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Hvězdník

(Hippeastrum)

Skímie

(Skimmia)
Tyto drobné dřeviny můžete použít do interiéru
i do venkovního prostoru. Podle druhu jsou
atraktivní velkými poupaty bílé až červené barvy,
která rozkvétají až na jaře, ale také nápadnými
korálkovými plody. Rostliny jsou stálezelené.

Užijte si krásy luxusních zvonovitých
květů vyrůstajících z velké cibule ještě
před olistěním. Hvězdníky můžete
využít také jako řezané květiny.
Vybrat si můžete z jednoduchých
i plných květů různých barev.
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime, iBulbs a FCH
Obrázky jsou pouze ilustrační.

Jehličnany
v nádobách

Vánoční hvězda
(Poinsettia)

atelná pokojová rostlina,
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Všestranná nepostrad

Vybrat si můžete nejen vzrostlejší rostliny pro nazdobení
třeba ke vstupu do domu, ale i miniaturní jehličnany
vhodné pro sesadbu s jinými rostlinami do nádob.
Krátkodobě je můžete umístit i do interiéru. Nezapomeňte
občas zalít!

Čemeřice
(Helleborus)

Rychlené čemeřice ozdobí nejen parapet
okna, ale dokud nezačne výrazně mrznout,
můžete ji použít také jako součást venkovního
aranžmá.

Rychlené hyacinty
jara? Pak jsou pro
Nemůžete se už dočkat volbou! Prodáváme je už
vás hyacinty tou pravou spolehlivě vykvetou.
c
narašené, takže do Váno

PTÁCI OŽIVÍ spící zahradu
příroda
VZ
AHRADĚ

Ptáci jsou v zimě stále více odkázáni na lidi. Vše
je sklizeno, zaoráno a navíc často pod sněhem.
Nabídněte jim proto plné krmítko. Přilákáte-li
je do zahrady, budou se vracet a v příští sezóně
vám zajistí vynikající biologickou ochranu rostlin.
Pohyb okolo krmítka vás vtáhne do děje na zimní
zahradě, přilétající ptáci vnesou do zklidnělé
zahrady ruch a příjemné zpestření.
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Modřinky oživí zimní zahradu
Nejmenší z našich sýkor, sýkora modřinka, je neustále v pohybu a svými často
akrobatickými kousky předvádí skutečně atraktivní podívanou. Pod modrou čepičkou
tohoto sotva desetigramového ptáčka se skrývá ale pořádná dávka inteligence:
v Anglii se modřinky naučily okupovat lahve s mlékem, vyzobávat do jejich hliníkových
uzávěrů otvory a pochutnávat si na sladké smetaně. Ba co víc – záhy zjistily, že
lahve s modrým uzávěrem obsahují odstředěné mléko a smetana je jen pod uzávěry
stříbrnými. Smetanu ale modřinkám určitě přes zimu nenabízejte: vhodnější bude
obyčejná směs do krmítka nebo lojové koule se semeny.

Příroda krmí své děti sama
Pravidelné zásobování přenosných ptačích jídelen je
jen jednou z cest, jak naše létající pomocníky podpořit
v mrazivých měsících. Zakomponujte do živého plotu
rozmanité keře, které přichystají přezimujícímu
ptactvu každoročně pestrý výběr plodů. Postará se
o to kalina obecná, šeříky, dřišťály, hlohy, skalníky,
bezy, botanické růže, tisy a mnoho dalších druhů.

Oblíbená semena

Náš tip

Posbírejte na zahradě různá semínka z okrasných i užitkových rostlin a schovejte
je na zimu. Třeba měsíček, kopr, kmín, petržel, mrkev a další nemusí skončit celé
na kompostu. Vyzkoušejte, co bude ptákům chutnat. Jiné odkvetlé, především
vytrvalé byliny nechte stát v zimě na záhonu jako přirozenou zásobárnu potravy.
Třapatka, řebříček, slunečnice, divizny či dobromysl svými stvoly a plodenstvími
obalenými jinovatkou navíc i ozvláštní a podtrhnou zimní výhled z okna.

Vyberte si z naší nabídky různé druhy
semen, lojových koulí a náplní do krmítek.
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Na krmítku až tak nezáleží
Krmítka mají mnoho podob a tvarů, vyrábějí se
z různých materiálů, mají různé barvy. Nejdůležitější je
však jejich vhodné umístění. Zvolené místo by mělo být
v dohledné vzdálenosti od domu, ale také dostatečně
chráněno proti nevítaným návštěvníkům krmítka. Jedním
z nebezpečí pro ptáky jsou drobné šelmy, ale i domácí
mazlíčci, kočky. Nyní stačí jen doplnit zásoby zrní a loje.

Co nabídnout
ptákům

K Z potravin konzumovaných lidmi
můžete ptákům nabídnout ovesné vločky,
piškoty, ovoce, rozsekané ořechy, strouhanou
neslanou housku, maso nakrájené na kousky,
strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo
nebo lůj. Nikdy nedávejte ptákům zbytky
z kuchyně – mohou jim vyvolat zažívací potíže
a způsobit úhyn.
K Ideální stravou jsou pro ptáky semena
slunečnice, prosa, řepky, konopí, lnu, máku

nebo plevelů. Cenově nejdostupnější je
slunečnice smíchaná s ovesnými vločkami
v poměru 3:1. Touto kombinací zároveň
uspokojíte nejběžnější ptáky navštěvující
krmítka.
K Ptáci uvítají také různé plody
a bobule, například jeřabiny, plody bezu
černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či
svídy, semínka bodláků apod.
K Nezapomínejte ani na vodu
a i v zimě umístěte ptákům na zahradu
pítko. Vodu udržujte čistou a nezamrzlou.

Domácí lojové přikrmování
Přikrmovat můžete ptáky z běžných krmítek nebo třeba z lojových koulí, které lze
zavěsit do korun stromů i na balkon. Tukové krmítko si můžete ale vyrobit i sami. Stačí
k tomu rozehřátý neslaný tuk a různá semena a drcené ořechy, které do něj zamícháte.
Směs pak nalijte do menšího květináče, formičky nebo skořápky od kokosového
ořechu, vložte provázek k zavěšení a klacík, aby se ptáci měli čeho držet, a tuk nechte
ztuhnout. Do loje zkuste ponořit i suchou borovou šišku – uvidíte, jak po ní budou
sýkorky při vyjídání rády šplhat. Lojová krmítka ale rozvěšujte jen na místa, kam
nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.
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JAK NA TO

Připravil David Brom
Foto archiv výrobců

CO JEŠTĚ STIHNETE PŘED ZIMOU
POKOJOVÉ ROSTLINY
Než je přesunete z letního bytu zpět do
interiéru, zbavte je případných přisedlých
škůdců. Doporučujeme
desinfekci přípravkem
Substral 2v1 postřik.
Rostliny zbaví škůdců
a zabrání šíření skvrnitostí
listů a rzí, které by se
mohly v novém prostředí
rozvinout.

ROSTLINY V BYTĚ
Jak na poškození kůry způsobené
mechanicky, mrazem nebo
dřevokazným hmyzem? Rány je potřeba
co nejdříve zatřít stromovým balzámem
nebo štěpařským voskem, aby se
zabránilo vzniku houbových infekcí.

Kvůli menšímu množství světla se snižují nároky
rostlin na výživu i hnojení, jsou také méně
odolnější vůči škůdcům. Jejich expanzi zabráníme
aplikací tyčinek Sanium Stick. Obsahují
dlouhodobě působící insekticidní látku, která
udrží běžné škůdce přes zimu na uzdě.
Obtěžujícím obyvatelem substrátů jsou
drobné černé mušky – smutnice. Pokud máte
v bytě velké pokojovky v nádobách, uvažujte
o aplikaci parazitických hlístic Steinernema,
které substrát od těchto obtížných mušek
vyčistí a nedovolí jim se extrémně namnožit.
Jejich použití je bezpečné a stačí rostliny
pouze zalít rozmíchaným přípravkem, který
tyto pomocníky obsahuje.
Zakoupíte ve vybraných zahradních centrech
nebo na www.biocont.cz.

ZAHRADNÍ ROSTLINY
Kmeny ovocných stromů zkuste obalit jutou – přezimující stádia
škůdců se v ní přes zimu usídlí a brzy na jaře ji pak spálíme i s nimi. Po
opadu listů ze stromů broskvoní můžeme udělat preventivní ošetření
proti kadeřavosti přípravkem Vitální broskev a zbytek ovocných
stromů ošetřit Championem jako desinfekci před zimou. Rostliny,
které by mohly vymrzat, zakryjeme béžovou netkanou textilií, která
je silnější a vydrží na rostlinách i za nepříznivých podmínek až do
jara. Kořeny rostlin lze nastlat jutovými pásy tak, abychom zabránili
promrzání kořenového systému. Nezapomeneme dostatečně zalít
thuje, aby měly i v zimě dostatek vláhy a na jaře netrpěly suchem.
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OZDOBNÉ DREVINY

NOSTALGIA farebných plodov
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Niektoré z rastlín, ktoré majú pestré a atraktívne plody, môžu mať na našich záhradách trvalé miesto, iné
sú sezónne, alebo dokonca určené iba pre krátku radosť. Je to aj prípad rastliny, ktorú označujeme ako
Pernettya mucronata. Bohato plodiace rastliny sú
mimoriadne vhodnou ozdobou priestorov, kde chceme vytvoriť pozitívnu náladu adventu či Vianoc. Aby
vydržali čo najdlhšie, hľadáme im svetlé, nie však
príliš teplé miesto.
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Text a foto Pavel Chlouba

Do skupiny rastlín okrasných svojimi plodmi patria okrem iného aj okrasné
jablone. Pre pestovanie v nádobách sa najviac hodia odrody, ktoré dozrievajú neskoro, napríklad ‘Everest‘, ‘Red Sentinel‘, ‘PomZai‘, ‘Street Parade‘ a pod. Jablone
vydržia vonku celoročne. Ich vklad je obrovský – kvitnutie počas jari, na jeseň plody a k tomu často aj jesenná farba lístia.

Všetky tieto
dreviny budú
dobrým zdrojom
materiálu pre
predvianočné
aranžovanie.

Ďalšie dreviny
s nádhernými
plodmi

K botanické ruže
krásnoplody
K 

Pomerne veľké a nápadné plody
gaultérie (libavka, Gaultheria
procumbens) dozrievajú už
od začiatku jesene a priťahujú
pozornosť svojou sviežo červenou farbou plodov, ktorá priamo
predurčuje rastlinu pre výzdobu
vonkajších i vnútorných priestorov
v predvianočnom i vianočnom čase.
Plody sa podobajú brusniciam, ale
sú omnoho väčšie. Nie sú jedlé –
majú špecifický zápach, ale nie sú ani
jedovaté, báť sa ich nemusíte.

(Callicarpa)
jarabiny (Sorbus)
K 
jeseňovec (svitel,
K 
Koelreuteria)
rakytník
K 
(Hippophae)
hlohyňa (hlohyně,
K 
Pyracantha)
klokoč
K 
(Staphylea)

Nasbírejte si na své zahradě plody,
které můžete usušit a následně využít
při tvorbě dekorací.

Zmienku si zaslúži ešte skupina nedocenených
imelovníkov (pámelník, Symphoricarpos). Bežné
druhy dorastajú do výšky cez 2 m, ale je aj pár takých,
ktoré sú kompaktnejšie a pritom plodia oveľa viac.
Týka sa to napríklad kultivarov ‘Magical Candy‘ a ‘Magical Galaxy‘. Tieto odrody sa pri pestovaní v nádobe
darí udržať pomerne nízke, do veľkosti okolo 50 cm.
Ich plody zostávajú atraktívne obvykle do konca roka.
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DŘEVINY

VE ZNAMENÍ
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keře pravidelně zmlazovat, nejlépe jednou za dva
či tři roky po zimě hluboce
seříznout na výšku kolem
20 cm nad zemí.

1

2
Hlavním hráčem v zimním
divadelním představení na zahradě jsou ale svídy (Swida,
syn. Cornus), zejména svída bílá, svída výběžkatá a svída krvavá. Jejich mladá borka
hraje (podle druhu a odrůdy) od světle
žluté přes svěže zelenou, dech beroucí
oranžovou až po pekelně rudou. Mezi jasné favority této skupiny jistě patří Cornus
alba ‘Sibirica‘ s výhony červené barvy nebo

10

3

Cornus sanguinea ‘Midwinter
Fire‘, jehož výhony přecházejí
od žluté přes oranžovou až po
svítivě červenou barvu. Protože
intenzivně se vybarvuje pouze
kůra mladých výhonů, je třeba

Text Pavel Chlouba
Foto autor a Dreamstime

6
5

Divadlo zajímavé
kůry však umí předvést i jiné druhy dřevin.
Specialisty na překvapení jsou třeba různé
druhy opadavých brslenů (Euonymus,
bršlen). Snad nejnápadnější ze všech je
brslen křídlatý (Euonymus alatus), jehož
neobvyklé větvičky vyniknou po opadu na
podzim purpurově zbarvených listů. Jsou
opatřeny korkovými výrůstky, které lemují větvičky po celém obvodě.

4

V ypadají trochu jako pomocná křídla
rakety. Právě podle toho dostal tento
brslen svoje neobvyklé jméno.
Dřevin s krásnou borkou je ovšem
mnohem více. Patří sem samozřejmě břízy – těch krásných je hodně.
Zajímavé na první pohled jsou tzv.
pyžamové javory – jejich borka je
hladká, obvykle zelené barvy – a ve
vertikálním směru na ní vzniká
světlá kresba, která snad při troše
fantazie může připomínat pyžamový vzor. Do této skupiny patří třeba
javory Acer davidii či Acer rufinerve.
Z javorů za zmínku stojí vzácnější
javor šedý (Acer griseum), krásné
jsou ale i platany, některé borovice, topoly či slivoně.

8

1		Cornus alba ´Sibirica´, v pozadí Cornus stolonifera ´Flaviramea´
2		
Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´, Cornus alba ´Sibirica´, Cornus stolonifera ´Flaviramea´
3+4
Euonymus alatus
5		Betula jacquemontii
6		Acer griseum
7		Acer davidii
8		
Platanus racemosa
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FLORISTIKA

DEKORACE
S VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
u s námi svou
Vyzkoušejte si spol
i jsme pro vás
zručnost. Připravil ce, které
ra
dvě jednoduché deko robit třeba
vy
si zvládnete rychle
spolu s dětmi.

Netradiční
adventní věnec

Potřeby

Bílá symfonie
12

— čtyři malé poinsécie
— tavná pistole
— skleněná mísa
— prostředek na mytí nádobí
— tácek nebo talíř
— mikrotenové sáčky
— gumičky
— vata
— provázek
— nůžky
— mech, větvičky, šišky, umělý
sníh ve spreji

Text a foto Stars Unitee Europe

Potřeby
— středně velká bílá poinsécie
— dva různě velké slaměné věnce
— špejle
— papírový nebo lýkový provázek
— kousky mechu
— svícny a svíčky
— větvičky modřínu i s šiškami
— makovice

Základ těsně omotejte lýkem
nebo papírovým provázkem.
Na obrázku je použita přírodní
šňůra z vodního hyacintu.

Doprostřed věnce
umístěte květináč
s vánoční hvězdou.
Nakonec připevněte
svícny a svíčky
a ozdobte vnější okraj
věnce makovicemi
a modřínovými
větvičkami.

Menší slaměný věnec
položte na větší, zajistěte
špejlemi a svažte páskou.

Velkou skleněnou mísu
potřete zevně prostředkem
na mytí nádobí a naneste
na ni roztavenou hmotu
v různých směrech.
Množství zvolte podle toho,
jak má být mísa průhledná.
Vytvořte pevnou formu.

Nechte roztavenou hmotu
vychladnout a formu
opatrně stáhněte z mísy.
Do formy vložte pěkně
zbarvený tácek nebo talíř.

Poinsécii v květináči vložte
do plastového sáčku a sáček
upevněte gumičkami. Potom
obalte květináč tlustou
vrstvou vaty. Vatu upevněte
provázkem.

Poinsécii postavte na tácek
a okolo ní upravte mech,
šišky, lišejník a skleněné
a papírové ozdoby.
Navrch nastříkejte trochu
umělého sněhu a dozdobte
větvičkami.
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INTERIÉR
XXX

Levandulový sáček
prodyšný látkový sáček naplněný květy
l 
levandule
l provoní domácnost i prádelník
vhodný dárek, který zvládnou vyrobit
l 
i děti

PROVOŇTE SI DŮM

zahradou

i, není ale asi pochyb o tom, že ty letní
Každé roční období má svou specifickou vůn
u zahradu, letní les nebo bylinkový záhon.
vůně jsou nejoblíbenější, ať už jde o růžovo
a přírody se budeme muset na pár měsíců
Až napadne první sníh, s vůněmi zahrady
enout pomocí různých doplňků, které
rozloučit, snadno si je ale můžeme připom
provoní celý byt.

Vonné svíčky
l nejoblíbenější a nejčastější doplněk
různé velikosti (čajové i pro
l 
dlouhodobé používání)
l používejte vždy na nehořlavé podložce

Pottpouri
l směs sušených plodů, květů a dalších částí rostlin
l oužívá se volně vysypané do ploché misky
l slouží i jako barevná dekorace
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Tyčinkový difuzer
dřevěné tyčinky namočené
l 
v aromatickém roztoku
l po nasáknutí voní i několik týdnů
tyčinky mohou být mastné,
l 
pozor na znečištění okolí

Ultrasonický difuzer
l rozptyluje vonnou náplň elektronicky
l vystupující pára je studená
l zároveň zvlhčuje vzduch v interiéru

Vykuřování bylinami
l p álení suchých rostlinných částí
l lze použít kovové sítko a čajovou

svíčku, případně aromalampu

Aromalampa
l k zahřívání se používá zpravidla čajová svíčka
l jako náplň lze použít esenciální olej nebo vonný vosk

Františky

Purpura
l s měs koření, smolných pilin
a vonných bylin
l klade se na rozpálenou plotnu a nasucho
se praží

l tradiční vánoční vůně
mleté dřevěné uhlí s přídavkem kadidla
l 
l musí stát na nehořlavé podložce

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | ZIMA 2021 | www.zahradnicentra.eu
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VÁNOCE

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY:

Pro každého máme něco
Dárkové balení Kitl Medoviny
obsahuje půllitrové balení kvalitního
nápoje a dvě likérové sklenky
v papírové krabici z hnědé lepenky.

Kvalitní štípací sekera pro přípravu
dřeva do krbu nebo krbových kamen.
V našich zahradních centrech máme na
výběr z několika druhů seker.

Zateplené zimní rukavice pro
ochranu rukou před větrem, chladem
i vlhkostí. Zesílené v místě zvýšeného
manuálního namáhání.

Děda

Vzácné tekuté mýdlo se zlatými listy v omezené
edici. Vznešený materiál podle definice, zlato, od
dob starověkých říší, je spojen s dlouhověkostí
jako prvek rovnováhy v oběhu energie
meridiánů. Vylepšeno sametovou a intenzivní
vůni irisu, symbolu Florencie.

Aby si Vaše babička odpočinula od
ruchu všedního dne a měla krásný
den, dopřejte jí chvilku pro sebe. Čaj
obsahuje meduňku, ostružinu, nať
slézu a šípek, vše v bio kvalitě.

Dárkové balení Životabudiče,
Meducínky, Medoviny a Rudého
Šláftruňku v papírové krabičce
z hnědé lepenky. Je vystlána dřevitou
vlnou, zabalená v průhledné fólii
a ozdobená lýkem.

Babi

GOLD SOAP – přírodní mýdlo
s 23karátovým zlatem, symbolem
dlouhověkosti a rovnováhy. Je
obohaceno vůní kosatců, které jsou
květinový symbolem Florencie.

Lehký dámský rýč FISKARS
má špičatou ostrou čepelí pro
snadnější pronikání do půdy.
Je určen pro lehké rytí v kypré
zahradní půdě.

16

Bylinný čaj Pro skvělou
maminkuobsahuje mimo jiné taky
meduňku, citronovou trávu a list
ostružin. Na zadní straně najde maminka
malou básničku.

Máma

Pokud nepatříte k těm, kdo mají pod čepicí a v průběhu celého roku si do tajného sešitku
zapisují náměty na vánoční dárky, možná začnete za pár týdnů přemýšlet, čím svým
nejbližším uděláte letos radost. V našem sortimentu najdete celou řadu drobností, doplňků
i potřeb pro zahradu, které se možná budou nejen prakticky hodit, ale určitě také potěší.
Pro inspiraci přinášíme jen pár možností…

Táta

Perfektní dárek pro každou grilovací párty.
Šestice koření ke grilování v dárkovém
boxu obsahuje směsi na grilování různých
druhů mas, zeleniny, uzenou mořskou sůl
a sladkou bio papriku.

Štípací sekera Fiskars se speciální
povrchovou úpravou čepele,
lehkým topůrkem a perfektním
vyvážením. Díky 3D povrchu se
snadno drží a neklouže z ruky.

Dětský set pro každého malého
pomocníka na zahradě. Násady
jsou z masivního anodizovaného
hliníku a krásně padnou do dětské
ruky. Nářadí je bezpečné a pevné.

Dárkové balení Kitl pro muže.
Obsahuje nový Životabudič pro
muže 500 ml, Medovinu 500 ml
a jednu likérovou sklenku 40 ml.

Roztomilé rukavice, díky kterým
bude děti práce na zahradě určitě
bavit. Jsou vyrobeny z latexu
a dostupné ve dvou velikostech.

Děti
Radost z prvních kontaktů s vodou.
Neutrální mýdlo s rostlinnými
eudermickými oleji obohacenými
medem, extraktem z měsíčku
a mandlovým proteinem.

Krmítko pro ptáky pro zavěšení
na zahradu nebo postavení
na okno umožní dětem
pozorovat během zimy opeřené
návštěvníky.

Hmyzí hotel přiláká celou řadu
prospěšných drobných živočichů,
kteří si ve skulinách najdou svůj
domov. Děti bude pozorování
života užitečného hmyzu bavit.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | ZIMA 2021 | www.zahradnicentra.eu
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SEZÓNA

Text a foto Sonnentor

ZIMNÍ POHODA klepe na dveře
Zima se pomalu ujímá své vlády
a spolu s ní přicházejí první
mrazíky a dlouhé noci. Klesají
cí teploty a úbytek slunečního
svitu na nás mají nemalý vliv.
Uděle
a zaměřte se na to krásné, co ná jte si proto radost
m zimní období přináší.
Vychutnejte si chvíle pohody s
šálke
a svět bude hned veselejší. Pros m lahodného čaje v ruce
pějete tím nejen své duši, ale
radovat se bude i celý váš orga
nismus.
ANDĚL STRÁŽNÝ
Anděl strážný, který vás neustále
doprovází – jak by to bylo krásné. Tento čaj
je tu proto, abyste si uvědomili, že máte sami
sebe také trošku ochraňovat. Tuto báječnou
směs máty, meduňky s koriandrem, šípkem
a fenyklem můžete popíjet po celý den. Má
kořeněnou chuť a skvěle ladí s medem.

Kromě osvědčeného černého čaje vám se zahřátím skvěle
pomůže i nejrůznější koření jako pepř, kardamom, kurkuma,
zázvor, badyán nebo skořice. V jihomoravském SONNENTORU
vyrábějí lahodné biočaje už bezmála 30 let. Najdete mezi nimi
čaje bylinné, ovocné i kořeněné. Nejrůznější koření bývá často
součástí originálních receptur zimních čajů. Vůni skořice, anýzu, pomerančové kůry nebo hřebíčku si mnoho z nás často
spojuje právě se zimním obdobím a magickým časem adventu a Vánoc. Užijte si zimní pohodu se vším, co k ní patří.

ZIMNÍ NOC
Skořice a hřebíček v kombinaci s jablky, šípky
a mandarinkovým i pomerančovým éterickým olejem
dělá z tohoto čaje nepostradatelného společníka
v době chladných zimních dní. Chutná skvěle horký
i studený, smíchaný s ovocnou šťávou nebo okořeněný
vanilkou. TIP: tento čaj je vhodným základem pro
domácí vánoční punč, fantazii se meze nekladou.

C

M

Y
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JEŽÍŠKŮV
NEBESKÝ ČAJ
Vánoční čas je nejkrásnější
dobou v roce. Nebeská
směs bylinného čaje s vůní
koření vám zkrátí čekání
na Ježíška, vychutnejte si
toto kouzelné období.
SKOŘICOVÝ ZÁZRAK
Pro všechny milovníky
skořice, kteří si v chladných
podzimních dnech rádi udělají
domácí pohodu a vychutnají si
tento sladký zázrak.

ADVENTNÍ OVOCNÝ ČAJ
Tento lahodný ovocný čaj, který
připomíná radostné očekávání
Vánoc a krásné vzpomínky zalité
vůní svátků, se výborně hodí ke
strávení příjemných podzimních
a zimních večerů. Má jemně
ovocnou chuť.
NOVOROČNÍ ČAJ
Prasátko je jedním z tradičních symbolů štěstí ve
střední Evropě, stejně jako třeba čtyřlístek nebo
podkova. Všechny najdete na přebalech tohoto
čaje. 18 českých přebalů s vtipnými i motivačními
hláškami do nového roku skrývá lahodnou směs
s květy černého bezu, lípou a verbenou. Darujte
svým blízkým velkou dávku štěstí v podobě veselé
krabičky biočaje nebo se podělte s více přáteli
a každému dejte kousek štěstíčka do příštích dní.
SONNENTOR ADVENTNÍ KALENDÁŘ®
Vychutnejte si tuto kouzelnou dobu den za dnem s šálkem lahodného čaje. Rozkládací
krabička s roztomilými ilustracemi zvířátek ukrývá 24 různých biočajů. Nové básničky
na přebalech potěší srdíčko a zkrátí čekání na nejkrásnější období roku.
S novým SONNENTOR Adventním kalendářem se vám dostává do rukou naprosto jedinečný
produkt, který je symbolem prvotřídní kvality, lahodných bylinných receptur a úcty k ruční
práci. Najděte inspiraci v šálku čaje a užijte si kouzlo zimních radovánek a Vánoc.
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SEZÓNA

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

ŘEZANÝ,
nebo ŽIVÝ?

žná máte svého
Možná to dilema řešíte každý rok, mo
d Vánoci.
favorit vybraného už několik týdnů pře
oční stromek není
Rozhodnout se pro řezaný, či živý ván
e zahradních
vždy jednoduché, zvlášť když v nabídc
tedy letos?
center máme oba typy. Který to bude

Živý stromek

Řezaný stromek

čí
ání kmínku ni
Pozor – frézov
ek
ými strom
kapiláry, kter
Stromek
.
du
vo
přijímá
(ztenčeným)
s frézovaným
brzy uschne.
o
kmenem prot

K obvykle větší výběr druhů i velikostí
K do Vánoc ho ponechte venku
K kmínek seřízněte a postavte do nádoby s vodou
K zvolte stojánek s možností doplňování vody
K čím chladnější interiér, tím déle vydrží

K doporučujeme pouze pro terasy, 

balkony a venkovní prostory
K před nákupem zkontrolujte, zda má stromek
prokořeněný bal
K čerstvě zasazené stromky nekupujte
K nezapomeňte zalévat i v průběhu zimy
V kontejnerech nabízíme stříbrné
a kónické smrčky, kavkazské jedle
a řadu dalších druhů.

Vyberte si
NEK
KVALITNÍ STboOOsJÁ
lo s integrovanou

Stojánky Nordman ne
u 1,5 až 5 litrů.
nádobou na vodu o objem
duchá díky několika
Instalace stromku je jedno
ubům a trnu ve
masivním upevňovacím šro
ladna, která brání
dně stojánku. Masivní zák
jánků lze upnout
převrácení stromku. Do sto
do průměru 19 cm.
i opravdu silné kmeny až
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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).

Celý letošní rok jsme přispíváme za každé
prodané balení zahradnického substrátu,
rašeliny nebo kůry značky Zahradní centra CS
Lékařům bez hranic částkou 2,50 Kč (0,1 EUR).
Sbírka stále probíhá, celkovou vybranou částku se
dozvíte v příštím vydání tohoto časopisu.

LÉKAŘI BEZ HRANIC POMÁHAJÍ
PO CELÉM SVĚTĚ. NESTRANNĚ,
NEUTRÁLNĚ A NEZÁVISLE

í
zónn
e
s
í
š
Ře mata
té

P Ř E D S TAV U J E :

kých
Pět temaiáticlů
spec

NOVINKA!

INTERAKTIVNÍ
MAPA ZAHRAD

mapa.nkz.cz

OBJEDNÁVEJTE S POŠTOVNÝM ZDARMA NA:
FACEBOOK.COM/NASEKRASNAZAHRADA

225 985 200 nebo na
#NASEKRASNAZAHRADA

www.predplatsi.cz
WWW.NKZ.CZ

Prémiová mýdla
NESTI DANTE
• v
 yrábějí se v Itálii od roku 1947
• formulováno s kvalitou, čistotou a integritou
bez kompromisů
• přírodní organické aktivní prémiové přísady
• pouze čisté celé rostlinné oleje z udržitelného
pěstování
• bez minerálních olejů, parabenů
a agresivních přísad
• šetrné k pokožce a životnímu prostředí

V prodeji ve vybraných zahradních centrech.
Výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:
Flowergift a.s. | Tel. 773 927 333

www.flowergift.cz

SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika

Slovensko

DIKÉ spol. s r.o.

Marian Janků – Arboretum Šmelcovna

Agroservis Stupava

www.dike-centrum.cz

www.smelcovna.cz

www.agro-servis.sk

463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449

Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729

GardenMarket s.r.o.

Školky Montano spol. s r.o.

HadzimaPlant, s.r.o.

www.gardenmarket.eu

www.skolky-montano.cz

www.hadzimaplant.sk

687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197

289 16 Přerov nad Labem 414
Tel.: +420 739 062 791

Hortiscentrum s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

www.hortis.net

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878

Isola Bella s.r.o.

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019

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

Hortiscentrum s.r.o.

Zahradní a parková spol. s r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.hortis.net

www.zahradaml.cz

www.sujan.sk

Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

www.isolabella.sk

Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820

958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Zahradní centrum Cílkovi

SLOVFLÓRA, s.r.o.

www.jinazahrada.cz

www.zacen.cz

www.slovflora.sk

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

Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

www.jinazahrada.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.zahradnictvomh.sk

Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 903 742 605

U Županských 38,
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71

Bratislavská 3582, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 901 781 266

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

www.royal-garden.sk

www.parkon.cz

Mladá Boleslav

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

 lavná 71, 927 01 Šaľa
H
Tel.: +421 903 261 284

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Zahradní centrum Parkon

Příšovice

Záhradníctvo Horváth
www.zahradnictvomh.sk

www.zahradapocernice.cz

www.malinkovic.cz

Mariánské
Lázně
Hořovice

Záhradníctvo Horváth

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

Veltrusy
PRAHA

Zahradní centrum Dubany s.r.o.
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

Chabařovice

Koháryho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357

Pardubice
Čáslav

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05

www.zahradnictvosadex.sk

Boskovice
Dolný Kubín

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

facebook.com/zahradnicentra.cs

|

Banská Bystrica
Dobrá Niva
Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu

TIP zahradních center CS. Zima 2021.
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 21. 10. 2021 • Evidenční číslo MK ČR E 16357

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

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

www.zahradnictvovano.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva,
(GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0)
Tel.: +421 905 240 520

www.zdn.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.

Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica
(areál Stavivá Garaj s.r.o.)
Tel.: +421 907 860 059

www.zdn.sk
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Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kvetení a zlepšuje kondici rostlin.
Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.
Posiluje imunitu a regeneruje oslabené pokojové rostliny a orchideje.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.
Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší tvorba květů!

www.viita
aliitykomple
ex..cz

