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NEZAPOMEŇTE

NA OPEŘENÉ POMOCNÍKY

Adventní
věnec
NEMUSÍ VONĚT
JEN JEHLIČÍM

DEKORACE
PRO SLAVNOSTNÍ
TABULI

Vánoční
stromek
ZA OKNEM

CO VYSADIT
DO TRUHLÍKU
NA ZIMU?

Z AKČNÍ NABÍDKY
našich zahradních center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

ROZMANITÉ
BRAMBOŘÍKY
Upoutají nejen barevnými květy, ale i tmavě zelenými listy
s různou kresbou (panašováním). Srdcovité květy mají
různé barvy od bílé přes růžovou, červenou až po temně
fialovou, mohou mít i barevný melír, kontrastní střed nebo
zvlněné či třapaté okraje. Nabízíme také různé velikosti –
od klasických velkých až po skutečné miniatury.
Brambořík (Cyclamen) vyrůstá z hlízy, které, podobně
jako listům a květním stvolům, nesvědčí nadbytek vláhy.
Zaléváme pouze do misky a přebytečnou vodu vylijeme.

Otužilé

skimie

Pokud jste skimii nepoužili do podzimních
truhlíků, určitě ji využijete při adventním
aranžování. Má lesklé neopadavé listy, růžové
květy a zářivě červené plody. Dá se pěstovat
i na zahradě, ale může být choulostivá.
Vhodnější je pěstování v nádobě a umístění
na polostinné až stinné místo. Potřebuje kyselou
půdu a pravidelnou zálivku. Květy vydrží
dlouho ve váze.
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime, FloraDania, Stars Unitee Europe, FCH
Obrázky jsou jen ilustrační.

NEPOSTRADATELNÉ
POINZÉCIE
Kdo by neznal asi nejoblíbenější vánoční květinu – poinzécii. Pěstitelé stále
přicházejí s novými barvami i velikostmi květů či přesněji řečeno listenů,
které vynikají na pozadí hustých tmavých listů. Vybírat můžete opět
z téměř trpasličích rostlin až po metrové velikány,
nabízíme i rostliny zapěstované na kmínku nebo do pyramidy.
Vyhovuje jí spíše nižší pokojová teplota a dostatečná vlhkost,
pozor na průvan a nachlazení (i při transportu), na které
reaguje shazováním listů.

KOUZELNÉ
ČEMEŘICE
U nás se pěstují téměř výhradně jako zahradní
trvalky, v poslední době však rostliny rychlené
ke kvetení kolem Vánoc získávají stále větší
oblibu. Zaujmou velkými, různě zbarvenými květy
s nápadnými tyčinkami, někdy mohou být květy
i poloplné. Výhodou rychlených rostlin, které ozdobí
váš vánoční stůl nebo okenní truhlíky, je to, že je
po odkvětu a rozmrznutí půdy můžete vysadit
do zahrady, kde budou dále růst.
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NAŠE TÉMA

Barvy
zimy

ANI PŘES ZIMU NEMUSEJÍ TRUHLÍKY NA VAŠEM BALKONĚ ZAHÁLET. HNED
JAK POSLEDNÍ ZMRZLÉ LETNIČKY SKONČÍ NA KOMPOSTU, MŮŽETE SI
DO VENKOVNÍCH NÁDOB VYSADIT ROSTLINY, KTERÝM ZIMA NEVADÍ.
PROTOŽE SE VESMĚS JEDNÁ O ROSTLINY VYTRVALÉ, MŮŽETE SI
TAKOVÉ ZIMNÍ TRUHLÍKY VYSADIT I NA NĚKOLIK LET A NA JAŘE JE
POUZE PŘESUNOUT NA MÍSTO, KDE PŘEČKAJÍ LÉTO. PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS VÝBĚR ROSTLIN PRO SVĚTLOU A TMAVOU
KOMPOZICI. NAVÍC JE MŮŽETE
DOPLNIT JEŠTĚ ZAKRSLÝMI
JEHLIČNANY, JEJICHŽ
ZELENÁ BARVA SE POSTARÁ
O SPOJUJÍCÍ PRVEK
A VERTIKÁLNÍ ROZMĚR.
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CO VYSADIT
na
zimu?
DO TRUHLÍKU

Text Jana Morávková
Foto FCH, GAP Photos, Dreamstime a archiv

ŘÍKÁTE SI, ŽE ZIMA NA ZAHRADĚ ŽÁDNÝMI BARVAMI NEOPLÝVÁ? NĚCO
PRAVDY NA TOM BUDE, ALE EXISTUJE ŘADA ROSTLIN, POMOCÍ NICHŽ SI
MŮŽETE ZIMNÍ TERASU NEBO BALKON ALESPOŇ TROCHU PROBARVIT.
SILNÉ MRAZY JEJICH KRÁSE ŠKODÍ, PROTO JE VHODNÉ VYSADIT JE DO
NÁDOB A PŘED VĚTŠÍMI MRAZY JE VHODNĚ OCHRÁNIT – NAPŘÍKLAD
PŘESUNOUT BLÍŽE KE STĚNĚ DOMU A PŘIKRÝT NETKANOU TEXTÍLIÍ.

↓ Brambořík (Cyclamen)

G známá vánoční rostlina s květy různých barev
G vyrůstá z hlízy, která nesmí být v trvale
mokré půdě

G umístit na místo chráněné před přímým

sluncem, teploty by neměly klesnout pod nulu

Hebe ↑

G mrazuvzdorné drobnolisté kultivary
G vytvoří kompaktní zelenou hmotu
G nesnáší teplotní výkyvy
G citlivé na přemokření

Libavka hrotitá (Pernettya mucronata) ↑

G

G vřesovištní stálezelený keřík
plody velikosti hrášku bílé, růžové nebo červené
G vydrží na rostlině celou zimu
G spolehlivě mrazuvzdorná

← Kostřava (Festuca)

G nižší okrasná travina
G vhodná i do kombinovaných výsadeb
G modrošedé nebo žlutě panašované listy
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NAŠE TÉMA
Čemeřice (Helleborus) →

G

G vykvétá velmi brzy
dostupná řada kultivarů různých
velikostí a barev
G nesnáší přímé slunce

↑ Skímie japonská (Skimmia japonica)

G nízký stálezelený keř
G podle kultivaru květy různých barev
a/nebo červené plody

Vřesy GARDEN GIRLS (Calluna) →

G poupata zdobí rostlinu až do jara, kdy vykvetou
G do stínu a polostínu, kyselá půda

G

G nápadná, barevná poupata
květy se nerozvíjejí, zdobí rostlinu až do jara
G nutná kyselá půda
G stálezelené a mrazuvzdorné

← Bergénie (Bergenia)

G
G
G
G

zahradní trvalka našich babiček
kultivary s menšími listy
tmavě zelená barva přechází v zimě do červené
na jaře kvete fialovými květy na vyšších stoncích

Libavka polehlá (Gaultheria procumbens) →
nízký stálezelený keřík
nápadně červené plody
tmavě zelené listy se na podzim zbarvují do karmínova

G
G

G

← Drátovec (Calocephalus brownii)

G
G
G
6

drobná letnička s keříčkovitým růstem
čárkovité listy a větvičky připomínají dráty
i po zmrznutí si zachová barvu a tvar až do jara
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3
2

1
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1 Bíle kvetoucí čemeřice (Helleborus)
2 Bílý nebo růžový vřes (Calluna)
3 Zimostráz (Buxus)
4 Brslen Fortuneův (Euonymus fortunei)
5 Drátovec (Calocephalus)
6 Bílý nebo růžový brambořík (Cyclamen)
7 Skímie bíle kvetoucí (Skimmia)

5
4

ELEGANTNÍ BÍLÁ
KOMBINACE
2

Zahradník
radí:

1 Libavka (Gaultheria)
2 Hebe
3 Červený brambořík (Cyclamen)
4 Skímie s červenými plody (Skimmia)
5 Fialový vřes (Calluna)
6 Tmavě červená čemeřice (Helleborus)

Konstantin Rybák

Zahradní centrum
Dubany

Protože rostliny během
zimy nepřirůstají tak
jako ve vegetační sezóně,
doporučuji vysadit více
kusů rostlin k sobě. Docílíte
tím dojmu, že truhlík
bude působit plnějším
a bohatším dojmem.

4

1

6

Náš tip

SLAVNOSTNÍ
TMAVÁ KOMBINACE

3

5

Pro stálé zimní výsadby doporučujeme mrazuvzdorné
truhlíky Rato Case se samozavlažovacím systémem.
Vybrat si můžete z několika barev.
Rostliny vysazujte do zahradního substrátu našich
zahradních center, který nabízíme za výbornou cenu,
a nezapomeňte na dostatečně vysokou drenážní
vrstvu, například z keramzitu.
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XXX TÉMA
NAŠE

Barvy
zimy

Zelený
TRUHLÍK
NA CELÝ ROK
NEMÁME NA MYSLI BARVU TRUHLÍKU JAKO
NÁDOBY, ALE SPÍŠE TOHO, CO DO NĚJ VYSADÍTE.
SPRÁVNOU VOLBOU PRO TENTO TYP VÝSADBY
BUDOU DROBNÉ ČI ZAKRSLÉ STÁLEZELENÉ
NEBO JEHLIČNATÉ DŘEVINY, KTERÉ V SEZÓNĚ
MŮŽETE DOPLNIT BUĎ ŽIVÝMI ROSTLINAMI,
KTERÉ V DANÉM OBDOBÍ KVETOU, NEBO JEN
PŘÍRODNINAMI POSBÍRANÝMI NA ZAHRADĚ NEBO
V PŘÍRODĚ. STÁLEZELENÉ DŘEVINY VYSAZENÉ
V TRUHLÍKU VYTVOŘÍ CELÉMU ARANŽMÁ KOSTRU,
SEZÓNNÍ DOPLŇKY PAK VÍTANOU OBMĚNU, ABY
CELÉ ARANŽMÁ ZÍSKALO TROCHU BAREV A NEBYLO
V PRŮBĚHU ROKU NUDNÉ. PROTOŽE PRÁVĚ
NASTÁVÁ ZIMA A VÁNOCE, MÁME PRO VÁS NĚKOLIK
NÁMĚTŮ, JIMIŽ SE MŮŽETE INSPIROVAT.
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Text Jana Morávková
Foto GAP Photos a archiv

Základem truhlíku jsou zakrslé jehličnany – kónický smrček a jalovce, o zimní
atmosféru se postará bílá čemeřice a doplňky

N ení pochyb, že skimie tady hraje hlavní roli.
Společnost jí dělají plazivý jalovec, kulovitě
rostoucí tuje a filigrání tráva

I když v tomto truhlíku už není prostor pro výsadbu
sezónních letniček nebo jiných rostlin, lze ho ozvláštnit
neživými dekoracemi – třeba starými větvemi

Až slavnostní náladu dokáže vykouzlit
spolu s drobnými koniferami kvetoucí
čemeřice a bílé plody libavky

I truhlík s ještě podzimním nádechem získá
vánoční atmosféru s drobným osvětlením

Vysaďte
do truhlíku také
pár drobných jarních
cibulovin, které vás
potěší svými květy
do doby, než přijde
čas pro macešky
a petrklíče.

Kompozice z jehličnanů a stálezelených drobných
listnáčů doplňují šišky přinesené z lesa

Jak pečovat o truhlík se stálou výsadbou?
• nezapomeňte zalévat ani v zimě – když dlouhodobě klesnou teploty
pod bod mrazu a svítí slunce, mohou stálezelené rostliny při nedostatky
vláhy uschnout
• pozor ale na stagnující vlhkost – nezbytné jsou odtokové otvory
a dostatečně vysoká drenážní vrstva
• v období nejsilnějších mrazů je vhodné chránit truhlík před
promrznutím, například obalením do juty nebo bublinkové fólie
či obložením polystyrenem

Náš tip
Venkovní rostliny
do vašich truhlíků
najdete na venkovních
plochách našich
zahradních
center i přes zimu.
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NAŠE TÉMA
S TROCHOU FANTAZIE SI MŮŽETE POMOCÍ TYPICKÝCH VÁNOČNÍCH KVĚTIN
VYTVOŘIT I TRUHLÍK ČI PODOBNOU NÁDOBU NA SLAVNOSTNÍ TABULI. VÁNOČNÍ
HVĚZDY, KVETOUCÍ VÁNOČNÍ KAKTUS, BRAMBOŘÍK ČI ORCHIDEJE DOPLNĚNÉ
DROBNÝMI DEKORACEMI I ŽIVÝMI ROSTLINAMI PROPŮJČÍ CELÉ
DEKORACI ATMOSFÉRU S NÁDECHEM LUXUSU. VELKOU VÝHODOU
TAKOVÝCH ARANŽMÁ JE TO, ŽE ROSTLINY NEMUSÍTE PŘESAZOVAT
Z NÁDOB, VE KTERÝCH JSTE JE KOUPILI, POUZE JE VLOŽÍTE DO
VĚTŠÍHO VHODNÉHO OBALU, KRABICE, MISKY ČI TRUHLÍKU
A PŘIDÁTE DALŠÍ FLORISTICKÉ DOPLŇKY.

DEKORACE PRO
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vánoční stůl

Barvy
zimy

Text Jana Morávková
Foto FloraDania, Stars Unitee Europe a archiv

Velmi jednoduchá a přesto efektní kombinace vánočního kaktusu
(Schlumbergera) s kaktusem Hylocereus v kovovém truhlíku

Vánoční kaktus je sám o sobě natolik
atraktivní, že jej stačí doplnit jen
méně nápadnými doplňky, například
několika zápichy

Díky skořici toto aranžmá
z drobného můrovce, mechu
a tobolek bavlníku krásně voní

Květinovou zahrádku na stole vykouzlíte několika stejně vzrůstnými bramboříky a nízkou okrasnou trávou
Trochu jiná zimní dekorace: prim v ní
hraje brambořík, oranžové tóny jsou
zastoupeny nejen miskou, ale i kolopejkou
a chilipapričkou

Stříbrné větvičky drátovce doplněné o pár
výhonů cesmíny s červenými plody jako pozadí
pro červený brambořík

Velmi jednoduché a velmi pěkné: vánoční
hvězda a větvičky cesmíny
Vánoční kaktus
doplněný
drátovcem a šiškami
se stříbrným
nástřikem

Do jednoduché dřevěné krabičky jsou naaranžované vánoční hvězdy a zakrslé jalovce
doplněné větvičkami stříbrného smrku a cesmíny
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | ZIMA 2022 | www.zahradnicentra.eu
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ŽIVOT NA ZAHRADĚ

NEZAPOMEŇTE NA

opeřené
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y v ní můžeme objevit.
pestřejší, tím více zástupců faun
yvateli zahrady ptáci.
V zimě jsou nejnápadnějšími ob
edevším potravu. Tu
Hledají v ní nejen úkryt, ale př
i sem tam zapomenuté
nabídnou plody okrasných keřů
však nabídka
ovoce. S klesajícími teplotami se spíše nutné) začít
(či
potravy snižuje, proto je vhodné můžeme ptákům
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. Od
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kter
pozorovat jedinečné divadlo, ve ilehlého parku či
elé př
předvedou nejen běžní obyvat
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Sypaná
jednodruhová
semena, směs
do krmítek, lojové koule
a další vhodnou potravu
do krmítka najdete
v našich zahradních
centrech ve speciálních
stojanech.
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CO V ZIMĚ SYPAT DO KRMÍTKA

ANO

• semena (slunečnice, proso, pšenice atd.)
• vlašské ořechy, nesolené arašídy
• ovesné vločky
• plody a bobule (jablka, jeřabiny)
• tuk (hovězí lůj, tukové koule)

NE

• plesnivé a zkažené krmivo
• slané a kořeněné potraviny
• sladké potraviny, cukroví
• pečivo a zbytky z kuchyně

Zdroj Česká společnost ornitologická
Foto NABU a archiv

V našich
zahradních centrech
si můžete vybrat
ze široké nabídky
menších i větších
zahradních krmítek
pro ptáky.

Síťky
do přírody nepatří!
Drobní ptáci můžou drápkem v síťce uvíznout
a následně uhynout. Tukové koule proto
kupujeme bez sítěk, případně síťky sejmeme
a koule pověsíme do nosičů.

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ KRMÍTKO

Podle České společnosti
ornitologické je nejvhodnějším
materiálem pro krmítko je
dřevo, ale stříška můžeme být
kryta i kovem nebo plastem.
Vhodná jsou především tzv.
automatická (samosypná)
krmítka. Na velikosti a tvaru
krmítka nezáleží – mělo by být
spíše větší a prostornější, aby
umožnilo konzumovat potravu
i větším ptačím druhům
(např. kosům). Důležitá je
především dostatečně velká
stříška, která chrání předkládanou potravu
před vlhkem a sněhem. Základna, na niž sypeme
potravu, by měla být opatřena nízkým zábradlím
(asi 2 cm), aby vítr nesmetal potravu na zem.
Krmítko umístíme na volném prostranství
na klidném a přehledném místě, minimálně
1,5 metru nad zemí a alespoň 2 m od nejbližšího
stromu. Na stromě je dobré krmítko zavěsit
pomocí drátu nebo provázku za větev. Tímto
opatřením předejdeme napadení ptáků toulavou
kočkou nebo kunou.

ZAPOJTE SE DO PTAČÍ HODINKY
Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České
společnosti ornitologické každoroční
sčítání ptáků (nejen) na krmítkách.
Program nazvaný Ptačí hodinka
je určen všem zájemcům o přírodu
a ptačí dění v jejich okolí. Sčítat je
jednoduché – stačí si vybrat vhodné
místo k pozorování – nejlépe krmítko
s pestrou nabídkou potravy – a kdykoliv
v průběhu 6.– 8. ledna 2023 sčítat
ptáky po dobu jedné hodiny.
Podrobnosti o sčítání a způsob, jak se
zapojit, najdete na www.ptacihodinka.cz.
ZIMA 2022 | www.zahradnicentra.eu
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DÁRKY

PRO DĚDEČKA
ZAHRADNÍ KOŠ NA DŘEVO pro snadné skladování
palivového dřeva u ohniště nebo doma u krbu.
Pro použití venku i v interiéru.
DÁRKOVÉ BALENÍ KITL MEDOVINY obsahuje půllitrovou
lahev kvalitního nápoje a dvě likérové sklenky v papírové krabici
z hnědé lepenky.
ZAHRADNÍ NŮŽKY s jednou ostrou čepelí pro střih větví
až do průměru 2 cm. Vrchní pohyblivá čepel je potažena
nepřilnavou vrstvou, která snižuje tření a chrání
čepel před korozí.

V našich zahradních centrech vám kromě tradičního
vánočního zboží, jakým jsou vánoční stromky,
květiny, ozdoby či dekorace, nabízíme i celou řadu
produktů, které můžou být vhodným dárkem pod
stromeček pro vaše blízké. Věříme, že i ve vašem
zahradnickém centru vám padne do oka něco,
co vaše blízké potěší. Tady je náš malý výběr.

PŘIJĎTE K NÁM
NAKOUPIT

vánoční dárky

PRO BABIČKU
DÁRKOVÉ BALENÍ TŘÍ BIO ČAJŮ pro prožití celého dne
v dobré pohodě. Dobré ráno pro aktivní start do nového dne,
Pěkné odpoledne pohýčká citronovými a květinovými tóny
a Dobrý večer zklidní meduňkou.
DÁRKOVÝ SET TŘÍ PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTABUDIČ,
MEDUCÍNKA A RUDÝ ŠLÁFTRUŇK. Všechny produkty obsahují
pouze směsi bylin, neobsahují žádná umělá barviva ani sladidla.
AROMA DIFUZERY, které provoní každou domácnost. Vybrat si
můžete z nabídky jednoduchých tyčinkových s kapalnou náplní
až po elektrické odpařovače.

	  EXTRA DÁREK
	  Když už vás opravdu, ale
	  opravdu nic nenapadne anebo
se prostě jen nemůžete rozhodnout, zvolte
dárkový poukaz. S ním nikdy nešlápnete
vedle a tíhu rozhodování elegantně
přenesete na obdarovaného.
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PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Nezapomeňte ani na své čtyřnohé kamarády – nepotřebují
novou hračku nebo třeba pelíšek? A mají co na zub? Nechybí
vám pamlsky pro jejich motivaci při výcviku? To všechno
najdete ve vybraných zahradních centrech!

Text a foto archiv výrobců

PRO MAMINKU
DÁRKOVÁ KAZETA SIRUPŮ Z CITRUSŮ s příchutí pomeranč, citron
a grapefruit pro přípravu osvěžujících koktejlů a domácích limonád.
Snadno tak vytvoříte nápoje jako profesionál.
DÁRKOVÉ BALENÍ TŘÍ VÁNOČNÍCH ČAJŮ Advent, Vánoce, Tři králové.
Adventní čaj má jemnou ovocnou příchuť, Ježíškův nebeský čaj voní
po koření a Skořicový zázrak zahřeje v chladných zimních dnech.
MISKA MUNGO speciálně vyvinutá pro klíčení semínek, která
umožňuje snadné vypěstování čerstvých klíčků nebo mladých výhonků
v bio kvalitě. Klíčení tří rozdílných druhů semínek najednou.

PRO TATÍNKA
ZAHRADNÍ KOLEČKO pro snadnou přepravu materiálů
na zahradě. Poslouží při běžných zahradní pracích nebo třeba
při přemísťování dřeva do krbu.
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.

PRO DĚTI
OBLÍBENÉ ŠETRNĚ PASTEROVANÉ KAPSIČKY S OVOCNÝM PYRÉ.
Vysoký podíl ovoce a hustá krémová konzistence rychle doplní energii a tekutiny
zároveň. Vhodné pro zdravé mlsání.
NÁŘADÍ PRO MALÉ POMOCNÍKY NA ZAHRADĚ. Vybrat si můžete z jednotlivých
kusů i ucelených sad pro péči o svěřený záhonek i pro první experimenty na zahradě.
Produkty na této dvoustraně jsou inspirací a v jednotlivých zahradních centrech se mohou lišit.

RUKAVICE PRO BEZPEČNOU PRÁCI NA ZAHRADĚ pro malé zahradníky
i zahradnice. Jsou vyrobeny z latexu a dostupné ve dvou různých velikostech.
SIRUP Z MLADÝCH SMRKOVÝCH VÝHONKŮ s přídavkem vitamínu C.
Silice obsažená ve smrkových výhoncích přispívá k normální funkci
dýchacího systému a zvyšuje obranyschopnost organismu.
BYLINNÝ ČAJ s obsahem šalvěje, lípy, černého bezu, heřmánku,
máty a tymiánu jako výborná kombinace pro chladné zimní dny
a jako prevence respiračních onemocnění.

Tip na
Mikuláše –
zdravé
mlsání
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SEZÓNA

K tradičním svátkům konce
roku patří samozřejmě
ozdobený stromek umístěný
nejlépe v obývacím pokoji, pod
kterým na Štědrý den najde
každý svůj dárek. Ale proč to
jednou nezkusit jinak? Živé
vánoční stromky prodávané
v květináčích většinou
po svátcích končí někde na
zahradě a v lepším případě se
dočkají jara, v horším uschnou,
protože pokojové teploty jim
prostě nesvědčí. Ale proč je
neumístit za okno na terasu či
balkon? Můžeme se na ně těšit
pohledem z okna a vánoční
atmosféru si zajistit třeba pár
větvičkami ve váze. Ušetříme
tak místo a ještě si můžeme
být jisti, že stromek Vánoce
bez úhony přežije.

Pěstujeme
v květináčích

1

VÁNOČNÍ
STROMEK

za oknem

16

Text Jana Morávková
Foto GAP Photos a Dreamstime

Smrk pichlavý
(stříbrný)
(Picea pungens)

V jehlice modrozelené

Smrk ztepilý

až stříbřité, krátké,
tuhé, silně pichlavé

(Picea abies)

V tmavě zelené,

kratší nepichlavé
jehlice
TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ
STROMKY

Borovice černá
(Pinus nigra)

V sytě zelené,

velmi dlouhé,
nepichlavé jehlice

Jedle kavkazská
(Abies nordmanniana)

V tmavě zelené,

lesklé, nepichlavé,
kratší jehlice

Jaký druh vybrat?

Jak pečovat o stromek za oknem?
Pokud jehličnan vysazený v květináči umístíme místo do
interiéru na terasu nebo balkon, tedy do venkovního prostředí,
je péče o něj podstatně jednodušší. Stačí ho jen jednou za pár
dní zalít, zvláště je-li teplé počasí – a to je vlastně všechno. Jen
pozor při jeho zdobení, abychom zbytečně neolámali pupeny,
z nichž na jaře vyraší nové větvičky.

Tis červený

(Taxus baccata)

V velmi tmavě zelené,

Jalovec obecný

měkké, kratší jehlice;
červené plody

(Juniperus communis)

MÉNĚ
OBVYKLÉ
DRUHY

Smrk bílý

ostře pichlavé jehlice;
modré plody

Cesmína obecná

(Picea glauca ´Conica´)

(Ilex aquifolium)

V světle zelené, velmi krátké,
husté a pichlavé jehlice;
pravidelný kónický růst

V tmavě zelené až modrozelené,

V tmavě zelené, tuhé listy

s ostnitými okraji, někdy
panašované; červené plody
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SEZÓNA
XXX

VĚNEC NEMUSÍ
VONĚT jen jehličím

P

okud jsme vás v předchozím článku
zlákali a vyzkoušíte si letos netradičně
ozdobit vánoční stromek za oknem,
zkuste vybočit ze stereotypu i při pořizování
nebo vytváření adventního věnce. Jeho
základem nemusí být nutně vždy chvojí, existuje
spousta dalších rostlin a materiálů, které ho
spolehlivě zastoupí. Stačí se projít po zahradě
nebo si udělat vycházku do zimního lesa
či parku a nechat se inspirovat přírodou.
A nebo našimi obrázky…

18

Text (red)
Foto Dreamstime, Stars Unitee Europe a archiv

1

3

2

6

5

4

7

1 Věnec z borůvčí a buxusu je
netradičně doplněn zlatými
cibulkami a sojčími pírky
2 Do floristické hmoty nasáklé vodou
jsou zapíchány vrcholové růžice
vánoční hvězdy a volný prostor
vyplněn mechem
3 Ke stříbřitým listům eukalyptu se
výborně hodí umělé červené plody
4 Lapidárně jednoduchý, slavnostně
působící a navíc velmi vonný věnec
z větviček eukalyptu
5 Velmi trvanlivý a přesto jednoduchý
věnec vytvoříte z větviček túje
a doplníte listy mahonu a zlatě
panašované cesmíny

8

6 Základem tohoto věnce je zimostráz
(Buxus), doplňky tvoří borové
šišky, plody cypřiše velkoplodého
a jalovčinky
7 Přírodně působící věnec z větviček
posbíraných po zahradě – základem
je túje doplněná o cesmínu, břečťan
a břízu
8 Elegantní věnec ze sušených rostlin
doplněný živou echevérií a několika
vrcholy bílé vánoční hvězdy
9 Když je zelené příliš: na kruhový
základ jsou nalepeny různé druhy
šišek, doplněny skořicí a ozdobnými
jablíčky

9

Rozhodnite sa pre
zmenu a vytvorte si
iný ako „klasický“ adventný
veniec. Inšpirujte sa prírodou, ktorá
nám ponúka množstvo rastlinného
materiálu. Nemusíte využiť len často
používané jedľové vetvičky. Advent je
čas očakávania príchodu Spasiteľa
Miroslav Očenáš
a ak dodržíte kruhový tvar
venca, tak ten nám bude
Kvety.sk s.r.o.
symbolizovať večný život.

Zahradník
radí:
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SEZÓNA

ZAHŘEJTE SE S VŮNÍ

JABLEK a SKOŘICE

Husté sirupy Kitl vyrobené z čerstvého ovoce si získaly
popularitu nejen pro svou vynikající chuť, ale také kvalitu.
Jsou vhodné pro snadnou přípravu domácích limonád –
stačí je zalít perlivou či obyčejnou vodou – i teplých
nápojů. Právě jejich řada se pro letošní zimní sezónu rozšíří
o nový produkt – Horký Kitl Jablko se skořicí.
novinka
2022

VYZKOUŠEJTE TEPLÉ
ZIMNÍ NÁPOJE Z HORKÉHO
JABLKA SE SKOŘICÍ

Jablko a skořici znali lidé již ve starověku. Jejich původ sahá
do Asie, odkud se rozšířily do zbylých koutů světa. Například
Římané dochucovali víno skořicí a šlechtěním jabloní
vytvářeli nové odrůdy jablek. V současné době jablka patří
mezi nejrozšířenější ovoce s více než 35 tisíci odrůdami.
Limitovaný Syrob Horký Kitl Jablko se skořicí krásně
voní a příjemně zahřeje. Skvěle se hodí na výrobu horkých
alkoholických a nealkoholických nápojů.

20

HORKÉ MANGO S JABLKEM A SKOŘICÍ
Mango oloupejte a rozmixujte spolu
s oloupaným a nakrájeným jablkem, půl lžičkou
skořice a 40 ml sirupu Kitl Jablko se skořicí.
Zalijte horkou vodou a promíchejte.
GROG S VŮNÍ SKOŘICE A JABLEK
Do hrnečku nalijte 2 cl kvalitního rumu
a 2 cl sirupu Kitl Jablko se skořicí, zalijte horkou
vodou a přidejte hřebíček. Ozdobit můžete
plátkem citronu, případně kouskem celé skořice.

SEZÓNA

24KRÁT HEZČÍ ADVENT

Čas s vůní

SKOŘICE &
HŘEBÍČKU

Užít si adventní čas beze spěchu a se vším, co
k zimě patří, bývá občas pěkný oříšek. Naladit
se na tu správnou atmosféru vám pomůže
SONNENTOR Adventní kalendář. Rozkládací
krabička s roztomilými ilustracemi zvířátek
ukrývá 24 různých biočajů. Básničky na přebalech
potěší srdíčko a zkrátí čekání na nejkrásnější
období roku. S Adventním kalendářem se vám
dostává do rukou naprosto jedinečný produkt,
který je symbolem prvotřídní kvality, lahodných
bylinných receptur a úcty k ruční práci. Den za
dnem tak můžete vychutnat svět bylin, ovoce
a koření a zkrátit si čekání na Ježíška.

Každé roční období má něco do sebe, ale pro mnohé z nás je tou nejkouzelnější
částí roku právě zima. Kdo by nemiloval jedinečný čas adventu a blížících se
Vánoc? V jihomoravském SONNENTORU se na letošní zimu pečlivě připravili
a jejich zimní čaje oblékly nové kabátky. Do řady čajů, v nichž hraje prim
voňavé koření, šťavnaté ovoce a ty nejlepší bylinky od českých i zahraničních
biopěstitelů, přibyla také novinka nazvaná Světelný třpyt.

ZIMNÍ NOC
V chladném období roku jsou dny krátké a tma krajinu
halí do svého hávu velmi brzy. I zimní noci však mohou
být překrásné. Rozzářit je umí hvězdy i poletující
sněhové vločky. Její kouzelné tajemno se nejlépe
pozoruje za oknem s šálkem horkého čaje.

ADVENTNÍ OVOCNÝ ČAJ
kvalita
Čekání na Ježíška začíná už
čtyři neděle před Vánocemi. Vstupte
do adventního období zvesela a plní
energie. Třeba s ovocným čajem s troškou
koření, který zahřeje zmrzlé nosy.

KOUZLO KRBU
Za okny kraluje zima, sněhové vločky tiše padají a je
tak mrazivo, že nejlepší volbou je zůstat pěkně v teple.
Zapalte oheň v krbu, zabalte se do deky a s šálkem čaje
v ruce sledujte poskakující plamínky… Pokud krb doma
nemáte, nezoufejte. O stejně hřejivou atmosféru se totiž
postará i tento ovocný čaj s éterickými oleji a kořením.

SVĚTELNÝ TŘPYT
Plamínky svíček tiše poskakují a i v šálku se krásně
třpytí vánoční čas. Nádherná vůně bylinkovokořeněné směsi probudí kouzelné vzpomínky
na všechny srdci blízké, a bude tak skvělým
společníkem při zimním rozjímání.

JEŽÍŠKŮV NEBESKÝ ® ČAJ
Hledáte-li ideální vánoční nápoj, naservírujte nebesky
dobrý šálek čaje, díky kterému Štědrý den uplyne jedna
radost. Svým třpytem připomíná jiskřičky v očích našich
nejmenších u rozsvíceného stromečku. Vychutnejte si
tento kořeněný poklad společně se svými nejbližšími
a v kouzelné atmosféře končícího roku.

KOŘENÍ DO SVAŘENÉHO ČERVENÉHO VÍNA
Doba adventu je o setkávání s rodinou a blízkými.
Vánoční trhy mají nepopiratelně své kouzlo, jejich
atmosféru si ale můžete vyčarovat i v teple domova.
S horkým svařákem v ruce a tou správnou společností
se na svátky čeká mnohem lépe!
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Hortiscentrum s.r.o.

ADVENT V HORTISU
Zahradnictví Hortis vás zve do svých zahradních center
v Židlochovicích a v Čáslavi na zahájení adventu.
Od 26. 11. 2022 si v obou centrech můžete vychutnat
předvánoční atmosféru a nakoupit si celou řadu ozdob,
dekorací a floristických potřeb pro nadcházející dny.
Pro nedočkavé už budou připraveny i vánoční stromky,
chvojí, vánoční hvězdy, vánoční kaktusy a další
kvetoucí rostliny.

G
Jiná zahrada
s.r.o.

ZA MIKULÁŠEM
DO JINÉ ZAHRADY

www.hortis.net

NOVINKY

Zejména děti potěší mikulášská
nadílka a ohnivá show, kterou pro
své zákazníky připravili v zahradních
centrech Jiná zahrada v Mladé
Boleslavi-Debři (4. prosince)
a v Chabařovicích (5. prosince),
vždy od 13 do 17 hodin.
V obou zahradních centrech už
bude v plném proudu také prodejní
vánoční výstava, během níž si
můžete zakoupit již hotové dekorace
a aranžmá pro sváteční dny.

G

www.jinazahrada.cz

z našich
zahradních
center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Zahradní centrum
Horní Počernice

JEDINEČNÁ VÁNOČNÍ
VÝSTAVA V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Přijďte nasát opravdovou
vánoční atmosféru
do zahradního centra
v Horních Počernicích.
Tisíce vánočních položek,
dekorace, věnce, osvětlení,
největší výběr ozdob,
nepřeberné množství
svíček. Každý večer pro
vás rozsvěcíme kilometry
světelných řetězů. Každý
den od 9 do 19 hodin.

G

www.zahradapocernice.cz

Isola Bella s.r.o.

ADVENTNÉ OBDOBIE V BELLA GARDENA ŽITAVCE
Záhradné centrum Bella Gardena Žitavce vás srdečne pozýva na každú decembrovú sobotu, užiť
si plno zábavy, dobrôt, dobrú spoločnosť, krásne stromčeky a ozdoby. V sobotu 3.12. a 17.12. si
pre vás pripravíme lahodný punč, ktorý vás zahreje pri nákupe vianočných stromčekov a ozdôb.
V sobotu 10.12. si u nás pochutnáte na domácej vianočnej kapustnici a horúcom punči v tej najlepšej
spoločnosti stromčekov a nás. Tešíme sa na spoločne strávený posledný mesiac tohto roku,
bude na Vás čakať vždy usmievavý tím Bella Gardena.

G

www.isolabella.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

SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika

Kvety.sk s.r.o.

Zahradní centrum Cílkovi

DIKÉ spol. s r.o.

Na Cintlovce 1654/3, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900

962 04 Kriváň 715
Tel.: +421 915 858 400

www.dike-centrum.cz

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.sujan.sk

www.kvety.sk

www.zacen.cz

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

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

GardenMarket s.r.o.

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

www.gardenmarket.eu

Zahradní centrum Horní Počernice

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

SLOVFLÓRA, s.r.o.

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

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

Hortiscentrum s.r.o.

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

www.slovflora.sk

www.zahradapocernice.cz

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

Horti Garden s.r.o.

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

Zahradní centrum Parkon

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

www.hortis.net

www.zahradnictvomh.sk

www.parkon.cz

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

• Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
• Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

Horti Garden s.r.o.

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

Slovensko

www.zahradnictvomh.sk

Agroservis Stupava

www.jinazahrada.cz

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

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

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

www.agro-servis.sk

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

www.royal-garden.sk

GARDEN TEAM s.r.o.

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

www.malinkovic.cz

Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča
Tel.: +421 940 641 231

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

HadzimaPlant, s.r.o.

www.zahradnictvosadex.sk

www.garden-team.sk

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

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

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

www.smelcovna.cz

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.

www.hadzimaplant.sk

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

Isola Bella s.r.o.

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

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

www.skolky-montano.cz

www.isolabella.sk

www.zdn.sk

Zahradnické centrum Jelínek

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

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Příšovice
Chabařovice

Zahradní a parková spol. s r.o.

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

Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

www.zahradaml.cz

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Bytča

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany
Dobrá Niva

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

facebook.com/zahradnicentra.cs

|

Banská Bystrica
Kriváň

Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu
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