějnictvím a mystikou.

O  cesmíně se například říká, že když se 
z ní založí živý plot (a bývá velmi hezký), 
chrání dům proti čarodějnicím a zlým du-
chům i proti případnému poškození bles-
kem. Dřevo cesmíny obsahuje poměrně 
málo vody, proto se v místech přirozené-
ho výskytu používalo k rychlému založení 
ohně – a to i v deštivém počasí. 

Krátké dny,  
málo světla, chlad 

a neustálé strádání vedly 
k tomu, že staré národy 

považovaly zimu za nejhorší 
období roku. Stálezelené 

větvičky cesmín byly 
už tenkrát symbolem  

vitality a pokračováním 
života.
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Vánoce na krmítku

Vánoční čas je, nebo alespoň by měl být, dobou zklidnění, 
zpomalení a pokory. Nostalgie se vkrádá do našich duší, což 
často vede více než kdy jindy ke snaze udělat něco dobrého, 
milého a smysluplného. Dobré skutky, navíc ve vánočním 
balení, můžeme provádět i v prostoru vlastní zahrady.

FAUNA

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba
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Výtečný prostor pro tyto aktivity nabízí 
drobné ptactvo, které bychom měli pod-
porovat celý rok. Konec podzimu a začátek 
zimy je ideálním časem věnovat se zahrad-
ním ptáčkům s větší intenzitou. Péče o drob-
né opeřence lze rozdělit do tří částí. První 
na pohled ani nevypadá, že se ptáčků vůbec 
týká. Je to přirozené vytváření prostředí, 
ve kterém mohou tito živočichové vůbec 
přebývat. Každou výsadbou stromů, keřů, 
trval kových záhonů či živých plotů mimo-
děk děláme dobrou službu celé řadě živo-
čichů, ptáčky nevyjímaje. Kromě užitkovosti 
a zahradní estetiky bychom měli mít tuto 
okolnost při tvorbě zahradního prostoru 
vždy na mysli. 

Od podzimu se na zahradách vyvěšují 
hnízdní budky, abychom ještě více podpořili 
ochotu ptactva usadit se v blízkosti našich 
domovů. Výběr hnízdní budky závisí na tom, 
jaké ptactvo se vyskytuje na dané lokalitě 
a nutno uznat, že je to trochu věda. Použi-
jeme-li budky určené pro vrabce, sýkory, 
brhlíky či červenky, obvykle nic nezkazíme – 
jsou to nejběžnější druhy, které se na zahra-
dách vyskytují nejčastěji. Už od podzimu si 
ptáci hledají místa, která se jim pro hnízdě-
ní hodí. V krušných zimních dnech některé 
druhy ptáků dokonce využívají hnízdní budky 
pro krátkodobý úkryt nebo pro přenocová-
ní. Pro většinu druhů ptactva je ideální, když 
má hnízdní budka už určitou patinu, bývá 

opršená a „nevoní už novotou“. V případě, 
že už hnízdní budky na zahradě máme, je teď 
správný čas je vyčistit, případně zkontrolo-
vat jejich technický stav a stabilitu.

Nejdůležitější podporou ptactva v tom-
to období je jejich přikrmování. Je to čin-
nost, která má dopad nejen na životy ptáčků, 
ale i psychickou stránku člověka. Pozorová-
ní ptactva na krmítku má zvláštní rozměr, 
který citlivému člověku přináší pocit radosti 
a užitečnosti. Jednou z hlavních zásad je 
podávání kvalitní potravy. Ptáci nejsou od-
padkový koš, proto by měli dostávat kvalitní 
potravu určenou pro konkrétní druhy ptáků 

obývajících zahradní prostor. Pro většinu 
druhů dobře poslouží různá olejnatá se-
mínka, jako například slunečnice, arašídy 
nebo ořechy. 

Při umístění krmítek je potřebné dbát 
na to, aby v jejich blízkosti byl strom nebo 
skupina vyšších keřů. Vrabci jsou otrlí 
a nemají problém nakrmit se přímo na 
krmítku, ale například sýkory se na krmít-
ku zdrží nejkratší možnou dobu a úlovek 
z něho si odnášejí na bezpečné místo, 
kde ho teprve v klidu snědí. Doletová 
vzdálenost z krmítka na strom by měla 
být co nejkratší, aby ptáci nemuseli vydat 
více energie na let, než získají konzumací 
krmítkové stravy.

Ptákům je celkem lhostejné, jakou 
estetickou hodnotu krmítko má. 
Chceme-li však do zahrady dostat 
vánoční atmosféru, je na nás, jak toho 
dosáhnout. Poměrně jednoduše se 
pomocí tavné lepicí pistole a slámového 
podkladu dá vytvořit věnec plný 
ptačích dobrot. Základem mohou být 
nevyloupané arašídy, doplněné třeba 
o lískové oříšky nebo ořechy. Mírně 
poškozené plody ořechů z podzimní 
sklizně se pro tento účel dobře hodí. 
Při lepení ořechů na slámový podklad je 
dobré skořápku mechanicky narušit nebo 
částečně odstranit, aby naši strávníci 
nemuseli vydávat příliš hodně energie 
na to, aby se dostali k vnitřní náplni. Pro 
podporu vánoční atmosféry na zahradě 
postačí takto vytvořené krmítko zavěsit 
třeba na červenou stuhu nebo jej 
dozdobit jiným vánočním motivem.
Jistě, je to trochu hraní navíc, ale 
výsledkem může být věc, která je 
prospěšná ptačímu bříšku i lidské duši. 
A o to by mělo jít, a nejenom o Vánocích.
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Rozkvitnuté 

Vianoce

IZBOVÉ KVETINY

Keď už je pred Vianocami všetko upratané, poumývané, vyčistené a vianočné 
pečivo pripravené, nastáva myslieť i na kvetinovú výzdobu domu, bytu a niekedy 
aj pracovných priestorov. Vianočné tradície na sklonku minulého storočia neboli 
ku kvetinám naklonené až tak priaznivo, ako je tomu dnes. Ponuka vianočných, 
respektíve vianočne vyzdobených kvetov je ale stále bohatšia, s čím rastie i ochota 
tieto rastliny používať s väčším nadšením.

TEXT  Pavel Chlouba
FOTO FloraDania a Stars 4 Europe Poinsetia
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Pre kvetinovú výzdobu vianočných 
inte riérov sa uplatňujú kvety rezané 
i izbo vé, pestované v kvetináčoch. Na sa-
mom vrchole popularity stoja dve veľké 
skupiny: orchidey, hlavne rastliny rodu 
 Phalaenopsis, a potom tradičná Euphorbia 
pulcherrima, ktorá sa často označuje ako 
poinsetia, alebo vianočná ruža či vianoč-
ná hviezda. Nie sú to ale jediné krásavice, 
ktoré dokážu Vianociam vdýchnuť punc 
nežnosti a slávnostného okamžiku. Spolu 
s nimi sa pre výzdobu vianočného interiéru 
hodia cyklámeny (česky bramboříky), ardí-
zie, vianočné kaktusy, azalky i mnohé ďalšie 
druhy kvetín.

Vianočné rastliny dokážu prežiariť inte-
riér, sú krásne a pre ľudské vnímanie krásy 
veľmi dôležité. Na rovinu ale treba priznať, 
že sú aj veľmi špecifické. Snáď s výnimkou 
orchideí väčšina z nich nemá veľké ambície 
ani schopnosti, aby vydržala v bežných by-
tových podmienkach príliš dlho. Napríklad 
cyklámeny patrili kedysi k tradičným rastli-
nám našich babičiek, ktoré ich vedeli pes-
tovať úspešne a s ľahkosťou. Aby sa tým-
to rastlinám darilo čo najlepšie a vydržali 
čo najdlhšie krásne, potrebujú svetlé, ale 
veľmi chladné miesto. Dnešné moderné 
interiéry takéto podmienky vedia ponúk-
nuť iba málokedy. Nemalo by to však zna-
menať, že ich zavrhneme a prestaneme ich 
používať. Netýka sa to len cyklámenov, ale 
krátkodobých rastlín všeobecne. Aj v naj-
horších možných podmienkach obvykle 
tieto rastliny vydržia v plnej kráse dlhšie 
ako kvetiny rezané, čím svoje poslanie 
nepochybne splnia. Nie je v tom žiaden 
cynizmus, len jednoduché konštatovanie, 
že aj niektoré rastliny patria do zoznamu 
spotrebných výrobkov. Tieto rastliny ani 
nie sú od pestovateľov často pripravené 
k tomu, aby novým majiteľom slúžili večne. 
Ich prípadná záchrana pre dlhodobé pes-
tovanie je síce možná, ale náročná na čas 
i starostlivosť. 

Podobná situácia je aj u poinsetií (via-
nočná ruža, vianočná hviezda). Veľké firmy 
pestujú tieto rastliny systémom, ktorý je 
zrovnateľný s jednotkou intenzívnej sta-
rostlivosti. Je to veľmi náročná kultúra, 
vyžaduje presné hnojenie, opatrnú záliev-
ku a špecifický svetelný režim. Je celkom 
dobre možné túto rastlinu udržať pri živo-
te aj po Vianociach, ale je takmer bezná-
dejné dopestovať ju v domácich pod-
mienkach do takej krásy a kvality, v akej 
bola v období nákupu. Napriek tomu, že 
sa jedná o rastlinu s obmedzeným časom 

 ozdobnosti, je v rukách (aj v hlave) každé-
ho nového majiteľa, aby vianočnej hviez-
de čo najviac predĺžil život v izbovom 
prostredí. Úspech či neúspech začína už 
v období nákupu. Poinsetie sú veľmi citli-
vé na prievan i zaobchádzanie v priebehu 
dopravy zo záhradníckej firmy do predaj-
ne. Už podľa toho, ako a kde je rastlina 
v predajni vystavená, sa dá odhadnúť, čo 
má všetko za sebou. Niektoré predajne 
(obvykle všeobecné, nezáhradnícke) pre-
dávajú tieto rastliny priamo z poschodo-
vých vozíkov, ktoré sa používajú na pre-
pravu rastlín od pestovateľov, inokedy 
bývajú vidieť priamo pri vchodových dve-
rách, aby upútali na seba pozornosť. Ani 
jedno, ani druhé nie je pre tieto rastliny 
dobre. Aj krátke „šokové“ situácie 
môžu mať pre poinsetie fatálne 
následky. Pri odnášaní nakúpe-
ných rastlín z predajne dbajte 
vždy na to, aby boli dobre 
zabalené do niekoľ-
kých vrstiev papiera. Po 
donesení domov ne-
chajte vašu rastlinu za-
balenú  aspoň hodinku, 
aby sa vyrovnala teplo-
ta pri rastline s teplo-
tou izbo vého prostredia. 
Tento postup neublíži ani 
v prípade iných druhov, aj keď 
nie sú také  citlivé.

Aj keď sa to všetko možno zdá 
zložité, nebráňte sa rastlinám, kto-
ré sú tu s nami iba krátku dobu. Ak je 
to vo vašich možnostiach, otvorte im 
srdcia i dvere vašich príbytkov. Aj za 
krátky čas urobia veľa užitočnej práce 
a prinesú vám množstvo radosti.
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Ardisia Cyclamen

Schlumbergera

Azalea
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Pověste si 

vánoční hv ězdu
FLORISTIKA

Na okno si můžete pověsit nejen dekorační světýlka, ale také 
vánoční hvězdu neboli poinzécii. V našich zahradních centrech 
dostanete tento neodmyslitelný symbol Vánoc v různých 
velikostech, a pokud si vyberete ty menší, můžete si vytvořit 
podobné dekorace, jaké vám pro inspiraci představujeme 
na této dvoustraně. TEXT A FOTO 

 Stars 4 Europe
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Rostlinu opatrně vyjměte 

z květináče, kořenový bal 

obalte vlhkým mechem 

a ovažte provázkem. 

Zalévejte denně shora 

malým množstvím vody, 

případně jednou za pár 

dní ponořením celého 

mechového balu do vody. 

Větší modřínová větev poslouží 
pro zavěšení keramických obalů, 
do nichž je jen vložen květináček 
s malými rostlinami. Větev je 
doplněna skleněnými ozdobami 
v hnědých a fialových tónech. 

Inspirace pro milovníky recyklace: 
Horní část PET lahví může posloužit 
jako netradiční váza zavěšená 
v prostoru na různobarevných 
provázcích. Stačí ji jen opatrně 
rozříznout a důkladně utáhnout zátku.

Minipoinzécie 
mohou být ozdobou 

netradičního adventního 
kalendáře vlastní výroby. 

Spolu s minidárečky 
na každý den jsou rostliny 

zavěšeny v malých 
pozinkovaných kbelíčcích. 

Náš tip: Pro zavěšení využijte 
různou délku provázku.

Vyzkoušejte proměnu vánočních baněk 

na vázy! Stačí je naplnit vodou a umístit 

do nich špičku vánoční hvězdy. Máte-li 

průhledné ozdoby, zkuste z kořenového 

balu opatrně vymýt substrát a rostlinu 

umístit do baňky celou.

Milujete staré časy? 
K historickému nábytku se bude hodit dekorace s vánočními hvězdami ve starých terakotových květináčích. Zavěste je na silnou větev pověšenou na provázku a doplňte vánočními ozdobami a věnečkem. 

Chcete zapojit do výzdoby děti? 
Nechte je vyrobit z tvrdšího 
papíru kornouty, do kterých 
vložíte minipoinzécie 
i s plastovým obalem. 
Pro zavěšení použijte 
dekorativní provázek. 
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VÁNOCE

Ten, který NEUMÍRÁ
Přestože v našich zahradních centrech nabízíme řezané 
vánoční stromky, které jsou cíleně pěstovány v řízených 
plantážích a nejedná se o zboží z černé těžby, jsou 
mezi našimi zákazníky ti, kteří dávají přednost živému 
vánočnímu stromku. Stromky pěstované v nádobě jsou 
určeny buď k opakovanému použití několik let za sebou, 
nebo k výsadbě na jaře. V každém případě je třeba 
dodržet několik zásad, bez jejichž dodržení by neměl 
stromek v kontejneru šanci na přežití.

TEXT  Jana Morávková
FOTO archiv

  Vždy se při koupi přesvědčme, že 
stromek je skutečně zakořeněný 
a nebyl do kontejneru vysazen pár 
dní před začátkem předvánočního 
období. Snadno to poznáme, 
pokud stromek opatrně vyjmeme 
z kontejneru – měli bychom vidět 
kořenový bal s drobnými světlými 
kořínky.

  Stromek musíme na teplé prostředí 
bytu zvykat postupně – nejprve 
jej přeneseme například do 
nevytápěné garáže, asi po týdnu 

do studené chodby, pak do 
chladnější místnosti a teprve pak 
do obývacího pokoje. 

  Pokud možno neumisťujeme 
stromek do blízkosti radiátorů 
nebo například krbových kamen. 
Nezapomeneme na pravidelnou 
zálivku a časté větrání. Stromku také 
prospěje občasné rosení.

  Pozor na svíčky a prskavky, které 
mohou poškodit jehličí i spící 
pupeny.

  Co nejdříve přeneseme  
stromek zpět do venkovního 
prostředí, opět jej zvykáme na 
chladné prostředí postupně. Ven 
ho přeneseme v době, kdy se 
budou teploty pohybovat jen těsně 
pod nulou nebo ještě lépe nebude 
vůbec mrznout. 

  Až do jara uchováváme stromek 
na stinném místě, případně jej 
zakryjeme bílou netkanou textilií, 
která ho ochrání před slunečními 
paprsky.



11ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | ZIMA 2019 | www.zahradnicentra.eu

Hvězdník přitahuje pozornost úchvat-
nými sametovými květy, které okouzlují 
svou rafinovanou elegancí. Na silném, du-
tém stonku jich může být od dvou do pěti. 
Podle okvětních plátků uspořádaných do 
tvaru hvězdy dostala rostlina v některých 
zemích název rytířská hvězda. 

Exkluzivita hvězdníku pramení i z toho, 
že je jeho nabídka největší právě v zimním 
období. Zatímco vrchol sezóny je u větši-
ny květin na jaře a v létě, hvězdníky se do-
dávají na trh od října do května. 

Také ve váze vydrží hvězdník docela 
dlouho, až dva týdny. Poupata se neroz-
víjejí najednou, ale postupně, takže po-
těšení z květů trvá velmi dlouho. Stonek 
nadále roste i poté, co se všechny květy 
rozvinou. Pamatujte proto, že květiny 
musejí mít nad sebou dostatek místa, 
 alespoň 20 cm. 

Rytířská hvězda VÁNOC
Možná ji znáte pod nesprávným českým 
názvem amarylis, skutečný český název je však 
hvězdník a botanický Hippeastrum. Co však 
záleží na pojmenování, když se nemůžeme 
vynadívat na jeho nápadné a elegantní květy? 
Hvězdník vám pomůže přivítat Nový rok 
stylově a v zářivých barvách.

TEXT  Jana Morávková
FOTO iBulb

POKOJOVÉ ROSTLINY

Jak pěstovat hvězdník?
  Hvězdník je poměrně nenáročný nejen během 

růstové fáze v létě, ale i během klidového období 
na podzim i při zimním kvetení. Nevadí mu ani 
jinak nevhodné světelné podmínky během zimy 
a nepotřebuje ani příliš vody. Během klidového 
období jej nezalévejte, teprve až když květní 
stvol dosáhne výšky kolem dvaceti centimetrů, 
začněte mírně zavlažovat. Po odkvětu stvol 
seřízněte. Z cibule pak začnou rašit dlouhé 
listy. V tuto dobu je třeba rostlinu přemístit 
na světlé stanoviště a přihnojovat. Hvězdníku 
prospěje i letnění v polostínu na zahradě. V srpnu 
přestaňte postupně zalévat a jakmile listy 
uschnou, přeneste rostlinu na chladné, tmavé 
místo. Koncem listopadu přesaďte do čerstvého 
substrátu a umístěte na okno.
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Stromeček ZE SVÍDY
Jakmile opadá listí, odhalí některé dřeviny svou druhou, zimní 
tvář: zejména na tmavém pozadí nebo naopak na sněhové 
pokrývce vynikne barva jejich kůry, někdy velmi výrazná. 
Máte-li na zahradě svídu (Cornus alba) v některém z kultivarů 
s červenými nebo žlutozelenými výhony, můžete si s námi 
vyrobit dekorativní stromek.

TEXT A FOTO  
PRO VOBIS

1  Výhony zbavíme listů a nastříháme na 
různě dlouhé části, z nichž budeme 
tvořit jednotlivá „patra“ stromku. 
Stříháme tak, aby na jednotlivých 
kouscích nebyla listová kolénka.  

2  Jednotlivé kousky propíchneme 
šídlem přesně v jejich středu. Pokud 
nevznikne dostatečně velký otvor, 
použijeme nebozez.

3  Na provázek navlékáme jednotlivé 
kousky větviček a pod každým 
kouskem vytvoříme uzlík jako zábranu 
proti posunutí. Začínáme nejkratším 

kouskem, pod posledním kouskem 
uzlík neděláme. 

4  Kousek, ze kterého bude „kmínek“ 
stromku, propíchneme šídlem 
podélně.

5  Navlékneme a zafixujeme uzlíkem. 
Na konec provázku můžeme navázat 
rolničku nebo větší korálek, není to ale 
nutné.

6  Z horní části provázku vytvoříme 
smyčku na zavěšení. Pak už jen zbývá 
najít to nejlepší místo…

Co budete potřebovat: 
– výhonky svídy 
– barevné pevnější provázky 
– šídlo nebo nebozez 
– nůžky

1

4

2

5

3

6
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VÁNOČNÍ hrnek
Plamínky svíček a vánoční hvězda (poinzécie) – dva atributy, 
které k Vánocům neodmyslitelně patří a bez nichž si určitě konec 
roku nedokáže nikdo z nás představit. Oba prvky můžete spojit 
do jednoho aranžmá, které se vejde i na velmi malý vánoční 
stůl. Jeho základem je starý kávový hrneček, který může být 
i vzpomínkovým předmětem. Dekorace ho nijak nepoškodí, takže 
po svátcích ho zase můžete uložit. 

TEXT A FOTO  
Stars 4 Europe

1  Poinzécii i s obalem umístěte do hrnku 
a volná místa vyplňte mechem. Pokud se 
rostlina do hrnku i s květináčkem nevejde, 
odstřihněte jí jen špičku s „květem“ a celý 
hrnek vyplňte mechem.

 2  Okraje mechu ozdobte různými 
materiály, například dekoračními 
jablíčky, kuličkami cesmíny, perlami 
a podobně. 

3  Pomocí kleští ohněte lžíci tak, 
abyste ji mohli zavěsit na stěnu hrnku 
jako stojan na svíčku. Pod čelisti 
kleští vložte ubrousek, abyste lžíci 
nepoškrábali.

4  Do lžíce nakapejte trochu vosku 
a svíčku připevněte. Pomocí tavné 
pistole lžíci zafixujte. Použít můžete 
i speciální klipsový držák na svíčku.

5  Ze čtvrtky vystřihněte kolečko 
a kancelářskou děrovačkou do něj 
udělejte otvor na zavěšení. Kolečko 
ozdobte výstřižkem z papírové krajky 
(děti si mohou na kolečko nakreslit 
vlastní motivy). 

6  Nakonec vytvořte z provázku poutko 
a pomocí drátku ozdobu zafixujte 
do mechu. 

Co budete potřebovat: 
– minipoinzécie
– šálek s podšálkem
– mech
– větvička cesmíny
– dekorační jablíčka
– lehce ohebná lžíce
– svíčka
– provázek
– pevnější barevná čtvrtka
– papírová krajka pod dort

1

4

2

5

3

6

DEKORACE



14

JAK NA TO 

Světýlka NA SNĚHU
Obyčejné větve a kolik udělají parády! Stačí je pouze 
nasbírat a ozdobit a kolemjdoucí nenechají vaši zahradu 
bez povšimnutí.

TEXT, REALIZACE A FOTO  
Lucie Dvořáková,  
www.originalvyrobky.cz

 Postup:

1  Na kuchyňském prkénku nakrájejte 
citrusy na plátky – ideální tloušťka je 
zhruba půl centimetru. Plech vyložte 
pečicím papírem, rozložte na něj plátky 
a vše vložte do trouby předehřáté na 
50 °C. Během sušení plátky otočte.

2  Mezitím si připravte březové větve, 
úhledně je srovnejte do otýpky, 
umístěte do připraveného stojanu 
a svažte stužkou. Do větévek pak 
opatrně naaranžujte světelný řetěz. 
Snažte se přitom, aby byla světýlka 
rovnoměrně rozmístěná.

3  Ze zvolené látky nastříhejte proužky 
libovolné šířky. Ty pak přeložte 
na třetiny a pomocí stužek nebo 
provázků stáhněte tak, aby vznikly 
mašle. Doporučujeme použít látku 

s kostičkovým vzorem, protože se 
podle kostiček výborně stříhá a látka se 
nemusí měřit.

4  Na březové větévky nakonec napíchejte 
usušené ovoce a větve dozdobte 
mašlemi. Hotovou dekoraci přemístěte 
na vybrané místo a těšte se na sníh.

Materiál: 
– březové větve
–  citrusové plody 

(pomeranč, 
mandarinka, citron 
či limetka – množství 
podle potřeby)

– ostrý nůž
– kuchyňské prkénko
– plech a papír na pečení
–  různé stužky nebo 

provázky
–  libovolná látka 

(červenobílá kostička)
– nůžky
–  nádoba nebo koš na 

umístění větví (kovový 
stojan na nářadí ke 
krbu)

–  bílá akrylová barva (zde 
Balakryl)

– světelný řetěz

1

3

2

NÁŠ TIP

Větve budou vypadat 
zajímavěji , když je natřete 
bílou barvou – stačí je 
pouze lehce napatinovat. 
Bílá patina totiž vyvolá 
iluzi zasněžení .



Připravte se na zimu 
SE SPRÁVNÝM 
NÁŘADÍM
Ještě než napadne sníh a začne pořádně mrznout, je 
čas připravit se na zimu. Vhodné nářadí se bude hodit 
nejen pro práci na zahradě či na dvorku, ale také jako 
vybavení do auta. A v neposlední řadě se náš malý 
výběr může stát i dobrou inspirací pro vánoční dárek.

Škrabka na led Solid™
•  ideální nástroj pro odstraňování 

námrazy ze skel vozidla
•  robustní a odolné provedení

Lopatka do auta Solid™ 
•  ideální nástroj pro odstraňování sněhu 

z okolí vozidla
•  díky kompaktním rozměrům je lopatka 

vhodná pro každé auto
•  odolné provedení

Škrabka na led se smetáčkem  
do auta SnowXpert™ 
•  smetáček s dvěma řadami elastických 

vláken, která nezpůsobují poškrábání
• škrabka má dvojitou čepel
•  smetáček lze oddělit od škrabky pro 

snadnější uložení ve vozidle

Hrablo SnowXpert™ 
•  ideální pro odklízení sněhu z chodníků 

a kolem domovních dveří
•  čepel z vyztuženého polypropylenu
•  komfortní plastový potah násady pro 

ochranu rukou před chladem

Shrnovač na sníh, hliníkový 
• lehká hliníková násada s plastovým potahem 

pro ochranu rukou před chladem
• ergonomicky tvarovaná rukojeť

• čepel z tvrzeného hliníku



Zdravotnickou péči poskytují ve více než 70 ze-
mích, všude tam, kde lidé nemají dostatečný 
přístup k lékařské péči. Ať už je to z důvodu 
ozbrojených konfliktů, epidemií, nebo přírod-
ních katastrof. Díky rozsáhlé síti humanitárních 
pracovníků a zásobám uloženým ve skladech 
po celém světě mohou Lékaři bez hranic rychle 
reagovat na pohromy – od katastrof velkého 
rozsahu po lokální neštěstí. Více než čtyřicet let 
praxe z nich činí odborníky na provádění krizo-
vých zásahů v komplikovaných kontextech. Stej-
ně tak pomáhají ve válečných konfliktech, ať už 
se jedná o traumatická poranění nebo běžnou 
zdravotní péči o ty, kteří zůstali bez přístupu ke 
zdravotní péči. V uprchlických táborech budují 
nemocnice, pomáhají ženám zajistit bezpečný 
porod, očkují děti, aby předešli vypuknutí epi-
demií, a zabezpečují přístup ke zdrojům pitné 
vody.

Tam, kde je to třeba, se snaží zaplnit 
mezery ve zdravotní péči s pomocí 
zkušených lékařů, zdravotních sester 
a logistiků, kteří poskytují specializo-
vanou zdravotnickou pomoc a logis-
tickou podporu. Celkem poskytují péči 
s pomocí téměř 3 500 mezinárodních 
a 40 000 místních spolupracovníků. 
Mezinárodní spolupracovníci tak ne-
jen sami pomáhají, ale zároveň školí 
místní personál. 
Základní principy činnosti Lékařů bez 
hranic tvoří nezávislost, neutralita 
a nestrannost. Na těchto principech 
stojí veškerá jejich práce od lékařské 
péče a logistiky až po nakládání s fi-
nancemi a komunikaci s veřejností. 
Činnost Lékařů bez hranic je finan-
cována z více než 96 % z příspěvků 
soukromých dárců a minimálně 80 % 
darů putuje přímo na pomoc v terénu.

I MALÁ ČÁSTKA 
DOKÁŽE 
MNOHÉ 
ZMĚNIT
Každý zaslaný dar se 
ve skladech Lékařů 
bez hranic změní 
například na vakcínu 
proti spalničkám 
(jejíž cena je zhruba 8 Kč) nebo 
balení terapeutické stravy pro 
těžce podvyživené dítě (které 
stojí zhruba 7,50 Kč). Koupí 
zahradnického substrátu nebo rašeliny značky 
Zahradní centra CS přispějete Lékařům bez 
hranic částkou 2,50 Kč (0,1 EUR).

LÉKAŘI BEZ HRANIC POMÁHAJÍ

PO CELÉM SVĚTĚ. NESTRANNĚ,

NEUTRÁLNĚ A NEZÁVISLE

Tým Lékařů bez hranic evakuuje těhotnou ženu  
s porodními komplikacemi. Malawi © Luca Sola

Pracovník Lékařů bez hranic vyšetřuje dítě.  
Jižní Súdán © Igor Barbero

Jednotka intenzivní péče. © MSF 

Ali, 18 let, zraněný při výbuchu miny. Jemen 
© Guillaume Binet/MYOP

Lékaři bez hranic (Médecins Sans 
Frontières, MSF) jsou mezinárodní 
humanitární organizace, která 
poskytuje odbornou zdravotnickou 
pomoc lidem v ohrožení a v případě 
krizí. Organizace byla založena 
v roce 1971 skupinou francouzských 
lékařů a novinářů, kteří měli 
přímou zkušenost s hladomorem 
v Biafře na území dnešní Nigérie. 
Z toho pramení dvě hlavní poslání 
Lékařů bez hranic – poskytovat 
zdravotnickou péči tam, kde se jí 
nedostává, a přinášet svědectví. 
Za svou činnost v roce 1999 získali 
Nobelovu cenu míru. 



Dlouhý život  
 VÁNOČNÍMU STROMKU

Každoročně se 
o Vánocích sháníme 
po tom nejkrásnějším 
stromku a hledáme 
ten jediný, který 
nám udělá doma tu 
nejhezčí vánoční 
atmosféru. Jak to 
ale udělat, aby nám 
opravdu stromek 
vydržel až do 
Tří králů a neopadal, 
hned jak jej 
přineseme domů? 

TEXT  David Brom, ZC s.r.o.
FOTO  ELHO

Vše začíná už při výběru. Vánoční 
stromky se dnes pěstují cíleně za tímto 
účelem a jsou to vlastně takové velké 
řezané květiny. Každý asi pozná zvadlou 
růži, ale víte, jak se pozná právě uříznutý 
stromek? 

Čerstvý stromek především krásně 
voní, jeho jehlice jsou pružné a pevně drží, 
větve jsou pořád ohebné a kůra na nich je 
svěží a měkká. U paty stromku se o jeho 
kvalitě také můžete přesvědčit – je-li na 
řezu vidět vytékající míza a je-li kůra stále 
měkká, můžete si být téměř jisti, že takový 
stromek neopadá opravdu dlouho. 

Poté, co vám stromek zabalí do sítě 
a vy si ho odnesete domů, je dobré ho 

před instalací do stojánku udržovat 
v chladu a dopřát mu i občasné pohovění 
si v kbelíku s vodou. Aby byl ale stromek 
schopen čerpat vodu, je třeba seříznout 
spodní patku stromku podobně, jako to 
děláme u růží. Zbavíme ho tak zaschlé 
části dřeva a stromek může snadno nasá-
vat vodu. 

Pak přichází ten okamžik, kdy je třeba 
stromek nasadit do stojánku a instalo-
vat v domě. Pokud chcete, aby stromek 
vypadal pořád svěže, je dobré připravit 
si stojánek, který umožní jeho další zá-
sobování vodou. Zajímavou variantou 
jsou stojánky Nordman nebo Oslo, kte-
ré mají integrovanou nádobu na vodu. 

 Instalace stromku je jednoduchá díky 
několika masivním upevňovacím šroubům 
a trnu ve dně stojánku, takže ukotvení 
zvládne opravdu každý. Výhodou těchto 
stojanů je i jejich masivní základna, která 
brání převrácení stromku. Současně je 
stojánek dostatečně prostorný a lze do 
něho upnout i opravdu silné kmeny až do 
průměru 19 cm a výšky 4 m (u největšího 
stojanu Nordman). Kapacita nádoby na zá-
livkovou vodu 1,5 l (Oslo) až 5 l (Nordman). 
Na tyto stojany se můžete spolehnout jak 
z hlediska bezpečnosti, tak dlouhodobé 
trvanlivosti. Takže teď už stačí jen vybrat 
ten váš nejhezčí stromek a užít si šťast-
ných Vánoc.

JAK NA TO
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VIANOCE

TEXT A FOTO
 Ing. Kvetoslava  
Dinis Mäsiarová,  
Isola Bella s.r.o.

krajšie
Ako urobiť  

sviatky

Aby prišli Vianoce do našich príbytkov, niekedy netreba vynaložiť veľa námahy. 
Možno je to len o malých radostiach, ktoré si pripravíte spolu s vašimi deťmi 
a rodinou. Zo záhrady si môžete priniesť domov ihličie, ktoré rozvonia celý dom, 
a upiecť tie najlepšie koláčiky. 



S prípravou na vianočné sviatky môžete 
začať už začiatkom prichádzajúcej zimy, keď 
vymeníte v oknách muškáty za čačinu s nie-
koľkými vianočnými ozdobami. Ozdobte si te-
rasu, dvere do domu alebo aj samotný strom-
ček v záhrade. S prípravou venca na dvere 
môžete zamestnať aj deti, bude to zábava 
nielen pre ne. A na výsledok budete určite 
hrdý. 

Nezabudnite ani na prípravu adventného 
venčeka, ktorý nemusí mať vždy tvar venca. 
Použiť môžete hoc aj tácku z domu, na ktorú 
naukladáte vetvičky zo stromov zo záhrady, 
a drobné ozdoby na stromček. Pomedzi po-
ložíte sviečky a advent môže začať.

Pri pečení vianočného pečiva vám urči te 
spríjemní atmosféru vôňa čerstvo  natrhaného 

ihličia, ktoré si môžete prizdobiť vo váze malý-
mi ozdobami.

Veľmi efektné sú v tomto období sve-
tielka, ktoré môžete použiť takmer všade. 
Skrášlia a zútulnia vaše okná, parapety, krby, 
alebo v záhrade vchodové dvere. 

Na krbe sa bude krásne vynímať ihličie 
a pripomenie vám príchod Vianoc. Potom 
ho už len dolaďte s vianočným stromčekom 
v štýle, aký sa vám páči. 

Vyzdobte si aj záhradu – zapojte fantáziu, 
na stromček zasadený v záhrade môžete na-
vešať jabĺčka, oriešky alebo lojové guličky, 
potešíte tak aj vtáčiky, ktoré vám prinesú aj 
v zime do záhrady život.

Postupne, ako prichádzajú Vianoce, sa váš 
domov premení na malú rozprávkovú krajinu.
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Hortiscentrum s.r.o.
–  Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 

Tel.: +420 547 237 878
–  Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 

Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

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.
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. 

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

Česká republika

Mariánské 
Lázně

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava Šaľa
Žitavce

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy
PRAHA

Čáslav
Přerov nad 

LabemHořovice

SEZNAM PRODEJENPROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ústecká 724, 403 17 Chabařovice 
Tel.: +420 606 094 474
www. jinazahrada.cz

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

Zahradní centrum Horní Počernice
All Plants s.r.o., U Županských 4067/2,  
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71
www.zahradapocernice.cz 

Josef a Marian Janků –  
Arboretum Šmelcovna
Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Josefodolská 352,  
293 01 Mladá Boleslav-Debř 
Tel.: +420 778 080 560
www. jinazahrada.cz

Zahradní centrum Dubany s.r.o.
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz 

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

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

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz
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Záhradníctvo Horváth
–  Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji 

Tel.: +421 903 742 605
–  Hlavná 71, 927 01 Šaľa 

Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

SLOVFLÓRA, s.r.o.
Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357
www.slovflora.sk

Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

HadzimaPlant, s.r.o.
Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197
www.hadzimaplant.sk 

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.
M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294
www.zahradnictvovano.sk

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

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan
958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk

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

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk

Záhradníctvo SADEX –  
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs
www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS. Zima 2019.  
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 Mladé Boleslavi 11. 11. 2019 • Evidenční číslo MK ČR E 16357 
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Akce  
ZAHRADNÍCH 
CENTER

Zveme vás na návštěvu 
zimních akcí do našich 
zahradních center

Arboretum Šmelcovna, 
Boskovice
21. – 23. 11.  DNY ADVENTNÍ 

VAZBY

Isola Bella s.r.o., 
Žitavce 
9. 11.  VÝROBA VTÁČÍCH 

BÚDOK (workshop 
pre deti)

30. 11.  VÝROBA VIANOČNÝCH 
OZDÔB (workshop pre 
deti)

14. 12.   VIANOČNÝ VEČIEROK – 
predaj vianočných 
stromčekov,  
tradičná vianočná 
kapustnica 

JINÁ ZAHRADA s.r.o., 
Chabařovice
23. 11.  ZAHÁJENÍ ADVENTU – 

živý betlém, dětské 
divadlo

ZAHRADNICKÉ CENTRUM 
JELÍNEK, Veltrusy
od 1. 11.  VÁNOCE 

V ZAHRADNICTVÍ
23. – 24. 11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA

PARKON s.r.o.,  
Libice nad Cidlinou 
9. 11.  SVATOMARTINSKÉ 

VÍNO
od 11. 11.  VÁNOCE 

V ZAHRADNICTVÍ  
29. 11.  ZAHÁJENÍ PRODEJE 

VÁNOČNÍCH STROMKŮ

JINÁ ZAHRADA s.r.o., 
Mladá Boleslav-Debř
30. 11.  ZAHÁJENÍ ADVENTU – 

živý betlém, dětské 
divadlo
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LISTOPAD 2019
PLATNOST OD 22.11. DO 22.12.  ČAS VÁNOČNÍ

ADVENTNÍ

VÝZDOBA

Korpus jedlový
Ø 25 cm

Kruh  
aranžovací 
Slámový

Svíčka  
adventní 

Matná, lakovaná, 
různé barvy,  

d 4 x 8 cm, 4 ks

Drát květinový 
vázací 
Lakovaný, zelený, 0,65 mm 100 g

Stuha  
dekorační  

Na cívce, mix, červenozlatá
(ilustrační foto)

149,-cena od

39,-

Bodec do 
adventních svícnů  
D 5 cm

9,- 49,-od

-34% 

Chvojí 
svazek

Řezané větve na dekoraci,  
tvorbu korpusů

16,-
d 20/3 cm

19,-
d 25/4 cm

19,-od

VYTVOŘ SI 

SVŮJ VLASTNÍ 

VĚNEC
49,-

Svíčka  
adventní 
Lakovaná, 
metalická lesklá,  
různé barvy, d 4 x 7 cm, 4 ks

29,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 

JEDLE

od

cena od
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Platnost od 22. 11. 2019 do vyprodání zásob, nejdéle však do 22. 12. 2019. V letáku jsou použity ilustrační fotografie.  
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, či barevné odchylky u zobrazení. Všechny ceny jsou včetně DPH. LISTOPAD/2019

KVĚTINY PRO 

VÁNOČNÍ ČAS

Obal na květník 
CALYPSO 

CHRISTMAS     
Keramický, mix barev,  

d 13 x 11 cm

89,-

Čemeřice     
Helleborus, k 12 cm

-23% 

129,-

Azalka     
Azalea simsii, 
mix barev  
k 12 cm

Brambořík     
Cyclamen, mix barev, k 12 cm

Libavka     
Gaultheria, extra velké plody, k 12 cm

SUPER KVALITA

79,-

Vánoční  
kaktus     
Schlumbergera, mix barev, 
k 9 cm

-25% 

49,--29% 

69,-

Vánoční 
hvězda     
Poinsettia, jednovýhonová, 
červená, k 12 cm

Smrk Conica     
Picea conica, vánoční motiv, 

k 15 cm

149,-

69,-

119,-cena od

Konifery     
Různé druhy, k 9 cm

59,-cena od

-22% 
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69,-

Vánoční 
hvězda     
Poinsettia, jednovýhonová, 
červená, k 12 cm

Smrk Conica     
Picea conica, vánoční motiv, 

k 15 cm

149,-

69,-

119,-cena od

Konifery     
Různé druhy, k 9 cm

59,-cena od

-22% 

Letak listopad 2019_4 strany_CZ_K3.indd   4 10/21/2019   9:39:35 AM

39,-

59,-

99,-

139,-

Fo
to

: F
lor

am
ed

ia

SDRUŽENÍ PROFESIONÁLNÍCH ZAHRADNÍCH CENTER 
 

Platnost od 22. 11. 2019 do vyprodání zásob, nejdéle však do 22. 12. 2019. V letáku jsou použity ilustrační fotografie.  
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, či barevné odchylky u zobrazení. Všechny ceny jsou včetně DPH. LISTOPAD/2019

KVĚTINY PRO 

VÁNOČNÍ ČAS

Obal na květník 
CALYPSO 

CHRISTMAS     
Keramický, mix barev,  

d 13 x 11 cm

89,-

Čemeřice     
Helleborus, k 12 cm

-23% 

129,-

Azalka     
Azalea simsii, 
mix barev  
k 12 cm

Brambořík     
Cyclamen, mix barev, k 12 cm

Libavka     
Gaultheria, extra velké plody, k 12 cm

SUPER KVALITA

79,-

Vánoční  
kaktus     
Schlumbergera, mix barev, 
k 9 cm

-25% 

49,--29% 

69,-

Vánoční 
hvězda     
Poinsettia, jednovýhonová, 
červená, k 12 cm

Smrk Conica     
Picea conica, vánoční motiv, 

k 15 cm

149,-

69,-

119,-cena od

Konifery     
Různé druhy, k 9 cm

59,-cena od

-22% 

Letak listopad 2019_4 strany_CZ_K3.indd   4 10/21/2019   9:39:35 AM

39,-

59,-

99,-

139,-

Fo
to

: F
lor

am
ed

ia

SDRUŽENÍ PROFESIONÁLNÍCH ZAHRADNÍCH CENTER 
 

Platnost od 22. 11. 2019 do vyprodání zásob, nejdéle však do 22. 12. 2019. V letáku jsou použity ilustrační fotografie.  
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, či barevné odchylky u zobrazení. Všechny ceny jsou včetně DPH. LISTOPAD/2019

KVĚTINY PRO 

VÁNOČNÍ ČAS

Obal na květník 
CALYPSO 

CHRISTMAS     
Keramický, mix barev,  

d 13 x 11 cm

89,-

Čemeřice     
Helleborus, k 12 cm

-23% 

129,-

Azalka     
Azalea simsii, 
mix barev  
k 12 cm

Brambořík     
Cyclamen, mix barev, k 12 cm

Libavka     
Gaultheria, extra velké plody, k 12 cm

SUPER KVALITA

79,-

Vánoční  
kaktus     
Schlumbergera, mix barev, 
k 9 cm

-25% 

49,--29% 

69,-

Vánoční 
hvězda     
Poinsettia, jednovýhonová, 
červená, k 12 cm

Smrk Conica     
Picea conica, vánoční motiv, 

k 15 cm

149,-

69,-

119,-cena od

Konifery     
Různé druhy, k 9 cm

59,-cena od

-22% 

Letak listopad 2019_4 strany_CZ_K3.indd   4 10/21/2019   9:39:35 AM

39,-

59,-

99,-

139,-

Foto: Floram
edia

SDRUŽENÍ PROFESIONÁLNÍCH ZAHRADNÍCH CENTER 
 

Platnost od 22. 11. 2019 do vyprodání zásob, nejdéle však do 22. 12. 2019. V letáku jsou použity ilustrační fotografie.  
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, či barevné odchylky u zobrazení. Všechny ceny jsou včetně DPH. LISTOPAD/2019

KVĚTINY PRO 

VÁNOČNÍ ČAS

Obal na květník 
CALYPSO 

CHRISTMAS     
Keramický, mix barev,  

d 13 x 11 cm

89,-

Čemeřice     
Helleborus, k 12 cm

-23% 

129,-

Azalka     
Azalea simsii, 
mix barev  
k 12 cm

Brambořík     
Cyclamen, mix barev, k 12 cm

Libavka     
Gaultheria, extra velké plody, k 12 cm

SUPER KVALITA

79,-

Vánoční  
kaktus     
Schlumbergera, mix barev, 
k 9 cm

-25% 

49,--29% 

69,-

Vánoční 
hvězda     
Poinsettia, jednovýhonová, 
červená, k 12 cm

Smrk Conica     
Picea conica, vánoční motiv, 

k 15 cm

149,-

69,-

119,-cena od

Konifery     
Různé druhy, k 9 cm59,-cena od

-22% 

Letak listopad 2019_4 strany_CZ_K3.indd   4 10/21/2019   9:39:35 AM



PLASTKON PRODUCT S.R.O. | HLAVNÍ 147, 790 84 MIKULOVICE | VYROBENO V ČR | WWW.PLASTKON.CZ

Inspirace
na Vánoce
Inspirace
na Vánoce


