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Prostřete  
užitečným Ptáčkům

Listí,  
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zima 20172

Zkuste pro letošní rok zapomenout 
na pronikavé tóny modré, červené 
či fialové barvy. Je pochopitelné, že 
si období krátkých dnů a dlouhých 
večerů chceme „rozsvítit“ jasnými 
barvami, to ale neznamená, že 
musí být křiklavé až vulgární. Vždyť 
i jemné odstíny bílé, krémové nebo 
okrové barvy, doplněné třpytkami 
a různě kombinované, mohou být  
veselé a jasné, přitom však  
klidné a ve své decentnosti  
až honosné. 

Přírodní barVy

Vánoc
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V posledních letech 
pro vás vybíráme 

z nabídky renomované 
nizozemské společnosti 

Kaemingk malou 
kolekci ozdob 

a doplňků. nejinak  
tomu bylo i letos.  

na co se můžete těšit?

Jemné
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Ř
ek

něte to květinou...

florisTika

na řezané květiny
nezapomeňteDominantou tohoto aranžmá je 

svíčka s dekorem kůry. Rostliny 
jsou zastoupeny hnědou 
orchidejí Vanda, a krémovou 
růží, doplněk tvoří několik 
polštářků mechu a doplňková 
zeleň. Jako podklad je zvolen 
základ ze slámy a kůry.

tento žluto-bílý svícen je aranžován do 
plechové misky. Rostlinnou kompozici tvoří 
květiny – bílé alstromerie, gypsophila a plody 
třezalky, žluté tanacetum a statice, doplněk 
tvoří několik jehličnatých větviček a buxus. 

zelenožluté podlouhlé květinové aranžmá určené pro ozdobu 
středu stolu. Živé květy (růže, chryzantéma, snědek) jsou doplněny 

exotickými sušenými rostlinami a bohatou výplňovou zelení. několik 
kusů skořice celé aranžmá provoní.
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základem tradičního 
vánoční aranžmá jsou větve 
jehličnatých stromů a přízdoby 
většinou ze sušeného ovoce 
nebo umělých materiálů. 
až netušený potenciál však 
mají řezané květiny, stejné, 
které v sezóně využíváme pro 
květinovou vazbu. na několika 
příkladech vám ukážeme, jak si 
pomocí několika druhů můžete 
vyrobit vánoční dekoraci, která 
zaujme pozornost vašich hostů 
na první pohled.

Dominantou této skupiny je několik růžových 
květů, s nimiž harmonuje bílorůžový karafiát, 
naopak protipól jim tvoří modrofialová máčka 

a Trachelium. pro odlehčení je použita 
doplňková zeleň a několik  

větviček pryšce.

odkaz na tradiční vánoční 
barvu – červenou – zajišťují 
růže, chryzantémy, 
alstromérie, Cymbidium 
a drobné šípky, jejichž masu 
vylehčuje doplňková zeleň. 

Čtyři samostatné svícny ve slavností zeleno-fialové kompozici jsou aranžovány 
do keramických nádob. Fialovou barvu zastupuje eustoma, statice, máčka 
a frézie, zelenou Cymbidium a výplňová zeleň.

Zpravodaj
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ptáčkům

Ptáci a lidé žijí na Zemi odedávna vedle sebe. 
Pomáhají nám zbavit se nepříjemných hmyzích 
škůdců. Různých ptačích druhů však bohužel 
ve městech i v krajině poslední dobou ubývá. 
Přitom vrátit přírodu zpět do lidské blízkosti není 
vůbec obtížné. Jednoduchým pomocníkem se 
mohou stát všem, kterým nejsou ptáci lhostejní, 
ptačí krmítka. 

PRostřete 
užitečnýMKrmítka z řady 

Urbalive
✓ dvě provedení v několika 

barevných variantách 
✓ pocházejí z dílny mladých 

designérů
✓ určena pro volně žijící ptáky, 

lze je zavěsit nebo připevnit 
na zábradlí nebo tyč

✓ snadná údržba i doplňování 
krmení 

✓ mohou být skvělým vánočním 
dárkem nejen pro děti



Co dát do 
krmítka?

Forestina – lojsemenný kroužek je 
alternativou známých koulí. snadno 
jej navléknete na větev stromku 
nebo keře. Je tvořen kvalitním 
olejem se směsí různých druhů 
semen, jako jsou oves, slunečnice 
i obilné vločky.

Forestina – krmítková směs  
je směs olejnatých semen ideální  
pro přikrmování 
různých druhů 
přezimujících 
ptáčků. obsahuje 
semena 
slunečnice, 
řepky, lnu a také 
obiloviny jako je 
pšenice a oves.
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od loňského roku vám v  našich 
zahradnických centrech nabízí
me ucelenou kolekci plastových 

krmítek pro ptáky z  produktové řady 
Urbalive od společnosti Plastia. Na vý
voji krmítek firma úzce spolupracovala 
s  Českou společností ornitologickou 
(ČSO). „K prodeji doporučujeme zejmé
na krmítko Finch, pro kterého ČSO zpra
covala návod a následně pomohla s jeho 
propagací,“ uvádí Dita Hořákové z Čes
ké společnosti ornitologické. „Zároveň 
pomáháme společnosti Plastia s  pro
jektem semináře Ptáci ve městě, kde ře
šíme, jak se starat o ptactvo ve městech 
a  jak mohou všichni přispět k  tomu, 
aby se z  měst nevytratil ptačí zpěv.“ 
Při pozorování ptáků se můžeme všich
ni od přírody leccos naučit a  ještě tím 
pomoci zabránit úhynu ptactva. Dárek 
je to tedy nejen pro pozorovatele, ale 
také pro přírodu samotnou. 
Krmítka se mohou stát ozdobou vaší 
zahrady nebo balkonu a  zároveň po
skytnout útočiště pro ptactvo v obdo
bí dlouhých zimních měsíců. 
O  ochraně ptáků se mů
žete dozvědět více na 
stránkách České spo
lečnosti ornitologické  
www.cso.cz.

Krmítkové menu je vhodné pro 
větší množství krmítek. Kbelík 
ochrání směs před dalšími škůdci, 
jako jsou myši nebo potravinoví 
škůdci. Prakticky namíchaná směs 
je určena k okamžitému použití do 
venkovních krmítek.

Veškeré krmné směsi skladujte 
v chladu a zamezte přístupu vlhkosti. 
žluklá nebo plísní napadená olejnatá 
semena do krmítka nikdy nedávejte!   

✓ hravé provedení připomínající pohádkovou 
chaloupku zaujme zejména děti

✓ v  zelené a hnědé barvě
✓ lze umístit na tyč nebo zavěsit

✓ jednoduchý moderní design
✓ v barvě zelené, vínové a antracitové
✓ lze umístit na tyč nebo zavěsit 

Krmítko Domek

Krmítko Finch

Co nAsYPAt Do KRMÍtKA
✓ semena: slunečnice, proso, řepka, 

obiloviny, mák
✓ bobule: šípky, jeřabiny, hloh, rakytník
✓ ořechy, jablka, mrkev, vločky
✓ lůj, kousky syrového masa a loje

Co Do KRMÍtKA nePAtřÍ?
✓ čerstvé pečivo
✓ slané rohlíky
✓ plesnivé nebo zkažené potraviny
✓ těstoviny
✓ žluklý či přepálený tuk

✓ ✘

Zpravodaj

Krmítka budou lákat vaši pozornost jak 
v zahradních centrech, tak za vašimi okny














