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Pestré barvy,
veselé jaro
Po neslané nemastné zimě se o svoje slovo plnými doušky hlásí jaro. 
Pokud si ho spojujete s prvními paprsky slunce, pestrými barvami 
cibulovin, znovu se zelenajícím trávníkem a probouzejícím se světem 
zvířat, jsme na stejné vlně. Právě v takovém duchu pro vás v Zahradě 
Lisý připravili pro inspiraci několik jarních věnců. Zvolili jsme převážně 
materiály alespoň částečně odolné vůči dešti, takže je můžete použít 
i jako venkovní ozdobu. a pro ty, kteří chtějí pokusit vlastní šikovnost, 
máme na další dvoustraně dvě ukázky krok za krokem.

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 budou provázet 
každým vydáním Zpravodaje. Naše zahradnická centra pro vás připravila nejen ukázky 
hotových věnců, ale také návody, jak si takový věnec můžete vyrobit sami.

věnce
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2. Pomocí drátěných sponek připíchněte k základu plastové 
listy kapradin. Jejich konce můžete zbavit lístků a vytvořit z nich 
dekorativní oblouky.

3. Dřevěná kolečka můžete koupit 
v zahradnických centrech nebo 
výtvarných potřebách, snadno si je však 
vyrobíte nařezáním silnější větve.

4. také knoflíky snadno vyrobíte – stačí provrtat dřevěná 
kolečka a natřít je bílou barvou. Obojí připevněte pomocí tavné 
pistole k základu a doplňte zelenými motýlky.

1. slaměný základ obalte jutovým filcem. Základ 
můžete koupit hotový, případně si ho můžete vyrobit 
z drátěné formy a slámy. Jutový filc se používá jako 
ochrana rostlin před mrazem, můžete ho nahradit 
i obyčejnou jutovinou. Postupujte od středu srdce 
a nechte oba okraje mírně přečnívat.

ZeLené srDce

jaro 20204

✓ slaměný základ ve 
tvaru srdce

✓ pás jutového filcu
✓ umělé listy kapradin
✓ dřevěná kolečka

✓ bílé dřevěné knoflíky
✓ drátěné sponky
✓ tavná pistole
✓ dekorace (motýli)

Co budete potřebovat:
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Závěs s hyacinty

1. vyjměte hyacint z květináče a přesaďte ho do obalu, zafixujte 
mechem. na konvičku připevněte ze tří stran provázek, aby mohla 
být zavěšena.

2. Do pedigového základu vpleťte růžový výhon přísavníku. My 
jsme použili umělý, lze použít ale i přírodní, protože je tvárný. 
Připevněte tavnou pistolí.

3. Do spodní části základu stejným způsobem upevněte 
bochánky mechu, případně přízdobu z větviček, a zavěste konvičku 
tak, aby vyplnila prostor uvnitř věnce.

4. Za spodní část věnce zavěste druhou konvičku s hyacintem 
a celou dekoraci dozdobte růžovou přízdobou. hyacinty 
nezapomeňte občas zalít.

✓ dva rychlené hyacinty 
(nejlépe růžové)

✓ malý obal ve tvaru 
konvičky

✓ věnec z pedigu

✓ růžově obarvená větev
✓ mech
✓ přírodní provázek
✓ tavná pistole
✓ dekorace (víly)

Co budete potřebovat:
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Pivoňka čínská (Paeonia lactiflora) 
1 ‘Auguste Dessert’
2 ‘Duchesse de Nemours’
3  ‘Philomele’
4 Kakost vznešený (Geranium 

magnificum)
5 Kontryhel měkký (Alchemilla mollis) 
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Čím by byla zahrada bez trvalek? vytrvalé rostliny ozdobné květem nebo (méně často) svým listem 
by měly být součástí každého okolí domu – jsou proměnlivé, vnášejí do zahrady barvy a slouží 
nejen k potěšení oka, ale třeba i k výzdobě interiéru, jsou-li určeny k řezu. právě k takovým 
rostlinám patří bylinné pivoňky, neodmyslitelná trvalka venkovských zahrad, která zdobí svým 
ušlechtilým květem i typickou vůní.T
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�valky
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Bowl of Beauty

Germaine Bigot

Coral Sunset

White Wings

Antwerpen

Flame  

Rubra Plena

Catharina Fontijn

Gardenia

Dr. Alexander Fleming

Jan van Leeuwen

Reine Hortense

White Cap

Red Charm

Malá ukázka pestrého 
sortimentu bylinných 

pivoněk v nejrůznějších 
barvách a tvarech květů, 
které nabízíme v našich 
zahradnických centrech
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�valky

Jak pěstovat 
bylinné pivoňky?

Další tipy pro 
pěstování trvalek

Zapojte trávy – do trvalkového 
záhonu vnesou do kompozice lehkost 
a pohyb a budou tvořit hmotu i přes 
zimu, kdy ostatní trvalky zatahují.

Tvořte skupiny – od každého druhu 
vysaďte několik exemplářů, jinak 
bude kompozice působit nevzhledně 
a roztříštěně.

Přihnojujte dlouhodobě – při 
výsadbě i následné péče používejte 
především dlouhodobě působící 
hnojiva, usnadní vám práci.

Používejte vhodný mulč – většina 
trvalek přivítá mulč v podobě 
kompostu, zahradnického substrátu či 
štěrku, nevhodná je kůra, štěpky nebo 
textilie. Pozor, pivoňky nemulčujte 
příliš vysokou vrstvou, jinak uhnívají! 

Stanoviště – vyberte si ho 
s rozmyslem, abyste rostliny nemuseli 
později přesazovat. To pivoňky 
nesnášejí a po přesazení několik let 
nekvetou.

Půda – měla by být živná, hluboká, 
propustná, nevysýchavá. Nevhodná je 
zejména půda přemokřená a těžká.

Výsadba – pupeny na kořenech 
musí být jen několik centimetrů pod 
zemí, jinak rostlina špatně poroste 
a nepokvete.

Zálivka – zjara za suchého počasí 
nutná mírná zálivka, po odkvětu snesou 
i sucho.

Hnojení – až po odkvětu plným 
minerálním hnojivem nebo hnojivem 
pro růže, vhodná je i slabá vrstva 
kompostu.

Opora – těžké květy mají tendenci 
ohýbat výhony k zemi, proto je vhodná 
nejlépe pevná kruhová opora.

Řez – semeníky ihned po odkvětu. 
Na podzim seříznout všechny výhony 
několik centimetrů nad zemí. Zimní 
kryt pouze v prvním roce po výsadbě, 
jinak jsou plně mrazuvzdorné.

Hnojivo na trvalky
✓ minerální hnojivo pro vytrvalé květiny, růže a okrasné keře
✓ aplikuje se jen na začátku sezóny a působí až šest měsíců
✓ obsahuje dusík s řízeným postupným uvolňováním 

v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti 
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Z Číny a Japonska k nám doputovala jedna z nejkrásnějších a nejimpozantnějších popínavých 
rostlin – vistárie. Tam, kde brzy na jaře rozkvete na ještě neolistěných výhonech, se stává 
oprávněně středem pozornosti a své okolí zalije sladkou vůní. Ale pozor na ni – dokáže také 
náležitě potrápit, protože při obtáčení má velkou sílu a subtilní opory dokáže i zničit. Při 
výběru stanoviště je třeba myslet také na její velkou hmotnost v dospělosti – v Sierra Madre 
roste asi největší exemplář vistárie, který váží odhadem 250 tun! V našich zahradnických  
centrech nabízíme dva nejčastěji pěstované druhy – vistárii čínskou a květnatou. T
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popínavky

Návštěva z OrienTu
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✓ dorůstá výšky 9–12 m
✓ hrozny květů 25–35 cm, fialové, velmi 

vonné
✓ kvete brzy zjara na holých větvích, 

druhé kvetení o prázdninách

✓ dorůstá výšky 6–8 m
✓ hrozny květů 30–70 cm, fialové, 

růžové nebo bílé, vonné
✓ kvete na přelomu května a června, 

zároveň s rašením listů

Vistárie květnatá  
(Wisteria floribunda)

Vistárie čínská  
(Wisteria sinensis)
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Kde se bude mít dobře
✓ slunné, teplé, chráněné stanoviště
✓ propustná, živná půda s neutrální 

nebo kyselou reakcí
✓ nutná pevná a stabilní opora – 

vzrostlá rostlina má při obtáčení 
velkou sílu

✓ přihnojujeme jen střídmě hnojivem 
pro kyselomilné rostliny

Tajemství kvetení spočívá 
v řezu
Nekvete vám vistárie? Kromě toho, že 
lepší kvetení podpoří omezení prostoru 
pro kořenový systém, zajišťuje bohaté 
kvetení především správná technologie 
řezu, protože květní pupeny se tvoří 
výhradně na krátkých výhoncích 
(trnech) směřujících do stran.
✓ po jarním kvetení zkraťte silně 

nejdelší výhony, postranní na 2-3 listy
✓ po letním kvetení zkraťte jen 

postranní trny stejným způsobem

Wisteria floribunda ´Beni Fuji´  

Wisteria floribunda ´Macrobotrys´   

květenství 
dlouhá až 90 cm

Wisteria floribunda ´Prolific´  

Wisteria floribunda ´Blue Saphire´ 

Wisteria floribunda ´Slg Blau´  

´Alba´ 
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arlat růže
pivoňky velkolepé

Čím je mezi kvítím léta růže a mezi kvítím jeseně chryzantéma, tím je mezi jarním kvítím 
pivoňka: vládkyní, na níž povyšuje jí skvoucí nádhera korun i pěkně vykrajovaný list. Jistě je 
nejkrásnější rodinou v čeledi pryskyřníkovitých, a to znamená mnoho, neboť téměř všechny 
rody této čeledi jsou krásné květiny zahradní.

Lat. název rostliny: Paeonia officinalis

V léčitelství: Pomáhá léčit šílenost, křeče a epilepsii
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Výběr z kapitoly Pivoňka v knize 
Oskara Smrže Dějiny květin,  
IV. díl, vydal Josef Vaněk, 1924

pivoňky velkolepé

Z námost o  pivoňce je úcty-
hodného stáří. Třebaže není 
pravdou, co o  ní tvrdí sevill-

ský biskup Isidor (594), že již Homer 
v  Iliadě uvádí, kterak Paeon, bůh lé-
kařství, objevil její léčivou moc, máme 
zaručené zprávy o pivoňce ze 4. století 
před Kristem. Tehdy Theophrast brojí 
proti nesmyslnému ritu vykopávati pi-
voňku v noci k účelům lékařským. Sta-
ří totiž rozeznávali pivoňku na samce 
a  samici. Nejmocnější byla pivoňka 
samice a  ta se měla vykopati v  noci, 
neboť ve dne hlídal ji posvátný datel, 
hrozící vyklubáním očí každému, kdo 
by ji chtěl utrhnouti. Ve středověku 
byl pivoňkový kořen, podlouhlé podo-
by, hlízovitě ztloustlý, příchuti hořce 
nasládlé a  málo příjemného zápachu, 
velebným lékem proti dně a padoucni-
ci. Ještě dodnes říkají Němci pivoňce 
Gichtrose. Vyhlášena jsou jaderka pi-
voňková jako ochranný amulet. V  lé-
kárnách byly požadovány „černé korál-
ky“, „jadýrky na krk pro psotník“ nebo 
„černý hrách dětem na krk“.
Zahradní tvary pivoňky obecné mají 
veliké květy plné jako růže, a  proto 
říká jim lid také růže pivoňková. Ve-
dle modrých přilbiček šalamounku, 
něžných srdíček, pyšných chocholí 
kosatcových, žhavě cihlových hlavi-
ček knotovky a pomerančových úborů 
měsíčku je nezbytnou součástí našich 
selských zahrádek, proto říkají jí Něm-
ci pivoňka selská (Bauernrose – selská 
růže) a  pro živou červeň květů vešla 
do lidové mluvy. Pivoňka je symbolem 
fintivosti, švarnosti. Když má někdo 
nos jako pivoňka, pilně holduje pivu. 

Lid rád do slov i z ciziny přijatých vklá-
dá nějaký vhodný smysl vlastní, a  tak 
i pivoňka z latinského Paeonia utvoře-
né zřejmě hledí k pivu, majícímu červe-
nou barvu.
Také Američané povšimli si záhy to-
hoto klenotu květnic a  dovedli zálibu 
spojiti s praktickým smyslem. Založili 
zvláštní spolek pivoňkářů pod jménem 
The American Paeony Society (1903, 
existuje dodnes – pozn. red.), a obrali si 
za úkol sjednati konečně jasný přehled 
ohromného množství tvarů a  zavésti 
jich jednotné a  správné pojmenování. 
K tomuto cíli založena byla na rozsáh-
lém zahradním pozemku Cornelovy 
university v  Itace pokusná pivoňková 
zahrada a  pěstitelé celého světa byli 
vyzváni, aby ze svých sbírek poslali 
od každého tvaru tři sazenice. Záhy 
potom obsahovalo pole přes tisíc roz-
manitých tvarů! Výsledkem toho je, že 
pivoňka je dnes v Americe velmi milo-
vanou a  cizinec z  Evropy žasne nejen 
nad rajskými sady měst a  villovými 
zahradami amerických občanů, ale 
podivuje se i  velkolepému rozmachu 
obchodního zahradnictva v celé zemi.
Jsou-li hezké bylinné pivoňky, ještě 
větší krása tají se v pivoňkách dřevna-
tých, mnohem pyšnějších a  imposant-
nějších. Vlast jejich je v Číně a tam od 
dávných dob pěstovaly se už před pat-
nácti sty lety. Nikde ve světě netěší se 
pivoňky takové slávě. Galantní Číňan, 
chtěje způsobiti zvláštní radost mladé 
dívce, přináší ji pivoňku. Ženich, který 
chce projeviti nevěstě lásku, nabídne jí 
pivoňku; přijme-li ji dívka, je to zname-
ní, že s nabídkou souhlasí. 
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Mezi letničkami používanými pro výsadbu do truhlíků a mobilních nádob každý rok jednoznačně 
vítězí petunie. Šlechtitelé to dobře vědí, proto soustředí svou pozornost na tyto rostliny stále 
intenzivněji. Kromě starých známých petunií si tak můžete vybírat ze surfinií, potunií, tumbelin 
a dalších obchodních názvů. Rozdíly jsou mezi nimi často velmi drobné a nejasné, což nás ale 
vůbec nemusí odradit od jejich pěstování: stále jsou to rostliny, které kvetou až do prvních 
mrazíků a neúnavně nasazují na květ.
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Ty, které máte nejraději

Petunie
✓ vzpřímený růst s mírným 

převisem
✓ květy jednoduché, velké 

od 4 do 6 cm

Surfinie
✓ vegetativně množené petunie
✓ převislý růst, jednoduchý květ
✓ bohatě se větví, netvoří po odkvětu semeníky
✓ náročné na pravidelnou zálivku

Tumbeliny 
✓ převislé petunie, často 

plnokvěté  
✓ tvoří kratší převisy

15

Calibrachoa
✓ velké množství drobných květů 
✓ atraktivní barvy, převislý růst

Petunia ´Night Sky´ 

Petunia ´Baby Doll´

Million Bells 
✓ velké množství drobných květů 
podobných petunii
✓ převislý, velmi bujný růst

Kromě klasických surfinií si 
v našich zahradnických centrech 

můžete vybrat i z bohatého 
sortimentu dalších letniček – 
potunií, surfinií, Million Bellsů 

a dalších druhů.

Dvě  
novinky pro 
letošní rok



Letničky

Většina letniček si za svůj krátký život trvající jen pár měsíců zaslouží místo doslova 
na výsluní. Horké slunce jim nijak nevadí, a mají-li dostatek vody, přímo si pod jeho 
paprsky libují. Člověku ale na slunečných místech v létě příliš dobře není a vyhledává 
spíše stín. I v místech, kam paprsky vůbec neproniknou nebo dopadají jen střídmě, 
si můžeme vytvořit květinovou oázu. Pomohou nám k tomu fuchsie a begonie, tedy 
letnička a hlíznatá rostlina, které stín přímo milují.
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Co se může hodit

Kapalné hnojivo pro balkon 
✓ obsahuje živiny ve snadno přijatelné formě
✓ podporuje vyrovnaný růst a bohaté kvetení 

muškátů a jiných balkónových květin
✓ obsahuje mikroprvky = rostlinné vitamíny
✓ aplikace zálivkou i postřikem jednou týdně

ZC Dlouhodobé univerzální 
hnojivo
✓ snadné dávkování před 

výsadbou i během 
vegetačního období

✓ inteligentní hnojivo 
zásobuje rostlinu živinami 
po dobu šesti měsíců

✓ pozvolné uvolňování živin 
a mikroprvků – nehrozí 
přehnojení

✓ aplikace přimícháním  
do substrátu
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ZC Substrát pro balkón
✓ pro pěstování pelargónií a ostatních 

balkónových květin 
✓ vyroben ze směsi vytříděné světlé a tmavé 

rašeliny, s přídavkem zeolitu, 
upraveným pH a obohacený 
živinami
✓ zásobuje všemi základními 
živinami včetně mikroprvků po 
dobu šesti týdnů 

Stínomilné princezny

Hlíznaté begónie 
(Begonia tuberhybrida)

Balzamína, netýkavka 
(Impatiens New Guinea) Fuchsie (Fuchsia)

✓ variabilní barvou i stavbou květů
✓ jednoduché, plnokvěté, drobnokvěté, 

velkokvěté
✓ vzpřímené i převislé
✓ kyselý substrát bohatý na rašelinu, 

častá zálivka
✓ ideálně bezvětrné stanoviště, vítr 

rostliny často poškodí
✓ náchylné na přelití a na padlí

✓ na záhony i do nádob
✓ sytě zelené listy, květy 

různých barev
✓ často mohutný růst
✓ má velkou spotřebu vody
✓ odkvetlé květy není třeba 

odstraňovat, čistí se sama

✓ vzpřímené, polopřevislé i převislé
✓ jednoduché i plnokvěté, květy mnoha 

barev a kombinací
✓ stanoviště v polostínu nebo stínu, 

vzdušné, světlé 
✓ substrát vzdušný, humózní, mírně kyselý
✓ nesnáší přeschnutí ani přelévání
✓ přihnojovat jednou týdně plným 

hnojivem a občas i hnojivem na list
✓ v teple a suchu náchylné na mšice, 

svilušky a plíseň šedou

Pro pěstování letniček doporučujeme
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Pokud jste zastánci míchaných truhlíků a raději než jednotvárné výsadby 
muškátů nebo surfinií máte za okny nebo na terase raději pestré 
barvy a rozmanité tvary, mohly by vás zajímat také letničky, které 
sice mají velmi nenápadné květy, ale v rostlinných kombinacích jsou 
nepostradatelné. Souhrnně je označujeme jako výplňová zeleň.
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K čemu jsou dobré 
výplňové rostliny?

letničky

Když je Květů Příliš

✓ nekvetou a nenarušují  
tak barevný koncept

✓ odstíny zelené a stříbrné 
sjednocují ostatní pestré barvy

✓ vytvářejí v pěstební nádobě hmotu
✓ některé druhy zajišťují vertikální 

dynamiku
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Rostliny uvedené na 
této straně můžete 
použít i samostatně 
nebo ve skupině. Bude 
se jim dařit zejména 
v polostínu, a i když 
nepokvetou, vytvoří 
pestrou kompozici díky 
svým rozmanitým listům. 

Moud (Plectranthus coleoides)

Africká kopřiva (Coleus)

Smil (Helichrysum petiolare)Starček (Senecio maritima)

Popenec (Glechoma hederacea)

Povíjnice (Ipomoea batatas)

Povíjnice (Ipomoea batatas)

„Stříbrný déšť“ (Dichondra argentea)

Drátovec (Calocephalus brownii)

vrbina (Lysimachia nummularia)



dřeviny
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Stanoviště
✓ polostín, nejlépe v podrostu vysokých 

stromů
✓ ideálně místo chráněné před větrem 

a mimo mrazové kotliny
✓ půda humózní, lehká, nevysýchavá
✓ čím vlhčí stanoviště, tím více světla 

a slunce rostliny snesou

Výsadba
✓ větší výsadbová jáma, zhruba trojnásobek 

kořenového balu zakoupené rostliny
✓ na místech se zásaditou půdou vyplnit jámu 

substrátem speciálně pro rododendrony 
a azalky

✓ v nově zakládaných zahradách pozor na 
zbytky omítky či jiných zásaditých materiálů 
ze stavby  

✓ na místech s běžnou půdou přimíchat 
rašelinu

✓ doplnit pomalu rozpustná hnojiva nebo 
kompost

✓ před výsadbou nechat nasáknout vodou
✓ pečlivě zalít a zamulčovat, ideálně kůrou  

( je kyselotvorná)

Rhododendron obtusum 'Allotria' (azalka)  Rhododendron ´Toucan´ (azalka)   
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Co se může hodit
Substrát pro rododendrony
✓ pro přímé vysazování 
rododendronů, azalek a dalších 
kyselomilných rostlin
✓ vyrovnaný obsah živin
✓ nízká hodnota pH
✓ kůrový kompost zlepšuje 
hospodaření s vodou

AGRO Rašelina 
✓ přírodní organická 
hmota zcela bez přísad
✓ vylehčuje těžké 
jílovité půdy a zvyšuje 
jejich vzdušnou 
kapacitu
✓ vhodná k přípravě 
pěstebních substrátů
✓ lze ji použít pro 
kyselomilné rostliny

Botanické označení Rhododendron se v současné době užívá pro rostliny, které v zahradnické 
praxi rozlišujeme na rododendrony (pěnišníky) a azalky. Vzhledově se obě skupiny poněkud liší 
– obecně řečeno jsou pěnišníky mohutnější a mají větší listy, azalky jsou subtilní a drobnolisté. 
Z hlediska svých nároků jsou si však velmi podobné a pro jejich pěstování platí stejná pravidla.  

Kristalon Borůvky a rododendrony
✓ vodorozpustné univerzální 
hnojivo bez obsahu vápníku 
✓ obsahuje mikroprvky pro 
přihnojování kyselomilných rostlin  

✓ rychlejší počáteční 
růst a lepší zakládání 
květů díky přímé absorbci 
fosforu
✓ rovnoměrný růst díky 
nízkému obsahu solí 
v hnojivu

Různý název, stejné nároky

Péče
✓ přihnojovat kyselými hnojivy bez 

obsahu vápníku  
✓ za sucha vydatně zalévat, ideálně 

dešťovou vodou (voda z řadu je 
tvrdá a vápenatá)

✓ neokopávat, koření mělce
✓ každý rok doplnit na jaře rašelinu
✓ před zimou důkladně zalít 

a zamulčovat, aby byly kořeny 
chráněny před mrazem

✓ řez není nutný

Rhododendron catawbiense ´Boursault´

Rhododendron yakushimanum



letničky

✓ vzrůst do 100 cm
✓ sterilní květy bez pylu, vhodné k řezu 

Buttercream F1 

✓ nižší vzrůst (80 cm)
✓ květy bez pylu

Mezzulah F1  

✓ zlatožluté květy, dlouhokvetoucí
✓ výška 120 cm, vhodná k řezu 

Baby Bear F1  

Jedna z nejznámějších rostlin, 
které můžeme vídat nejen na 
našich polích, ale stále častěji 
i v zahradách. A také jedna 
z nejrozmanitějších – některé 
kultivary můžeme snadno 
pěstovat v malém květináči 
na balkoně, jiné bez problémů 
dorostou výšky rodinného domu. 
Až si budete vybírat semena 
pro letošní sezonu, věnujte tedy 
pozornost zejména výšce, do níž 
se slunečnice mohou vyšplhat. OBři i trpAslíci

T
ex

t 
a 

fo
to

: S
E

M
O

, D
re

am
st

im
e

jaro 202022

Chcete-li použít slunečnice pro řez do vázy, vyberte 
si vhodný kultivar. Pokud květy ustřihnete na 
úplném počátku kvetení, vydrží vám déle než ty, 
které jsou v plném květu.

Eliška Korbová
Zahrada lisý s.r.o.
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✓ solitérní výsadby, ucelené skupinky, 
k řezu

✓ standardní hybridní odrůda pro 
produkci semen

✓ výška 150 cm
✓ méně větví, květ má velký průměr
✓ po odkvětu ponechat na stanovišti 

nebo usušit  

✓ plnokvětá
✓ na jedné rostlině tvoří více 

kompaktních, až 15 cm velkých květů
✓ vhodná pro pěstování v nádobách
✓ výška 60 cm

✓ nižší vzrůst (70 cm) 
✓ vhodná pro pěstování v nádobách
✓ květy zlatavě žluté, sterilní 

✓ výška až 180 cm
✓ větví se, vhodná k řezu, květy bez pylu 
✓ dvoubarevné květy žluté a mahagono-

vé barvy s tmavě hnědým středem 

✓ výška až 2 m
✓ větví se, vhodná k řezu
✓ květy mahagonové barvy 

claret F1  

Ballad F1  

sonny F1  

pacino mix (Dwarf mix) F1 teddy Bear  

Orange Mahogany Bicolour F1

✓ solitérní výsadby, ucelené skupinky, 
k řezu

✓ slunné stanoviště, náročná na vláhu
✓ bohaté olistění, větvící růst
✓ výška 40 cm

✓ solitérní výsadby, ucelené skupinky, 
k řezu

✓ slunné stanoviště, je náročná na vláhu
✓ vytváří jen jeden obří květní terč
✓ výška 2–3 m 

✓ trpaslík mezi slunečnicemi, vhodná 
do nádob

✓ květy světle zlato-žluté s tmavšími 
bronzovými středy

✓ netvoří pyl, vhodná i pro alergiky
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✓ výška 50–70 cm
✓ kompaktní slunečnice na okraje 

záhonů a do nádob
✓ bohatě se větví, výrazné listy 
✓ květenství žluté s výrazným tmavým 

terčem

Waooh!  slunečnice pro ptáčky  slunečnice obrovská 



zelenina

Neprávem opomíjené druhy zeleniny 
bývaly kdysi součástí jídelníčku zejména 
na venkově. Snadno se totiž pěstují, dobře 
se zpracovávají a jsou zdrojem vítaných 
vitamínů – nemusí jít ani o kysané 
zelí, o jehož zdravotní prospěšnosti se 
všeobecně ví. Kapusta obsahuje zejména 
hodně vápníku a vitamínu A. Pravidelná 
konzumace zelí a kapusty chrání před 
rakovinným bujením v trávicím traktu. 
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Zelí       

KAPuStA 
&

Zelí a kapustu doporučujeme pěstovat ze zakoupené sadby. Kromě 
toho, že je to pohodlnější, nemusíte řešit problém, co se zbytkem 
sadby z výsevů, když pro vaši spotřebu stačí pár hlávek.
 

Obávanému nadýmání 
můžete předejít přidáním 
bylinek, například kmínu, 
tymiánu nebo saturejky.  
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Vertus 2 
✓ hlávková pozdní kapusta
✓ hlávka ploše kulovitá, tmavě zelená 

s modravým ojíněním
✓ podzimní sklizeň
✓ k přímému konzumu, mražení i ke 

skladování do konce ledna 

Juna F1 

✓ jarní zelí pro nejranější sklizně
✓ hlávka vejčitá, dobře uzavřená
✓ odolná k praskání i předčasnému 

vybíhání do květu

Blistra F1 
✓ hlávková pozdní kapusta
✓ letní až podzimní sklizeň
✓ pro přímou spotřebu a krátkodobé 

skladování 

Korino F1 

✓ kruhárenské pozdní zelí pro letní sklizně
✓ hlávka středně velká, uzavřená
✓ odolné proti vyvracení košťálu 

a praskání hlávek

Unikát F1 

✓ jarní malohlávkové zelí na přímý 
konzum

✓ hlávka jsou kulatá, pevná, vyrovnaná
✓ odolná k praskání, dlouho vyrží na 

záhonu

Groninger 

✓ růžičková středně raná kapusta
✓ růžičky velmi pevné, na řezu žluté
✓ v době tvorby růžiček nutný 

dostatek vody  

Lunet F1 
✓ růžičková poloraná kapusta
✓ nadprůměrným nárůst růžiček 
✓ růžičky velké, tmavě zelené barvy 

s hladkým povrchem

Portoza F1 

✓ kruhárenské pozdní zelí 
✓ hlávky hmotnosti 3–5 kg
✓ dobře snáší mrazíky, odolné 

k zahnívání, nepraská
✓ lze i dlouhodobě skladovat 

Pavlo F1 

✓ kruhárenské polopozdní zelí 
s mohutným vzrůstem

✓ nízký vnitřní košťál, jemná sladká 
krouhanka

✓ hlávky hmotnosti 4–5 kg
✓ lze i krátkodobě skladovat
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užitková zahrada
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Spolu s okurkami a rajčaty patří papriky do trojice druhů zeleniny, bez nichž si nedokážeme 
představit žádnou užitkovou zahradu. Jsou to nepostradatelné druhy, které s oblibou 

konzumujeme nejen samotné jako přílohovou zeleninu, ale také jako součást salátů, případně 
i teplých pokrmů. Vedle pálivých paprik, které se v poslední době těší velké oblibě, velmi často 

pěstujeme papriky sladké, mezi něž patří i kapie.
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králoVna zahrady
Nekorunovaná
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lydia 
✓ raná, velmi úrodná pravá 

kapie 
✓ vyšší až vysoký vzrůst
✓ plody nepálivé, pevné 

stěny při sterilaci 
neměknou 

✓ v technické zralosti 
světle zelené, v botanické 
zralosti červené

raduza F1 
✓ raná se širším 

jehlancovitým plodem
✓ tmavě červené plody
✓ vhodná i na zelenou 

sklizeň
✓ pro konzumaci celých 

plodů, na konzervaci, na 
pečení a plnění

radmila F1 
✓ plochý plod, vhodný na 

tepelnou úpravu – smažení 
nebo grilování celých 
plodů

✓ sklizeň i v zelené zralosti, 
prioritní je ale sklizeň 
vyzrálých červených plodů 

✓ na přímý konzum i na 
sterilaci 

rafaela F1 
✓ tmavě červené 

jehlancovité plody
✓ velmi vhodná pro přepravu 

a kratší skladování
✓ optimální pro průmyslové 

využití
✓ doporučujeme především 

sběr v botanické zralosti

Co je vlastně kapie?
✓ sladká, velkoplodá paprika s pevnou 

stěnou
✓ v botanické zralosti je červená, lze ji 

konzumovat ale i v zeleném stavu
✓ dvojkomorový, na průřezu plochý 

plod 
✓ vhodná k nakládání, konzervaci 

i konzumaci za syrova
✓ název skupiny vznikl podle bulharské 

odrůdy Kurtovskaja kapia

Jak se kapie pěstují?
✓ slunečné, chráněné stanoviště, 

výhřevná půda (nesnáší střídání 
teplých a studených období)

✓ půda bohatá na humus i živiny  
✓ důležitá je zálivka – půda stále vlhká
✓ přihnojovat hnojivem s vyšším 

obsahem draslíku pro vyzrávání 
plodů

✓ nutná opora, pod tíhou plodů se může 
rostlina rozlámat

Čím je kapie prospěšná?
✓ obsahuje vitamíny B1, B2, C, E, 

provitamín A, kyselinu listovou 
a stopové prvky

✓ posiluje cévy, mírní bolesti žil, 
posiluje srdce a krevní oběh, zlepšuje 
zrak, zpevňuje vazivové tkáně

FlorIa o-M hnojivo  
pro plodovou zeleninu
✓ zajišťuje vyvážený růst 
a tvorbu plodů 
✓ rovnoměrná výživa – 
nehrozí přehnojení
✓ působí spolehlivě  
po dobu dvou měsíců
✓ obsahuje přírodní 
hnojivo guano

Pro pěstování paprik 
doporučujeme

krISTalon Plod a květ
✓ podporuje vyšší násadu 
a vybarvení květů a plodů
✓ zamezuje žloutnutí listů
✓ mikroprvky jako rostlinné 
„vitamíny“ pro výbornou 
kondici rostlin

nejčastěji 
pěstované odrůdy



Sezóna

Substráty, hnojiva a přípravky proti škůdcům patří zejména 
na jaře k nejčastěji prodávanému sortimentu každého 
zahradnického centra. Nabídka těchto potřeb je velmi bohatá 
a doporučit konkrétní produkt či značku je poměrně složité, 
často si vybíráte podle osobních preferencí nebo vlastních 
zkušeností. Na této dvoustraně vám proto představíme pouze 
několik novinek, které můžete vyzkoušet na své zahradě.
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Přírodní hnojiva
✓ vysoce kvalitní přírodní 

organická hnojiva ve 
formě pelet

✓ sladové klíčky 
jako bohatý zdroj 
fytohormonů pro 
podporu růstu 
kořenového systému 

✓ dlouhodobé působení 
– dusík se uvolňuje 
pozvolna

✓ organické látky stimulují 
biologickou aktivitu 
půdy, tím zlepšují půdní 
strukturu

✓ pomáhají udržovat vodu 
v půdě

✓ aplikace rozhozením 
a zapravením do půdy 

ORGANIKA pro celou zahradu  
✓ tradiční přírodní statkové hnojivo pro základní  

hnojení před výsadbou 
✓ pro veškerou zeleninu, zejména plodovou,  

ale i květinové záhony a dřeviny
✓ přispívá k vyšší úrodnosti půdy
✓ zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu
✓ neobsahuje klíčivá semena plevelů
✓ aplikace rozhozením a zapravením do půdy (rytím nebo 

zaoráním), u přihnojování zapravit do půdy jen mělce

Novinky

Pro Péči 
o zahradu

jaro 202028

pro všechny druhy 
borůvek a brusnic, 
muchovník apod.

pro jahody, rybíz, 
angrešt, maliny, 
ostružiny, jostu,  
vinnou révu aj.

pro okurky, cukety, 
dýně a melouny 

pro všechny druhy rajčat 
a paprik (včetně chilli odrůd)
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aGro organo-minerální kapalná hnojiva

Bylinkové směsi 

Odměnou za používání hnojiv NATURA bude 
zdravá sklizeň, báječná vyrovnaná chuť 
a zachování ekologických principů... Víte, že na 
takovou zahradu zavítá celá řada užitečných 
živočichů? Pozvěte je dál!

Silvie hlavatá
az GardEN, s.r.o.
Pardubice

Substrát pro rajčata, 
okurky a papriky                          
✓ jemný přírodní substrát 

pro pěstování bio zeleniny 
v nádobách i volné půdě

✓ vysoká nasáklivost 
a následně schopnost 
výborného zásobování 
rostlin vodou

✓ pro všechny druhy rajčat, 
paprik (včetně chilli) 
a okurek 

pro jahody a jiné 
drobné ovoce 

(angrešt, 
rybíz, maliny, 

ostružiny, 
jostu…)

směs mleté skořice a hřebíčku 
v sáčku z čajového papíru na 

pravé plísně na okrasných 
rostlinách a zelenině (rajčata, 
papriky, okurky, brambory, 

cibule aj.)

Se startovací 
dávkou 
hnojiva

pro všechny druhy rajčat, paprik 
a okurek pěstované v nádobách, 

ve volné půdě i ve skleníku

pro kyselomilné keře jako jsou kanadské 
a jiné odrůdy borůvek, brusinky, azalky, 
rododendrony, hortensie, vřesy a jiné 
pěstované ve volné půdě i v nádobách 

(podzimní truhlíky, žardiny, apod.)

pro všechny druhy 
balkónových 

květin jako jsou 
muškáty, begonie, 
surfinie, petunie, 
a jiné letničky

Substrát bylinková zahrádka 
a výsev
✓ unikátní jemný substrát pro 

výsev, přesazování a pěstování 
bylinek a zeleného koření 
v nádobách i volné půdě

✓ substrát je vhodný i pro výsevy 
všech druhů semen obecně 
a pro řízkování

✓ nezadržuje vodu – nízká 
hrozba přemokření a následně 
zahnívání rostlin

✓ není vhodný pro pěstování 
kyselomilných rostlin   

Substrát pro borůvky 
a brusinky                       
✓ jemný přírodní substrát pro 

kyselomilné rostliny
✓ vysoká nasáklivost a následně 

schopnost výborného 
zásobování rostlin vodou

✓ pro všechny druhy borůvek, 
brusinek, brusnic; muchovník 
apod. 

✓ lze využít i pro výsadbu 
okrasných kyselomilných 
rostlin, např. azalek, 
rododendronů, hortensií, vřesů 

Substrát pro jahody 
a drobné ovoce             
✓ jemný přírodní substrát pro 

pěstování bio ovoce 
✓ vysoká nasáklivost 

a následně schopnost 
výborného zásobování 
rostlin vodou

✓ pro všechny druhy 
jahodníků včetně převislých 
a jiného drobného ovoce 
jako je angrešt, rybíz, josta 
nebo maliny pěstovaných 
v nádobách i volné půdě

✓ vysoký obsah živin
✓ organická složka 

TerraLut zlepšuje 
příjem minerálních 
látek

✓ bohatá násada květů 
/ vysoká sklizeň / 
chutnější plody

✓ ve formě zálivky každé 
dva týdny v době 
vegetace

✓ vždy přihnojujte  
na vlhkou zeminu

pro všechny druhy bylinek 
a aromatických rostlin 

(šalvěj, bazalka, tymián…) 
ve volné půdě i v nádobách  

✓ český patent vyrobený ve 
spolupráci s Výzkumným 
ústavem rostlinné výroby

✓ stoprocentně přírodní 
produkt

✓ výluh se připravuje přes noc 
a aplikuje se postřikem

✓ bezpečný pro člověka 
i živočichy; neškodí 
užitečným organismům

✓ bez ochranné lhůty  
✓ optimálně aplikovat 

preventivně, opakovat 
v intervalu 10–15 dní po 
celou dobu sezóny



fauna

Nezáleží na tom, kde bydlíte. Každý z nás může pro ptáky něco udělat. Upravte s námi svou 
zahradu či balkon a těšte se z přítomnosti ptáků a dalších zvířecích obyvatel. Odměnou vám bude 
možnost pozorovat ptáky z bezprostřední blízkosti, poslouchat ptačí zpěv, pozorovat je při krmení, 
stavbě hnízda i vyvádění mláďat. Co můžete udělat pro ptáky ve své zahradě?
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Ptačí hodinka 2020
Zapojili jste se v lednu do druhého ročníku Ptačí hodinky? Pak jste možná jedním z téměř 21 000 
účastníků, kteří sčítali ptáky na krmítkách. Celkem jste monitorovali více než 400 000 ptáků! Nejčastěji 
pozorovanými druhy byli sýkory a vrabci, na dalších místech se umístily hrdličky, zvonci, kosi 
a stehlíci. Podrobné výsledky najdete na www.birdlife.cz. Příští sčítání proběhne 8.–10. ledna 2021.

✓ vyšší stromy, keře, jehličnany
✓ staré stromy 
✓ hromada dřeva 
✓ živé ploty  
✓ ptačí budky

jaro 202030

PUsťte PtáKy k sobě domů!

Přikrmování na krmítku bychom 
měli omezit na zimní měsíce 
a zahradu upravit tak, aby ptákům 
poskytla sama dostatek potravy. 
✓ ovocné stromy – třešeň,  
jabloň, jeřáb
✓ keře – bohaté zásoby bobulí
✓ břečťan – nabídne kromě bobulí 
i místo pro stavbu hnízda  
✓ okrasné trávy, letničky 
(slunečnice, ostálky), trvalky 
(levandule, dobromysl, šalvěj, 
třapatky, bělotrn, máčka)

Nepoužívejte chemii Zajistěte bezpečí

Nabídněte vodu 

Nabídněte místo k hnízdění

Ideálním řešením je malé zahradní 
jezírko s mělkými břehy, kde se 
ptáci mohou koupat i napít. Postačí 
ale i napajedlo či miska s vodou, 
nejlépe mělkou a trošku širší, aby 
se v ní ptáci mohli i koupat. Důležité 
je vodu pravidelně vyměňovat. 
Bazén je naopak nebezpečným 
místem a kvůli chemii naprosto 
nevhodným zdrojem vody.

Přirozený úkryt před predátory 
po celý rok poskytne husté 
rostlinstvo i hromada dřeva. 
Pozor na domácí mazlíčky, 
především kočky! Když 
vyvěšujeme budky nebo 
krmítka, dbejme na to, aby 
nebyly pro kočku přístupné. 
V době, kdy se ještě nevzletná 
mláďata často zdržují na 
trávníku, držíme kočku 
pár dní zavřenou, je-li to 
možné. Skleněné plochy 
zajistíme proti nárazu pomocí 
speciálních samolepek nebo 
ručně vyráběnou dekorací. 
Neponechávejme na zahradě 
otevřené nezajištěné sudy či 
jiné hluboké nádoby s vodou – 
ptáci, ale i jiní živočichové se 
v nich snadno utopí.

Používání chemie na zahradě je obecně nevhodné. 
Nejenže mizí plevele, zdroj potravy pro ptáky, ale 
mláďata se mohou otrávit postříkaným hmyzem. I malé 
dítě může najít lákavý plod a neumytý jej strčit do pusy…

Nabídněte potravu



Co se může hodit

AGRO organominerální hnojivo 
pro jahody a další drobné ovoce
✓ granulované, aplikuje se 
rozhozem
✓ živiny v minerální podobě 
se vstřebají téměř okamžitě, 
organické se rozkládají až dva 
měsíce 
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Jahody

✓ měsíční jahoda
✓ kvete a plodí po celou sezonu až do zámrazu
✓ plody jsou drobné a spíše na mlsání  

Mara de Bois

Scarlet Beauty

Rujana

✓ lesní jahodník
✓ intenzivní aroma
✓ ojedinělá chuť a velký výnos
✓ díky bujnému růstu vhodná i do závěsných 

nádob

✓ kříženec čtyř starších jahod 
evropského typu 

✓ stáleplodící odrůda
✓ vhodná pro pěstování 

v nádobách i na záhoně
✓ bujně roste a plodí i na 

výhonech
✓ středně velké plody 

s nejvyšší chutí a vůní 
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Ačkoliv v sortimentu jahodníku najdeme odrůdy 
s velkými plody a velkým výnosem, v posledních 
letech se velké popularitě těší naopak odrůdy 
s drobnějšími, zato velmi chutnými a aromatickými 
plody. I tyto sorty v našich zahradnických centrech 
nabízíme – jako součást konceptu sazenic jahod.

KRISTALON Jahoda
✓ rychle účinné 100 % 
vodorozpustné hnojivo
✓ obsahuje mikroprvky 
jako rostlinné „vitamíny“ 
pro výbornou kondici 
rostlin
✓ aplikace zálivkou 
i postřikem jednou týdně

FLORIA Substrát 
pro jahody  
✓ pro pěstování 
jahod na balkoně 
nebo terase
✓ do pytle stačí 
vyříznout otvor 
a vysadit sazenice

dROBNé, ale chuTNé
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V posledních letech se co do počasí Velikonoce moc nedaří, 
bývá chladno a deštivo. Pokud chcete i přesto s dětmi vyrazit 
na pomlázku, třeba se vám bude hodit i malá termoska s čajem, 
který při pochůzce za koledou zahřeje a svou chutí či vůní 
vám připomene blížící se jaro. Z nabídky našich zahradnických 
center jsme tentokrát vybrali čaje se značkou Sonnentor.

delikatesy

Jarní políbení
 
Osvěžující a chladivá 
bylinná směs s citronovou 
trávou, mátou peprnou 
a kardamomem. Právě 
kardamom propůjčuje této 
aromatické bylinné směsi tu 
správnou kořeněnou chuť. 
První sluneční paprsky jara 
jdou ruku v ruce s touto 
směsí, která rozproudí 
váš organismus... a motiv 
zamilovaných velikonočních 
zajíčků ztvárňuje jedinečnost 
tohoto ročního období.

Veselé Velikonoce 

Nejen o Velikonocích vás 
zaručeně osvěží tento 
báječný čaj s jemnou 
citronovo-ovocnou chutí. 
Čaj v jemně oranžové barvě 
je ideálním společníkem 
různých velikonočních 
pokrmů – šunka, vajíčka, 
ale i tvarohový či jogurtový 
koláč.

Velikonoční zajíček 

Tento čaj je přirozeně sladký 
a jeho líbezné květinové 
tóny z něho dělají skvělého 
společníka k dezertům 
a koláčům, jemným sýrům 
a jarním pokrmům.

Luční kvítí 
 
Pociťte svěžest rozkvetlé 
louky ve vybrané směsi 
devíti voňavých bylin. 
Bylinná chuť s jemnými 
květinovými tóny vám vlije 
novou sílu do žil! Zachutná 
vám především s lehkými 
tvarohovými dezerty 
a zeleninovými saláty.
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Na pomlázku S čajem
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Znáte to: celou zimu se těšíme na jaro, a když konečně přijde, cítíme se malátní, vyčerpaní, 
otrávení. Příčinou je pravděpodobně dlouhé chladné období s nedostatkem světla a slunce. S jarní 

únavou bojuje každý z nás po svém – někdo sportem, jiný pestrou stravou nebo třeba saunou. 
V každém případě však odborníci doporučují zvýšit přísun vitamínů a posílit imunitu. K tomu se 

výborně hodí sirupy a bylinné směsi Kitl, které si můžete koupit i v našich zahradnických centrech. 

delikatesy
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Recept Proti jarní únaVě

Kitl Životabudič
Sirup na povzbuzení je vyroben ze 
zahuštěné hroznové šťávy a pěti bylin 
s povzbuzujícími účinky. Obsahuje 
přírodní kofein z bylin, naopak 
neobsahuje žádný řepný cukr. Účinky 
se dostavují do pěti minut a trvají až 
čtyři hodiny. Tato láhev odpovídá  
20 plechovkám energetických nápojů.

Kitl Šláftruňk Zlatý
Kitl Šláftruňk Zlatý se vyrábí z bílého 

révového vína a sedmi bylin na 
uklidnění a je doslazen zahuštěnou 
hroznovou šťávou. Pomáhá uklidnit 

a uvolnit od napětí, pije se v malých 
dávkách před spaním. Zlatý Kitl 

Šláftruňk má ve vůni ovocné,  
lipově-medové tóny.

Kitl Životabudič  
pro muže
Afrodiziakální sirup 
na povzbuzení 
vyrobený z červené 
zahuštěné hroznové 
šťávy a pěti bylin 
s povzbuzujícími 
účinky včetně 
dvojnásobné dávky 
kotvičníku zemního. 
Obsahuje přírodní 
kofein z bylin, naopak 
neobsahuje žádný 
řepný cukr.  

Kitl Meducínka
Sirup, jehož složky 
přispívají k normální 
funkci imunitního 
systému. Vyrábí se ze 
zahuštěné jablečné 
šťávy, propolisu, 
bylinek a vitamínu 
C. Neobsahuje 
žádný řepný cukr. 
Díky složení mohou 
Meducínku užívat 
i děti.

Kitl Smrkáček Bio
Sirup z mladých smrkových výhonků 

v bio kvalitě s vitamínem C. Mladé 
smrkové výhonky přispívají k normální 

funkci dýchacího systému. Vitamín C 
přispívá k normální funkci imunitního 
systému. Kitl Smrkáček BIO je vhodný 

pro dospělé i děti od jednoho roku.

Kitl Šláftruňk rudý
Kitl Šláftruňk Rudý se vyrábí 
z červeného révového vína a sedmi 
bylin na uklidnění. Je skvělý před 
spaním na dobrou noc. Pomáhá 
uklidnit a uvolnit při napětí. Pije se 
v malých dávkách. Voní po vermutu 
či portském vínu a je doslazen 
zahuštěnou hroznovou šťávou.
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V průběhu letošního roku dojde ke změně obchodních názvů některých přípravků na ochranu 
rostlin. Může se stát, že budete na našich centrech hledat například oblíbený Decis Protech, 
a bude vám nabízen Sanium Ultra. Nebojte se důvěřovat našemu personálu, je opravdu 
kvalifikovaný a má od našich dodavatelů nejlepší informace. 

informace
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V  tabulce najdete názvy výrobků, 
kterých se přejmenování týká. 
Dochází jen ke změnám názvů, 

účinnost se nemění. I nadále se může-
te na přípravky spolehnout stejně jako 
v minulých letech.  

  

Desimo Duo – granule PROTECT GARDEN Desimo Duo

Fastion – Granulovaná nástraha proti mravencům 100 g  Granulovaná nástraha Bayer Garden

Keeper Liquid   Sencor Liquid

Magnicur Core – 3 x 1,5 g Zato 1,5 g

Magnicur Energy – okrasné rostliny, zelenina 15 ml Previcur Energy

Magnicur Finito – 50 ml  Infinito

Magnicur Fungimat – koncentrát 50 ml Folicur koncentrát

Magnicur Fungimat AL – 500 ml  Folicur AL

Magnicur Quick – 15 ml  Teldor

Nástraha na mravence (2ks) domeček FASTION Nástraha na mravence BG

Sanium Ultra – okrasné rostliny, ovoce a zelenina 100 ml Decis Protech

Solabiol – proti slimákům 500 g  Natria

Tekutá nástraha na mravence 4 g FASTION Tekutá nástraha BG

NOVý NáZEV, osvědčená účinnost

Nový název Starý název
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akce

Jarní akce v našich zahradnických centrech
Zahradnické centrum 
Ferenčík, České Budějovice
Informace o jarních akcích v našem 
zahradnickém centru najdete na 
našem facebookovém profilu  
a na webu.

Zahradnictví Dvořák  
a syn s.r.o., Teplice
4.–5. 4. Bylinkový  víkend 
Tradiční víkend věnovaný voňavým 
bylinkám, ale v časnějším termínu. 
Poradna odborníka, ochutnávky.
NOVINKA – Grilování s bylinkami

Zahrada Lisý s.r.o.,  
Králův Dvůr
21.–22. 3. Vítání jara a jarní 
tvoření
✓ bohatý výběr jarních rostlin 

a dekorací
✓ jarní kouzlení s rostlinami pro 

malé i dospělé (tvorba jarních 
dekorací)

30.–31. 5. Jahodový víkend
✓ ochutnávka a prodej jahod  

od českých pěstitelů (Jahodárna 
Vraňany)

✓ jahodové speciality a nápoje  
pro mlsné jazýčky

Chládek zahradnické centrum 
s.r.o., Praha
25.–26. 4. Truhlíkománie 
dubnová
✓ rozšířená nabídka balkonových 

květin a zeleninové sadby
✓ poradenství při sázení truhlíků
✓ můžete si přinést a osadit 

truhlíky vlastní nebo u nás 
zakoupené

✓ zdarma vám poskytneme drenáž 
a substrát obsahující hnojivo

9.–10. 5. Truhlíkománie květnová
✓ rozšířená nabídka bylinek, 

zeleninové sadby a balkonových 
květin

✓ poradenství při sázení truhlíků
✓ můžete si přinést a osadit 

truhlíky vlastní nebo u nás 
zakoupené

✓ zdarma vám poskytneme drenáž 
a substrát obsahující hnojivo

23.–24. 5. Rozkvetlá zahrada 
✓ široká nabídka hortenzií, 

levandulí, růží a dalších 
kvetoucích rostlin

✓ odborné poradenství v pěstování 
venkovních rostlin

✓ výstava řezaných hortenzií 
s hlasováním o nejkrásnější 
odrůdu

✓ prezentace květinové kosmetiky 
Ryor

Jahodová pohádka v Zahradnictví 
u Chládka
✓ denně nabídka čerstvých jahod 

od našeho dodavatele Jahodárna 
Vraňany

✓ ochutnávka vybraných odrůd
✓ pro informace o termínu sledujte 

náš facebook

Zahradnictví Líbeznice s.r.o., 
Líbeznice
28. – 29. 3. 2020 
 Jaro v zahradnictví
✓ zábavný program pro děti
✓ jarní inspirace se zkušenou 

floristkou Karolínou Žáčkovou
✓ zahájení prodeje růží Kordes

25.–26. 4. Chřestový víkend/
Chřest s jahodami
✓ možnost zakoupení čerstvého 

chřestu a šťavnatých jahody  
(dle dostupnosti)

✓ chřestové a jahodové speciality 
v naší kavárně

23.–24. 5. 2020 Bylinky na talíři
✓ plný sortiment bylinek a všeho 

potřebného k jejich pěstování
✓ ochutnávka našich produktů
✓ inspirace pro využití bylinek 
✓ bylinkové dobroty z naší kavárny

13.–14. 6. Fialová v zahradě
✓ poznejte odstíny fialové 

v podobě hortenzií a levandule
✓ široký sortiment hrnkových 

hortenzií
✓ rozšířená nabídka levandulí
✓ osvěžující občerstvení v kavárně

Zahradnické centrum Brabec, 
s.r.o., Modřice u Brna
25.–26. 4. Škola tvarování 
a přesazování bonsají
✓ 2. ročník workshopu pod 

vedením Petra Hrona
✓ poradenství při tvorbě 

japonských zahrad
✓ ochutnávka japonské kultury

23. –24. 5. Slavnosti trvalek 
a bylinek
✓ prodej trvalek známých i méně 

známých
✓ odborné poradenství
✓ zábavní program pro malé 

zahradníky
✓ výborné občerstvení 

a ochutnávky

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)
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českých spolupracujících zahradnických firem

Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

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

✓ 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

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

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

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




