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Vyberte si správnou 
pokojoVku

Dekorace na Vánoce

Na zahradě  
je ještě spousta práce

Tipy na 
VáNočNí 
dárky
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věnce

Vánoční věnce obvykle chápe-
me jako věnce adventní, jejichž 
součástí jsou čtyři svíce, z  nichž 

každá symbolizuje jeden týden, který 
zbývá do Vánoc. Nemusí tomu tak vždy 
ale být. Zejména věnce určené k zavě-
šení na stěnu, vstupní dveře, zahradní 
branku nebo vrátka se bez nich musejí 
obejít, ale kdo chce, může je nahradit 

jinými čtyřmi symboly – 
šiškami, stuhami, přízdo-
bami. Nutností není ani základ 
z  chvojí nebo jiných stálezelených 
rostlin, přestože symbolizují život, stá-
lost ve víře, věčnosti.
Naopak zachovat bychom měli kruho-
vý tvar, který představuje Boží věčnost 
a jednotu, vzkříšení a věčný život. 

Jak si s  vánočními či adventními 
věnci poradily floristky z  pražského 

zahradnického centra Chládek, vidíte 
na následujících stranách. I  v  ostat-
ních našich zahradnických centrech 
však na vás čeká řada hotových deko-
rací i bohatý výběr floristických potřeb 
pro případ, že byste svou šikovnost 
chtěli zkusit sami.

Věnec je dnes běžnou  
floristickou dekorací. Má řadu 

významů a symbolik v závislosti na 
kultuře nebo náboženství. Většinou je 

spojován se slunovratem a střídáním ročních 
období, je v něm ukryt koloběh života, růstu, 

zániku a opětovného vzniku. Věnce vás  
letos provázely  každým vydáním Zpravodaje.  

Naše zahradnická centra pro vás  
připravila nejen ukázky hotových  

věnců, ale také návody, jak si takový 
věnec můžete vyrobit sami.

symbolika i bez svící
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3. Pomocí tavné 
pistole připevněte 
nejprve větší přízdoby. 
my jsme použili dva 
vánoční stromky 
a několik plastových 
hvězdiček, pokud však 
neseženete přímo tyto 
dekorace, využijte jiné.

4. Tavnou pistolí 
připevněte i drobné 
kouličky. Použijte 
plastové, které se 
ve větru nerozbijí, 
pokud je věnec určen 
do interiéru, můžete 
použít i skleněné. Nám 
se líbilo excentrické 
umístění při jednom 
okraji, zapojte však 
svou vlastní fantazii…

1. Dostatečně 
dlouhou stuhu přivažte 
na proutěný základ 
tak, aby oba její konce 
volně splývaly přes celý 
věnec a ještě jednou 
tolik přesahovalo. 
Zvolte stuhu ve stejných 
barvách jako ostatní 
ozdoby (pokud se vám 
nelíbí tyrkysová, můžete 
věnec ladit do jakékoliv 
jiné barvy).

2. Na stejné místo, 
kde jste přivázali 
stuhu, připevněte 
také drátek, za který 
věnec zavěsíte. Drátek 
připevněte v zadní 
části věnce, aby po 
zavěšení nebyl úvaz 
vidět.

V chladivých tónech

Co budete potřebovat:
✓ bílý proutěný nebo pedigový základ
✓ malé stříbrné a modré (tyrkysové) 

plastové kouličky 
✓ tyrkysový drátek
✓ stuhu v ladících barvách
✓ přízdoby (vánoční stromky, vločky)
✓ tavnou pistoli
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věnce
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3. Pomocí tavné 
pistole postupně 
přilepte všechny 
přízdoby, nejlépe 
náhodně, aby 
vytvořily celek 
ve stylu nedbalé 
elegance.

4. Na závěr můžete 
doplnit ještě dřevěné 
andělíčky, případně 
jakékoliv jiné dřevěné 
motivy, které se 
k tradičním Vánocům 
dobře hodí.

1. Doporučujeme 
základ ze stříbrného 
smrku nebo jedle, 
které dlouho vydrží 
a neopadávají. 
Nejprve vytvořte úvaz, 
za který bude věnec 
viset. Režný provázek 
se dobře hodí 
k tradičnímu ladění 
věnce.

2. akcent celé 
dekorace bude tvořit 
velká stuha, vyberte 
si proto opět vzor 
s tradičním dekorem. 
my jsme použili 
látkovou červenou 
stuhu s bílým 
potiskem, vyrobili z ní 
mašli a připevnili ji 
drátkem.

Tradiční vánoční

Co budete potřebovat:
✓ chvojový základ
✓ červené a bílé drobné kouličky
✓ několik plátků sušeného pomeranče
✓ šišky z borovice kleče
✓ skořici 
✓ perníčky
✓ režný provázek
✓ mašli
✓ tavnou pistoli



floristika

Přírodní materiály, vláknité textilie, čalouněný nábytek, 
dřevěná podlaha, objemné závěsy, květinové motivy 
– to všechno jsou prvky tak zvaného vintage stylu, 
v poslední době stále oblíbenějšího nejen při zařizování 
interiéru, ale třeba i zahrady nebo neformálních 
kanceláří. V tomto duchu se také nese dekorace, 
kterou si můžete snadno vyrobit na vánoční terasu, 
komodu v předsíni nebo jídelní stůl.
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 ve stylu vintage
AlternAtiVní 
ArAnžmá
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Barva aranžovací hmoty určuje její použití 
– zatímco zelená je určena pro živé 
rostliny a před jejím použitím se nechá 
nasáknout vodou, šedá (hnědá) se používá 
pro suché dekorace a vodu neabsorbuje. 
obě hmoty nabízíme v našich prodejnách 
v různých tvarech i velikostech.

AlternAtiVní 
ArAnžmá

ozdobné kovové plato ve vintage 
stylu je základem pro poněkud 
netradiční alternativu adventní-

ho věnce ve venkovském stylu, která 
se úplně obejde bez obligátního chvo-
jí. Hotova bude snadno a rychle.
Kromě plata si opatřete ještě: čtyři 
svíčky různé velikosti, zelenou aran-
žovací hmotu, několik vánočních 
hvězd nebo jednu velkou, mech, šišky, 
vodu a nůžky.
Nejprve nechte aranžovací hmotu 
nasáknout vodou. Mezitím ostříhej-
te vrcholové výhony vánoční hvěz-
dy se zbarvenými listeny. Chcete-li 

✓ Rostlina se může nachladit 
během dopravy domů, musí být 
proto pečlivě zabalena.

✓ Po příchodu domů rostlinu 
ihned rozbalte, ale zalijte 
nejdříve následující den. 

✓ Rostlinu umístěte na světlejší 
místo s běžnou pokojovou 
teplotou, při nedostatku světla 
nebo na průvanu brzy opadá.  

✓ Zalévejte spíše méně a vyvarujte 
se toho, aby v podmisce  
stála voda. 

Jak pečovat o živou  
vánoční hvězdu?

prodloužit jejich trvanlivost, ihned 
po řezu ponořte řezné plochy na ně-
kolik vteřin do vody ohřáté na 60 ˚C 
a  následně do vody studené. Pak je 
zapíchejte těsně vedle sebe do aran-
žovací hmoty. Následně naaranžujte 
svíčky, šišky a kouli s vánoční hvěz-
dou na podnos a volné plochy vyplň-
te mechem.
Chcete-li do tvoření zapojit děti, nech-
te je vytvořit malou vonnou kouli. 
K tomu budete potřebovat menší kouli 
z  nenasákavé aranžovací hmoty, do 
níž děti zapíchají hřebíček těsně jeden 
vedle druhého.
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pokojovky

Nerozlučná
Pokojová azalka  
(Rhododendron simsii)
✓ menší keřík, někdy pěstovaný i na kmínku
✓ květy od bílé přes růžovou až po červenou 

a fialovou, často panašované
✓ v době růstu a tvorby poupat chladnomilná  

(kolem 10 oC), po odkvětu do 20 oC
✓ kvete šest až osm týdnů – čím chladnější 

stanoviště, tím déle květy vydrží
✓ nesnáší vysoké teploty a suchý vzduch
✓ nutná zálivka měkkou nebo aspoň odstátou vodou
✓ substrát udržovat neustále mírně vlhký,  

na přeschnutí reaguje shazováním listí
✓ po odkvětu zaštípnout nové výhony,  

aby se rozvětvila



V dobách, kdy nebylo až tak úplně samozřejmé zajít si před Vánoci 
do nejbližšího zahradnického centra pro řezanou květinu, kvetoucí 
hvězdník, výstavní vánoční stromeček nebo třeba rozkvetlou 
orchidej, střežily naše babičky jako oko v hlavě ty pokojovky, které 
nevyžadovaly tolik péče, a přesto nadělaly velkou parádu. Určitě 
mezi nimi nechyběl vánoční kaktus a azalka.
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Co se může 
hodit

Insekticidní 
tyčinky 
Substral 
Careo hubí 
odolné 
škůdce na 

okrasných rostlinách a zároveň 
dodávají živiny potřebné k růstu.

dvojkaNerozlučná

Vánoční kaktus (Schlumbergera)
✓ český název je trochu zavádějící, nemá ostny 

ani trny
✓ květy v různých barvách od bílé přes žlutou, 

růžovou, červenou až fialovou
✓ v mládí vzpřímený růst, později převisá
✓ kvete od prosince do února
✓ od září do listopadu nižší teplota a omezená 

zálivka
✓ po nasazení poupat lze přestěhovat na teplejší 

místo, znovu zalévat a přihnojovat
✓ po odkvětu přesunout zpět na chladnější místo
✓ na jaře a v létě ideální letnění (ve stínu)

Vánoční plastové 
obaly na květníky 
v různých 
velikostech, 
barvách 
a reliéfech.  

Plastová konvička s moderním 
designem pro zalévání 
pokojových rostlin.

Ruční rozprašovač 
s kvalitní 
regulovatelnou 
hlavicí s easy 
systémem 
umožňujícím 
snadné doplnění 
vody.
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Mezi něžnými dítky alpské květeny zaujímá brambořík přední místo. Na úbočích lesnatých 
hor roste přehojně půvabné podzimní toto kvítko a pro ozdobný svůj vzhled bývá hojně 
trháno do kytic. Ač se vyskytuje hojně v Alpách, byl brambořík místy tak horlivě sbírán, že 
zhrozilo mu vyhubení. Je to však důkazem, že je to květinka zvláštní krásy a tou opravdu je. 

 ako velká vzácnost vyskytuje se 
brambořík evropský, Cyclamen euro-
paeum, v  Čechách, hojněji poněkud 
v  horských lesích Moravy, ale i  tu 
jen na ojedinělých místech. Největ-
ší počet druhů roste ve Středozemí 
a  západní Asii. Odtud také pocházejí 
druhy pěstované v  zahradách u  nás. 
Od září až do konce zimy ovládá naše 
květinové trhy statnější a  mnohem 
nádhernější a  barvitější brambo-
řík, jenž zván je perským, Cyclamen 
persicum. Ve skutečnosti není tento 
brambořík ani perským, ani žádným 
typickým druhem, jenž by někde rostl 
planě. Již španělský botanik Boissier 
poukázal na to, že zahradní brambořík 
je pouhým kulturním tvarem brambo-
říku širokolistého, jehož vlastí je stará 
římská provincie Syria, kde roste na 
předhořích, hraničících s mořem Stře-
dozemním. V Persii ani Alepu se však 
tento druh nevyskytuje.
V první čas, když dostal se brambořík 
širokolistý do našich zahrad, byl kvě-
tinou jen skromně pěstěnou; rostlina 
poutala sice pěknými listy, leč květy 
byly celkem malé a nelišily se mnoho 
od jiných druhů bramboříků. Rost-
lina měla však vynikající vlastnost, 
že kvetla v  zimní době, a  proto záhy 
upoutala pozornost pěstitelů. Kříže-
ním a neustálým výběrem zvětšovaly 
se květy i  listy, nabývalo se nových 
odstínů, a tak během let původní druh 
doznal velmi podstatných změn. Tržní 
rostlou par excellence stal se „perský“ 

Kvítko čarovného
dechu

    
Lat. název rostliny: C yclamen

Lidový název: alpská fialka, svinský chléb,  
                 zemskej sejr, svinský ořech, cyklama
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Výběr z kapitoly Brambořík v knize 
Oskara Smrže Dějiny květin, III. díl, 
vydal Josef Vaněk, 1923.

brambořík zejména v  létech sedmde-
sátých, kdy drážďanskému zahradní-
ku Müllerovi poštěstilo se vypěstova-
ti zvláště velkokvětou rassu, již dáno 
příjmení splendens.
Během dalších let byly kulturní tyto 
tvary dále zdokonalovány. K  různým 
bílým, růžovým a  červeným odstí-
nům přibyly nové, temně rudé až fia-
lové, též žíhané. Pěstitelé Německa, 
Francie, Švýcarska a  Anglie závodili 
v docílení nových a dokonalejších tva-
rů. Z  Anglie pocházejí zvláštní tvary 
přilbovité, ze Švýcar tvar překrásné 
lososové barvy, z  Belgie tvary motýl-
kovité, s  cípy zoubkovanými, z  Fran-
cie černočervené a fialové. Na dalším 
zdokonalení pracují pěstitelé neustále 
a tak dožili jsme se nových bizarních 
tvarů kadeřavých, lemovaných, s cípy 
ploše rozprostřenými a  j. Dnes jsou 
zahradní bramboříky z  květin v  kvě-
tinářství nejcennější a  žádné zahrad-
nictví se bez nich již neobejde.
Botanický název Cyclamen je znetvo-
řeninou z řeckého kyklaminos. Tímto 
jménem nazývá rostlinu Hippokrates, 
a  vzato je od kyklos = kru, vzhledem 
k okrouhlým hlízám. Plinius sám zve 
costlinu cyclaminon, praví však, že 
Římané nazývají ji zemní hlízou „tu-
ber terrae“. Praví pak o ní dále, že ros-
te ve stínu, kvete nachovými květy 
a  že jejího širokého, řepovitého koře-
ne s  černou slupkou používáno je za 
lék proti hadímu uštknutí. Radí, že by 
měla býti u každého domu pěstována, 
je-li pravdou, že zbraňuje kouzlům. 
České pojmenování nezní pěkně; Te-
réza Nováková nazývá proto brambo-
řík cyclamou a  praví: „Nikdy nenau-
čím se toto kvítko čarovného dechu 
nazývati ohyzdným jménem českých 
botaniků – bramboříkem!“ Něžné je 
německé jméno alpská fialka (Alpen-
veilchen), ačkoliv nesprávné. Ostatně 

také Němci mají pro něžný ten květ 
ohyzdná jména, zvouce je Erdscheibe, 
dokonce však i  Saubrot. „Sviňským 
chlebem“ zvou brambořík proto, že je 
potravou vepřů, a např. na Sicilii divo-
ké svině se hlízami bramboříku živí. 
Dle toho na zvířecí žaludek nepůsobí 
škodlivě jed, který v hlízách brambo-
říkových je obsažen. Je to alkaloid cy-
klamin, vyhraňující se v droboučkých 
bílých krystalech a  byv požit, způso-
buje člověku silné škrábání v  hrdle, 
dávení a dostane-li se do krve, i smrt. 

Dříve byla syrová hlíza brambo-
říku brána jako drastický lék pro-
jímací, ač chutná odporně, jsouc 
prudce hořká. Sušením, vařením 
nebo pečením v  popeli pozbývá 
hlíza svých jedovatých vlastností 
a  jako pokrm lidský byla v  Rusku 
aj. požívána. Chutná prý jako peče-
né vlašské kaštany.
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vánoce

Ačkoliv skleněné foukané ozdoby musejí už řadu let bojovat s levnou asijskou konkurencí, 

zdá se, že v poslední době se opět přikláníme k tradičním českým výrobkům. Znamenají pro 

nás nejen poctivou práci z rukou zkušených odborníků, ale podvědomě možná i podporu 

tuzemským řemeslníkům, kteří ji v současné situaci mimořádně potřebují. 

Skleněné jsou

Na rozdíl od strojově vyráběné pro-
dukce se ručně vyráběné tradiční 
české foukané ozdoby vyznačují 

vysokou kvalitou zpracování (ozdoby 
mají tenké stěny a jsou bezešvé) i umě-
leckou úrovní (rozmanité tvary dekora-
cí, originální ruční malba, široká škála 
barev). Koule, špice a další tvary jsou 
čím dál více malovány jen zlatými či 
stříbrnými posypy. Dekory mají pod-
kladové barvy z několika barevných 
témat a obsahují vždy tři barvy lakové 
a tři matové. Z nabídky skleněných vá-
nočních ozdob jsme pro vás tentokrát 
vybrali z  kolekcí stříbrných a zlatých 
výrobků, vždyť čím jiným jsou Vánoce 
než tím nejcennějším svátkem v roce… 

tradiční

Naším posláním je zachovat rodinnou 
tradici foukaného vánočního skla budoucím 

generacím a šířit jeho dobrou pověst jako 
neodmyslitelnou symboliku Vánoc.

Romana a Martin Juklovi, Ozdoba CZ
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Nezapomeňte si spolu 
s ozdobami koupit také 
háčky! Doporučujeme 
vybírat z kvalitnějších 
výrobků, které ozdobu 
spolehlivě udrží na větvích 
vánočního stromku.



Dekorace

Venku tiše padá sníh, z kuchyně voní vanilka a sváteční punč. Až v krbu zapraská dřevo, 
zaposlouchejte se do tónů vánočních koled. A zapalte si třeba svíčku. Nová kolekce vonných svíček 

Kouzelné vánoční ráno přináší pět nádherných vůní, s nimiž budou vaše Vánoce neopakovatelné.

zima 202014

Sváteční krb  
(Holiday Heart)
Přátelské setkání 
u vánočně ozdobeného 
krbu... Hřejivá chvíle 
s vůní koření a sladkostí 
je kouzelnou oslavou 
svátečních tradic. 

Vrchol: anýz, skořice, 
hřebíček 
Srdce: gardénie, cedrové 
dřevo, dubový mech 
Základ: hřejivé pižmo, 
vanilkový krém

Sněhové 
překvapení  
(Surprise Snowfall)  
Vířící bělostné sněhové 
vločky za mrazivého 
zimního rána evokuje svěží 
vůně verbeny, stříbrného 
smrku a zimního ovoce. 

Vrchol: verbena, bez, 
rozmarýn
Srdce: divoký mech,  
stříbrný smrk
Základ: dřevo Hinoki, bílý 
cedr

Francouzský 
vanilkový toast  
(Vanilla French Toast)
Lahodná vůně dozlatova 
pečeného francouzského 
toastu, pokapaného 
cukrovým sirupem... 
Úžasně uklidňující. 

Vrchol: karamelizovaný cukr
Srdce: zlatý sirup, vanilka
Základ: mléčný akord, 
karamel, tonka

Ranní vánoční 
punč (Christmas 
Morning Punch)   
Nádherná vůně červeného 
granátového jablka, jahod 
a brusinek... sváteční vůně, 
kterou si zamiluje celá 
rodina. 

Vrchol: granátové jablko, 
černý rybíz, bergamot
Srdce: jahoda, brusinka
Základ: cukr, vanilka

Zpívání koled  
(Singing Carols)
Harmonický akord ovoce, 
sváteční zeleně a koření 
inspiruje oblíbené vánoční 
koledy. 

Vrchol: mandarinka, 
eukalyptus
Srdce: jedlové jehličí, jalovec, 
hřebíček
Základ: ostružina, cedrové 
dřevo, borovice

Kouzelné vánoční ráno
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Vánoční  
dárkové sady

Vyberte si podle své peněženky a vkusu a zbavte se starosti 
s balením. Na ukázku jsme vybrali několik dárkových sad, které 

potěší opravdu každého.  

Sada dvě střední svíčky Classic
Dvě krásné vánoční svíčky ve střední 
velikosti, každá voní až 75 hodin. Vůně 
Unwrap The Magic a Singing Carols přinesou 
do vašeho domova vůni čerstvých smrčků, 
citrusů a koření. Vytvoří tak od adventu až do 
Štědrého dne svátečně voňavou atmosféru.

Sada čtyři votivní svíčky
Obsahuje votivní svíčku od vůně: Singing Carols, 
Holiday Hearth, Vanilla French Toast a Surprise 
Snowfall. Votivní svíčky voní až 15 hodin a pálí se 
ve svícínku. Můžete jich zapálit víc najednou pro 
intenzivnější vůni.T
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Svíčka Unwrap The Magic 
v dárkovém tubusu
Tato vůně je exkluzivně v nabídce pouze 
v dárkových sadách. Až 75 hodin svěží 
vůně smrků, mandarinek,  
skořice a pačuli.

Dárková sada s 18 čajovými svíčkami
Obsahuje 18 čajových svíček, vždy po třech 
kusech od vůně: Singing Carols, Holiday Hearth, 
Surprise Snowfall, Vanilla French Toast, Morning 
Punch a Unwrap The Magic. Obsahuje 
také zlatý keramický svícínek 
na čajovou svíčku. Čajové 
svíčky se zapalují ve více 
kusech ve svícnech 
a svými plamínky 
vytvářejí intimní 
sváteční atmosféru.



delikatesy
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Plný koš

Pro někoho se prostě vánoční dárky vymýšlejí špatně. Než abyste 
z bezradnosti kupovali obligátní ponožky nebo bačkory, zkuste potěšit  

raději něčím kvalitním a dobrým na zub. V našich farm shopech najdete  
vybrané dobroty od tuzemských, často i regionálních dodavatelů.  
Tak neváhejte a přijďte si vybrat – náš obrázek je jen ilustrační,  

ve skutečnosti je výběr v našich zahradnických centrech mnohem větší.

1. 100% šťáva z aronie  
pro posílení imunity
2. Dárková sada 24 
balených biočajů v sáčcích

3. Sirup ze smrkových 
výhonků proti rýmě 
a nachlazení
4. Pasta chilli jalapeno plná 
vitamínů, minerálů, vlákniny 
a antioxidantů

5. Pasta z bio kurkumy  
pro svěží barvu pokrmů
6. Kousky králíka 
a vepřového bůčku, 
naložené ve voňavém koření
7. 100% šťáva z rakytníku 
s antibakteriálními 
a protizánětlivými schopnosti
8. Pražené loupané arašídy 
v mléčené čokoládě

9.  Šípkový čaj s medem – 
nepostradatelný na zimu
10. Arašídovo-čokoládové 
máslo bez palmových tuků 
a jiných dochucovadel  
11. Višňový ovocný likér 
s mandlovým nádechem

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

7. 

10. 

11. 

9. 

6. 

dobrot
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V posledních letech se stává zvykem předávat drobné dárky kolegům v zaměstnání,  
známým ze zájmových sdružení nebo sportovních klubů, prostě lidem, kteří sice nepatří 

mezi naše nejbližší, kteří nám ale přesto nejsou úplně lhostejní. Také v našich zahradnických 
centrech si můžete vybrat maličkosti, které určitě potěší.

I malý dárek poTěší

Minirostliny
Vejdou se do dlaně i na nejužší 

okenní parapet, případně na 
pracovní stůl v kanceláři nebo 

okno v kuchyni. Miniaturní 
pokojovou rostlinou určitě 

nikoho neurazíte.

Votivní svíčky
Malé vonné svíčky jsou ideální 
pro zkoušení vůní i k různým 
dekorativním kreacím. Voní 
až 15 hodin a nabízíme je 

v mnoha různých kombinacích.

Šumivé koupelové koule 

koule prošumí koupel, tím 
ji provzdušní a uvolní do ní 
příjemné aroma. obsahují 

minerální oleje a jiné přírodní 
látky, které jsou skvělým 
balzámem na tělo i duši. 

Figurkové ozdoby
Vánoční ozdoby ve tvaru 
zvířátek nebo postaviček 

jsou v poslední době velmi 
oblíbené. Co zkusit třeba 

prasátko pro štěstí? V souladu 
s dobou vybavené ochrannou 

rouškou…

Pečený čaj
Něco pro gurmány, kteří si 
rádi vychutnají lahodnou 

kombinaci zkramelizovaného 
ovoce a vybraného koření, které 
dodává ještě lepší požitek z pití. 
pečené čaje jsou bezkofeinové, 

vhodné i pro děti.  

Mýdla v sáčku
Vůní prodchnutá mýdla 

balená v organzovém sáčku 
jsou ideálním dárkem pro 
každou ženu. Jsou vhodná 
i do uložení do prádelníku 

nebo šatníku.



pokojovky
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Mezi pokojovými rostlinami jsou dlouhodobě oblíbené zejména ty druhy, které 
jsou atraktivní něčím zvláštním – specifickým růstem, tvorbou květů, neobvyklým 
tvarem listů nebo jejich barevností. A nemusí jít vždy jen o zelenou. Například taková 
aglaonema, kterou vám tentokrát představíme, nemusí mít listy zelené ani trochu. 

Pestrý host z Asie
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Co se může hodit
pro výsadbu pokojové 

rostliny
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Co potřebuje?

✓ světlé stanoviště, toleruje však i méně 
světla (zejména kultivary se zelenými 
listy)

✓ vydrží i přímé slunce
✓ teplota běžná pokojová, neklesající 

pod 15 °C
✓ přihnojení jednou až dvakrát za měsíc 
✓ podle možností rosit 
✓ přesazovat podle potřeby na jaře,  

při tom lze namnožit dělením  

Zvláštnosti 

✓ kvete velmi nenápadnými 
květy v zeleném toulci

✓ kulaté červené plody jsou 
velmi jedovaté  

✓ čistí vzduch, zejména od 
benzolu a formaldehydu

✓ sama ale nesnáší dým, 
například cigaretový

Potřebujete rostlinu pro tmavší 
pokoj, stinný kout nebo podobný 
prostor? Pak je spící panna tím 

nejlepším řešením! Těžko říct, kde tato 
zvláštní rostlina přišla ke své české 
přezdívce. Můžeme se jen domnívat, 
že jde o  narážku na její velmi pomalý 
růst – skutečně téměř nepřirůstá, takže 
se může zdát, že spí. To jí ale nic neu-
bírá na její kráse, která spočívá zejmé-
na v dekorativnosti podlouhlých listů, 
které můžou mít celou řadu podob – ze-
lené se stříbrnou kresbou, zlatožluté, 
kaňkované, mramorované, čárkované. 
Nejatraktivnější je však nepochybně 
zbarvení obsahující růžovou barvu, 
která je pro listy pokojových rostlin po-
měrně neobvyklá, i když ne výjimečná.

Další pokojové rostliny 
s růžovými listy
kalátea, fitónie, voděnka, 
filodendron, kroton, begónie, 
užovník (Caladium) aj.

Pěstování v hydroponii

Chcete zkusit pěstování 
pokojových rostlin jinak? Zkuste 
hydroponii, při níž se obejdete 
zcela bez substrátu a budete 
pěstovat rostliny pouze v živném 
roztoku (vodě s hnojivem). 
Aglaonema je pro tento způsob 
pěstování mimořádně vhodná. 

Kapalné hnojivo pro pokojové 
rostliny s vyrovnaným 

poměrem živin podporuje 
zdravý růst a kvetení, přidává 

se do zálivkové vody. 

Keramzit, expandovaný granulát s hladkým povrchem, jako 
drenážní vrstva při pěstování pokojových rostlin. Brání uhnívání 
kořenů a používá se i pro zakrytí substrátu jako dekorace. 

ZC substrát pro interiér speciálně 
připravený pro pěstování pokojových 
rostlin s obsahem zeolitu 
a obohacený o živiny na šest týdnů. 
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Nepostradatelný 
průvodce

Keramické obaly ve stylu Art deco s typickými geometrickými vzory 
a sytými barvami zachycují kouzlo minulé epochy a vykouzlí sérii, 
kterou si zamilujete nejen o vánocích. Bleu zušlechťuje každou 
vánoční výzdobu svými majestátními barvami a ušlechtilým vzorem, 
rouge připomíná stylizované mušle a vert evokuje jedlovou zelenou.  
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Ať už pěstujete pokojovky pro svou vlastní potěchu, nebo se 
rozhodnete věnovat rostlinu v květináči jako (vánoční) dárek, vždy 
budete potřebovat vhodnou nádobu pro další pěstování. většinou 
totiž pokojové rostliny prodáváme pouze v obyčejných pěstebních 
nádobách, které by příliš parády v interiéru nenadělaly. pokud se 
vám nechce rostlinu hned přesazovat do dekorativního květináče 
s podmiskou, můžete zvolit pouze obal, do kterého rostlinu 
i s pěstební nádobou (kontejnerem) vložíte. Taková nádoba pak plní 
i funkci podmisky, především je ale nepostradatelným doplňkem 
vlastní rostliny. Může s ní ladit, nebo naopak kontrastovat. Anebo 
může mít tematický nádech, například vánoční jako na našich 
obrázcích. výběr v našich zahradnických centrech je ale samozřejmě 
mnohem větší, tak si nezapomeňte k vánoční hvězdě, bramboříku, 
hvězdníku nebo vánočnímu kaktusu zvolit i některý z vhodných obalů. 

obaly z řady corteza 
v rukodělném stylu se hodí 
k mnoha subtilním a malolistým 
pokojovým rostlinám. Jemné 
prohlubně připomínající textilii 
propůjčují obalu individuální 
charakter.

veselý obal do dětského 
pokoje se Santa Klausem, 
sněhulákem a zvířecími 
přáteli. děti budou mít co 
objevovat…  

Brilliant copper jsou obaly inspirované 
výtvarným uměním origami v rafinovaném 
kovovém vzhledu vhodné zejména do 
interiéru s tmavým nábytkem. dobře se 
budou kombinovat také s kovovými svícny 
a vyniknou v nich zejména orchideje. 

Winter Star vnáší do každodenního 
života alpský nádech a je vrcholem 
láskyplné dekorace, která v chladném 
období navodí útulnou atmosféru. 
Červený dekor připomíná výšivku 
a atmosféru horské chaty. Zkuste 
keramický obal doplnit šiškami, 
svíčkou nebo zvířecími figurkami…

Klasika, která nikoho neurazí 
a zůstává nadčasovou 
jistotou v nejisté době: 
jednoduchý keramický obal 
v tradiční červené barvě. 
příliš jednoduchý? Zapojte 
fantazii a dozdobte si ho 
samolepicími vločkami…
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Jako v pohádce
Ctitelé tradic asi nadšeni nebudou: betlémům, odpradávna spojeným s Vánocemi, vyrostla 

konkurence. Nicméně ani vesničky představené na této dvoustraně nejsou žádným novodobým 
výmyslem, mají také svou tradici, i když spíše v anglosaské kultuře. Modely většinou horské 

krajiny s roztomilými domečky, postavami, zářícími výklady obchodů, dětmi na sáňkách či lyžích, 
rozprávějícími sousedy nebo motivy venkovských oslav vás přenesou do atmosféry adventních trhů  

a romantických krajin zasypaných sněhem – možná, že letos se ani jednoho nedočkáme. A tak  
si můžete alespoň tímto způsobem přenést domů kousek zimní a vánoční nálady.
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Modely zimních vesniček
✓ v různých velikostech a řadě motivů
✓ některé typy s hudbou a pohybujícími se objekty
✓ vyrobeny z kvalitního plastu
✓ s LED osvětlením včetně transformátoru
✓ některé modely jsou napájeny tužkovými bateriemi
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dekorace

Děti si zpravidla štědrý večer 
spojený s rozdáváním dárků 
velmi dobře hlídají a nemají 
problém určit, kdy přijde 
Ježíšek. Kdo jim chce čekání 
zpříjemnit, pořídí jim adventní 
kalendář – za každým okénkem 
značícím jeden den se skrývá 
malá sladkost, zpravidla 
čokoláda. Ale není těch 
sladkostí v předvánočním čase 
příliš? Pokud si myslíte,  
že ano, zkuste přiložit ruku 
k dílu (klidně i s dětmi) 
a vyrobit si kalendář vlastní – 
naplnit ho pak můžete zdravým 
mlsáním, ale i drobnými dárky.  
Pro inspiraci jsme pro vás 
pár tipů připravili. 

V retro stylu
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čoKoláDy
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Čím naplnit adventní kalendář? 
Autíčko, barevné křídy, bublifuk, cvrnkací kuličky, 
dětská pěna do koupele, diář, foukací fixy, gelli 
baff (želé do vany), gumička do vlasů, hlavolam, 
jojo, káča, kompas, křídy na vlasy, lego, legrační 
ponožky, lízátko, magnetka, nafukovací balónky, 
omalovánky, perníčky, pexeso, plastelína, prstové 
loutky, přívěsek, puzzle, razítka, silikonové tkaničky, 
svíticí nálepky, vodní bomby…

V přírodním duchu

S nádechem přírody Ze zbytků látek
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Aby byly růže královnami naší zahrady i příští rok, je třeba jim přes zimu 
poskytnout alespoň minimální ochranu. Pár stupňů mrazu růže vydrží 
bez problémů, navíc rychleji shodí listy, nicméně dlouhodobé teploty 
nižší než mínus deset stupňů už by nemusely přestát bez problémů. 

KřehKé KrásKy 
potřebují ochranu
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Kdy růže zakrývat?

Přesné datum nelze určit, záleží na počasí. 
Čím teplejší a sušší je podzim, tím později 
začínáme se zakrýváním, jinak by se rostliny 
pod krytem zapařily. Nejzazší termín je před 
nástupem déletrvajícího mrazivého počasí.

Co se může 
hodit

Jutový filc vyrobený z čistě 
přírodního, ekologického 
materiálu. Dostupný 
jako obdélník nebo pás 
(bandáž). 

Mulč na růže, drcená, 
částečně fermentovaná 
kůra jehličnatých stromů, 
pro dekorativní zakrývání 
ploch pod růžemi a jinými 
keři jako ochrana proti 
promrzání rostlin a jejich 
kořenů.

rukavice 
s latexovým 
povrchem 
pro práci s růžemi chrání 
ruce proti průrazům 
a poškrábání způsobeným 
trny. Latexový povrch 
zajišťuje bezpečnou práci 
i ve vlhkém prostředí. 

Základem je prevence
✓ vybíráme odolné, robustní 

kultivary vhodné pro pěstování 
v konkrétní oblasti

✓ vysazujeme na slunné, dobře 
větrané stanoviště

✓ od konce prázdnin přihnojujeme 
hnojivem se zvýšeným obsahem 
draslíku

✓ koncem léta a na podzim 
neprovádíme hluboký řez

Keřové růže
✓ keře zkrátíme na cca 50 cm
✓ ke středu rostliny přihrneme zeminu ze 

záhonu (nakopčíme) do výšky asi 20 cm
✓ můžeme použít i zetlelý kompost nebo 

zahradnický substrát
✓ v chladnějších oblastech lze ještě zakrýt 

chvojím 

Sadové růže (vysoké)
✓ nakopčíme podobně jako růže keřové
✓ nadzemní část svážeme a celou růži obalíme 

netkanou textilií nebo chvojím
✓ využít můžeme i rákosové rohože

Stromkové růže (na kmínku)
✓ dlouhé výhony zkrátíme a větve stáhneme 

k sobě provázkem
✓ korunku obalíme netkanou textilií a svážeme 

pod korunkou
✓ v mírnějších oblastech stačí 

vyplnit korunku chvojím nebo 
slámou

✓ kmínek obalíme jutovinou

Pnoucí růže
✓ ochrana není v zásadě nutná, 

případně jen v prvních letech 
po výsadbě

✓ rostlinu zakryjeme přímo na 
konstrukci netkanou textilií, 
případně chvojím

✓ část nad zemí nakopčíme jako 
u keřových růží

✓ v případě, že by růže celá 
zmrzla, může ještě na jaře 
obrazit z nakopčené části
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Řeč bude nikoliv o trávě jako trávníku, ale o trávách jako travinách, tedy okrasných, 
například dochanu, ozdobnici, ostřici, třtině apod. Že vám tyto názvy nic neříkají? 
Nevadí, možná je pěstujete ve své zahradě, ani o tom nevíte. Bez okrasných trav 
se totiž žádná zahrada neobejde, protože patří k tomu nejlepšímu, co dokáže uvařit 
kuchař podzim. A těšit se z nich můžete nejen teď, kdy přichází jejich vrcholné 
období, ale i přes zimu, proto s jejich řezem nespěchejte.

Trávy ještě nestříhejte

Jak připravit okrasné trávy  
na zimu 
✓ nižší kompaktní druhy bez zásahu, 

případně lze přihrnout mulčem nebo 
lehce zakrýt chvojím

✓ vyšší druhy s vrcholovým květenstvím 
svázat do trsů (týpí)

✓ citlivé druhy (kortadérie) svázat 
a zakrýt chvojím

✓ rostliny pěstované v nádobách přenést 
na chráněné stanoviště a lehce zakrýt

✓ řežeme až na jaře, jinak by se 
hromadila voda v dutých stéblech 
a rostliny by mohly vyhnít

Jarní řez
✓ vyšší druhy seříznout až u země
✓ nízké okrasné trávy (kostřava, ostřice, 

pěchava aj.) pouze „vyčesat“ a odstranit 
stará nebo poškozená stébla 
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pokojovky

Jeho příbuzného znáte určitě ze zahrady jako obtížně 
likvidovatelný plevel. Možná právě on je předchůdcem 
drobné rostlinky, kterou můžete jako nevtíravý dárek 
přinést s sebou na návštěvu spojenou třeba s novoročním 
obědem. Štavel mexický tvořící listy podobné čtyřlístku je 
totiž už řadu let považován za symbol domácího štěstí.

Pro celoroční pěstování potřebuje 
šťavel mexický nižší pokojovou 
teplotu, kolem 18 °C je ideální. Pokud 
chcete, aby vám udělaly radost 
i jeho velmi jemné květy, umístěte 
ho na jaře na slunné stanoviště a po 
odkvětu mu dopřejte několik měsíců 
odpočinku. Na jaře znovu vyraší.

Pavlína Hofírková
Chládek 

zahradnické 
centrum, Praha

Šťavel mexický (Oxalis deppei)
✓ listy vyrůstají z podzemních hlízek, 

na podzim zatahují, znovu raší na jaře
✓ při pokojové teplotě nezatahuje 

a roste dál
✓ čtyřcípé srdčité listy s červeným 

středem
✓ růžové až červené, velmi jemné květy
✓ stanoviště světlé, při dostatečné 

zálivce i na slunci
✓ na noc listy svěsí jako deštník
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Štavel 
pro štěstí
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Pokud jste příznivci přírody, zapište si do kalendářů termín 8.–10. ledna 2021, kdy proběhne 
po celé České republice již třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách organizovaný Českou 
společností ornitologickou, kterého se loňský rok účastnilo více než 21 000 sčitatelů.  

Do sčítání, které probíhá pod hla-
vičkou programu Ptačí hodin-
ka, se můžete zapojit i vy. Stačí 

si v daných třech dnech najít hodinu 
času a tu strávit pozorováním ruchu 
kolem krmítka. Veškeré informace 
o  programu najdete na stránkách  
ptacihodinka.birdlife.cz.

Zapojte se opět do 
sčítání ptáků
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Pokud se rozhodnete ptáky 
přikrmovat, je dobré jim podávat 
potravu pravidelně a poskytovat 

stále přibližně stejné množství. Ideálním 
krmítkem může být krmítko Finch nebo 

Domek od společnosti Plastia. Obě krmítka 
vyvinuli mladí čeští designéři ve spolupráci s ČSO 

tak, aby se sladil moderní design s potřebami 
ptáků. Variabilně je můžete umístit podle 

potřeby, zavěsit, připevnit na tyč nebo 
zábradlí. Krmítko je i dobrým edukačním 

prostředkem, kdy můžete malým 
i větším dětem přiblížit přírodu 

a zároveň je vzdělávat.

přemýšlíte, jak 
správně přikrmovat? 

Chcete se zúčastnit III. ročníku  
Ptačí hodinky a nevíte jak? 

9.12.2020 v 17:30 hod proběhne online 
webinář České společnosti ornitologické. 

Účast na webináři je bezplatná 
a proběhne na   

http://ptacihodinka.birdlife.cz/webinar.
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Jak na to?
K pozorování nepotřebujete nic 

speciálního. Hodit se bude dalekohled, 
tužka, zápisník či pomocný sčítací arch, který 
si stáhnete na stránkách programu. Zapisujte 

vždy nejvyšší počet ptáčků daného druhu 
spatřených najednou. Pokud jste například 
spatřili nejprve tři modřinky, za chvíli pět, 

a potom jednu, zapíšeme k modřince pětku. 
Dodržením této metodiky zajistíte,  

že žádného ptáka nezapočtete 
omylem dvakrát.

Jak ptáčky nalákat  
na krmítko?

Od začátku listopadu, případně podle počasí 
o něco dříve, můžete začít sypat do krmítek 

pestrou potravu pro ptáky. Čím pestřejší potrava 
bude, tím máte větší šanci přilákat více druhů. 

Potěší je různé druhy semen, sušené ovoce, 
nalámané ořechy i tukové koule, které vždy 

vyndáme ze sítěk a umístíme do nosičů. 
Nikdy do krmítek nedáváme zbytky 

z kuchyně!

Do krmítek doporučujeme směsi krmiv běžně dostupných 
v hobby marketech nebo chovatelských potřebách, které 
svou skladbou odpovídají potřebám ptáků. Vhodné jsou 
také lojsemenné koule. Pokud se chceme porozhlédnout po 
něčem vhodném v domácnosti, můžeme zvolit směs ořechů, 

pokrájená jablka nebo sušené ovoce, 
oves, proso, pšenici či kukuřici. Rozhodně 
nekrmíme pečivem ani solenými 
potravinami, nevhodné jsou i uzeniny 
nebo kořeněné kuchyňské zbytky.  

Co vhodného do krmítka?
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Co dělat se 
zaznamenanými 

výsledky?
Výsledky vyplníte do online formuláře 

na webu ptacihodinka.birdlife.cz 
 a jedním kliknutím zašlete do ČSO. 

Pak se už můžete těšit  
na certifikát za účast 
i s výsledky sčítání.

proč 
sčítáme?

O chování přezimujících 
ptáků se toho ví zatím velmi málo 

a díky programu Ptačí hodinka by to 
Česká ornitologická společnost ráda 

změnila. Zapojením značného množství 
dobrovolníků získává velký počet dat 

z území celé České republiky.  
Staňte se i vy výzkumníkem 

a pomozte nasbírat další data 
do sbírky!
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0.Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina 
českých spolupracujících zahradnických firem

Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

✓ zaručená odbornost                 
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o. 
www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
 Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
 Rudolická 1700, 434 01 Most
 Tel.: 476 100 794

FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085 

294 01 Bakov nad Jizerou
 Tel.: 326 781 194

AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
● Staročernská 200,  

530 03 Pardubice –  
Černá za Bory

 Tel.: 466 616 193

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221,  

Popovice 267 01  
Králův Dvůr u Berouna

 Tel.: 313 037 357

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

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
 Tel.: 516 431 735
● Brněnská 154, 666 01 Tišnov
 Tel.: 549 412 374
● Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
 Tel.: 516 410 539

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

Zahradnické centrum 
FERENČÍK
www.ferencik.cz
● Generála Píky 729/2,  

370 01 České Budějovice
 Tel.: 602 779 652
● Žižkovo náměstí 118,  

374 01 Trhové Sviny
 Tel.: 386 321 471, 602 779 674

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

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

Vánoční akce najdete na webových 
stránkách jednotlivých členů.




