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Pranostiky pro léto
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
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A je to tady! Pojďte se slunit, koupat, lenošit, 
cestovat… a nezapomeňte při tom na své 
zahrádky! Komu dělá největší potěšení zalévat, 
okopávat, plít a pečovat o své rostlinky, pro toho 
je práce zábavou a ani mu moc nechybí mořská 
pláž nebo daleké kraje. Tak jako našim babičkám, 
které z letní zahrady vytěžily i spoustu dobrot na 
zimu.
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Zpravodaj 3

� Rošt zahradního grilu snadno vyčistíte tak, že jej 
zabalíte na dvě až tři hodiny do mokrých novin. 
Nečistoty pak snadno odstraníte.  

� Zašpiněné proutěné koše snadno vyčistíte teplou 
vodou, v níž rozpustíte trochu sody.

� Zrezivělé zahradní nářadí bude jako nové, když 
ho vylouhujete v roztoku 20 dkg soli, 250 ml octa 
a 200 ml citronové šťávy a litru vody.  

� Rezavé skvrny z ostří nože odstraníte tak, že nůž 
zapíchnete na noc do cibule.  

� Domácí repelent proti komárům si vyrobíte tak, 
že snítek rozmarýnu přelijete litrem vroucí vody 
a po vychladnutí přidáte lžíci vinného octa.  

Babské rady do zahrady
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Domácí bavorská hořčice

� 150 g bílých hořčičných semínek
� 100 g černých hořčičných semínek
� 250 g třtinového cukru
� 375 ml vody
� 125 ml vinného octa
� 1/2 čajové lžičky soli
� 3 kuličky jalovce
� 5 kuliček pepře
� 1 bobkový list
� 1 plátek zázvoru 

Vodu svaříme s octem, solí a kořením, chvíli 
povaříme a necháme chladnout. Mezitím umeleme 
hořčičná semínka (poměr můžeme upravit, čím 
více černých, tím ostřejší hořčice bude), smícháme 
je s cukrem a vmícháme do vychladlého nálevu. 
Necháme několik hodin odstát. Pokud by byla 
směs příliš hustá, přidáme trochu vody. Pak směs 
na mírném ohni zahřejeme (nevaříme) a ještě 
horkou plníme do skleniček.

� meruňky           � kyselina citronová

Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme 
pecky a postupně vkládáme do vody s trochou citronu nebo 
kyseliny citronové, která zabrání hnědnutí. Pokud nemáme 

sušičku ovoce, sušíme je v troubě na pečicím papíru 
řeznou plochou dolů, nejprve při teplotě 
50 °C, po čtvrt hodině zvýšíme teplotu na 60 °C. 
Celková doba sušení je asi 24 hodin.

Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme Plně vyzrálé meruňky rozkrájíme na půlky, odstraníme 

Sušené meruňky

Kompoty, marmelády, kečupy, pesta, čatní, hořčice, povidla… 
to všechno si můžete koupit v nepřeberném množství v nejbližším 

supermarketu, ale není to jaksi ono. Zvlášť pokud bydlíte na venkově 
nebo trávíte prázdniny na chalupě, patří neodmyslitelně k létu 

domácí zpracování ovoce a zeleniny, právě sklizených 
ze zahrady. Zkuste si s námi připravit něco netradičního…

Vyrábějte PODOMÁCKU
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Zpravodaj 5

Nakládaná česneková rajčata

Ke sklizni a krátkodobému 
i dlouhodobému zpracování přijdou vhod 
ručně vyráběné bedýnky z měkkého dřeva 
v různých tvarech a velikostech. 

� 2 kg menších rajčat
� 15 stroužků česneku
� tymián, sůl, olivový olej

Rajčata rozpůlíme, poklademe 
řezem nahoru na plech vyložený 
pečicím papírem a pečeme při 
180 °C asi 45 minut. Mezitím 
oloupeme česnek a utřeme 
se solí. Po vychladnutí potřeme 
řezy rajčat česnekem, zasypeme tymiánem a slepíme 
vždy dvě půlky k sobě. Vyskládáme na těsno do sklenic, 
zalijeme až po okraj olivovým olejem, důkladně uzavřeme 
a uchováváme v lednici. Podle chuti můžeme přidat 
do sklenice trochu kopru.

� 1 kapusta kadeřávek
� 1/2 lžičky soli
� 1/2 lžičky citronového pepře
� olivový olej

Vypeckované meruňky 
nakrájíme na malé kostičky, 
jostu obereme na kuličky, 
z citronu nastrouháme 
kůru a vymačkáme šťávu, 
z meduňky obereme lístky. 
Vše smícháme, posypeme 
cukrem a přidáme dřeň 

z vanilkového lusku. Směs pečeme v troubě 
předehřáté na 175 °C, dokud ovoce nezměkne 
(asi 45 minut). Horkou směs plníme 
do menších skleniček, dobře uzavřeme 
a dnem vzhůru necháme zchladnout.

� 1 kapusta kadeřávek

Kapustové chipsy

Letní pečený čaj s meruňkami

Listy kadeřávku dobře 
omyjeme, osušíme a nakrájíme 
na menší kousky (při sušení 
se zmenší). Olej smícháme 
se solí a pepřem do hustší 
pasty, listy v ní namočíme 
a rozložíme na plech vyložený 
pečicím papírem tak, aby 
se nedotýkaly. Sušíme 
v troubě předehřáté na 100 °C 
asi 40 minut a kontrolujeme, 
aby se listy nepálily.

� 2 kg meruněk
� 500 g josty (nebo 

směsi angreštu 
a rybízu)

� 250 g třtinového 
cukru

� hrst meduňky
� vanilkový lusk
� bio citron
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Upletl jsem
POMLÁZKU
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  LETNIČKY 
k řezu i sušení

4

Jaká by to byla venkovská zahrádka, kdyby v ní chyběl záhon s květinami určenými 
k řezu! Pestré záhony plné letniček bývaly součástí vesnických předzahrádek a pestré 
kytice zdánlivě bez ladu a skladu zdobily nedělní stůl se svátečním obědem. A ještě se 
mezi nimi našlo dost květin k sušení, to aby bylo i na zimní ozdobu. Pokud jste si letos 
nestačili letničky vysít, najdete v našich zahradnických centrech sadbu jednoletých 
květin, z nichž si můžete podobně pestrý záhon vytvořit i vy.
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1 Laskavec ocasatý 
(Amaranthus caudatus)

2 Hledík (Antirrhinum)

3 Luštěnice trnitá 
(Cleome spinosa)

4 Fenykl obecný 
(Foeniculum vulgare) 

5 Titónie okrouhlolistá 
(Tithonia rotundifolia)

6 Zvonečkovec modrý 
(Trachelium caeruleum) 

7 Ostálka 
(Zinnia)

8 Astra čínská 
(Callistephus chinensis)

AGRO Hnojivo na trvalky 
� vhodné i pro letničky 

pěstované v záhonech 
� aplikuje se jen jednou 

na začátku sezony, působí 
až šest  měsíců

Agro UNIVERSAL 
� univerzální kapalné hnojivo 

vhodné pro veškeré rostliny 
pěstované v nádobách či ve 
volné půdě

� obsahuje 
správný poměr 
živin pro 
zdravý růst, 
tvorbu zelené 
hmoty i bohaté 
kvetení 

Zahradní nůžky PowerGear X 
� malé dvoučepelové nůžky 

pro stříhání čerstvých výhonů 
a větví

� převodový mechanismus 
zvyšuje až třikrát střižnou sílu

Pracovní rukavice
� doporučujeme 

typy určené pro 
jemné zahradnické práce

� lze prát opakovaně v pračce
� vhodné při alergii na přírodní 

kaučuk

7Zpravodaj
2

5

6

8

Další letničky vhodné k řezu 
i sušení
Černucha damašská (Nigella damascena)
Hlaváč hvězdicovitý (Scabiosa stellata)
Kraspedie kulovitá (Craspedia globosa)
Limonka chobotnatá, statice (Limonium sinuatum)
Měsíčnice roční (Lunaria annua)
Ostrožka stračka (Consolida regalis)
Slaměnka křídlatá (Ammobium alatum)
Smil listenatý (Helichrysum bracteatum)
Smilek růžový (Helipterum roseum)
Sporýš argentinský (Verbena bonariensis) 
Sveřep velkoklasý (Bromus lanceolatus)
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Pokud bychom si vypůjčili symboly pro označování velikosti oblečení do našich zahradnických 
center, mohli bychom se chlubit, že nabízíme nejen vzrostlé stromy o velikosti XXL, ale na opačné 
straně spektra i rostliny téměř trpasličího vzrůstu. K nim bychom mohli přiřadit i nádobové rostliny 
zapěstované na kmínku. Jejich přirozený habitus je keřový, ale při troše šikovnosti a dostatku 
trpělivosti se mohou tvářit i jako stromky, které se výborně hodí na letní terasu. 

Muškát (Pelargonium) Kladivník 
(Cestrum nocturnum)

TERASA

STROMKY se značkou XS

Ibišek syrský 
(Hibiscus syriacus)

� po jarním otužení ideální rostlina na 
plný úpal

� kmínek je slabý a nutně vyžaduje 
oporu

� trubkovité, velmi vonné květy 
rozkvétají večer a v noci 

léto 20188
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Libora měňavá (Lantana 
camara)  

Čílko (Fuchsia)

Podhal velkokvětý 
(Tibouchina urvilleana)

Mračňák poříční 
(Abutilon megapotamicum)

Hořcový stromek 
(Solanum rantonnetii)

Kopretinovec 
(Argyranthemum frutascens)

Zpravodaj 9

� trubkovité kvítky nakvétají zlatožlutě 
a postupně se přebarvují do 
oranžova (podle kultivaru)

� po odkvětu vytváří dekorativní 
černé semeníky, které je ale třeba 
odstraňovat, aby dále kvetla

� narozdíl od ostatních balkonových 
rostlin potřebuje teplejší stanoviště 
v zimě (do 7 °C)

� tenké výhony se dají stáčet do 
kruhu, lze ho pěstovat podobně jako 
pokojovou voskovku

� kromě fi alových kvítků se žlutým 
středem může mít také bílou barvu

Mračňák hybrid 
(Abutilon)

� velké květy zvonkovitého tvaru 
v nejrůznějších barvách

� žlutý střed, okvětní lístky různých 
barev podle kultivaru

Stromkové tvary letniček 

lze použít pro snadné 

vertikální rozčlenění 

výzdoby na terase. 

Některé druhy jsou 

využitelné jako solitéry. 

RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
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ROSTLINY

Jarmanky nepatří k trvalkám, které by byly často k vidění. Přitom jde o rostliny 
nenáročné, zajímavé a známé mimo jiné i z naší přírody. Právě i větší propagace 
těchto relativně méně známých rostlin byla jedním z důvodů, proč byly jarmanky 
vybrány členy Českého spolku perenářů jako trvalka sezóny 2018. 

Trvalka sezóny 2018: 
JARMANKA

Zahradní sortiment jarmanek (Astrantia) je 
v naprosté většině tvořen odrůdami jarman-
ky větší (A. major), která je hojná i  v  naší 

přírodě. Jejím přirozeným stanovištěm jsou pře-
devším vlhčí louky, vlhčí lesní paseky a  světlé 
lesy či křoviny nebo nepodmáčené okraje vod-
ních ploch. Zahradní kultivary dorůstají výšky 
obvykle 50–90  cm podle stanovištních podmí-
nek. Na vhodném stanovišti se jedná o dlouho-
věké rostliny, které se dokážou i samy přesévat. 
Nakvétají obvykle na přelomu května a června.
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� Červená: Hadspen Blood, Konings 
Kinderen, Abbey Road, Venice, 
Rosensinfonie, Claret aj. 

� Růžová: Roma, Star of Royals 
� Růžová: Pink Pride, Lola 
� Bílá: Snow Star, Orlando 
� Žlutě panašované listy: Sunningdale 

Variegated 

‘Venice’ ‘Star of Billion’ ‘Claret’

‘Shaggy’ ‘Rubra’ ‘Roma’

Kam s nimi?Barvy květů 
zahradních odrůd:  

� nevysychavá, stále mírně vlhká 
půda

� stín až polostín nebo rozptýlené 
slunce, na spolehlivě vlhkých 
půdách i plné slunce 

� běžná zahradní půda, 
upřednostňují půdu propustnou 
s vyšším podílem organické hmoty

� ideální do přírodně pojatých 
zahrad a květinových výsadeb

� lze kombinovat s trvalkami, 
například bohyškami (Hosta), 
dlužichami (Heuchera), kakosty 
(Geranium) 

� vhodné i k řezu
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Jarmanky jsou neobvyklé květiny pro zpestření převážně podrostových výsadeb 

či polostinných až stinných partií zahrady.

dlužichami (dlužichami (dlužichami (dlužichami (HeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheraHeucheradlužichami (Heucheradlužichami (dlužichami (Heucheradlužichami ( ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty ), kakosty 
Geranium) 

vhodné i k řezuvhodné i k řezu

Jarmanky jsou neobvyklé květiny pro zpestření převážně podrostových výsadeb 
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ROSTLINY

Královny květin, růže, se opět těší velké 
oblibě, mimo jiné díky rozmanitosti jejich 
barev, tvarů poupat a květů a variabilní 
využitelnosti. S novými sortami se objevují 
tzv. city roses, druhy, které vytvoří záplavu 
květů ve velké ploše a po dlouho dobu. 
Klasické růže však kvetou jen v určitý 
čas a jejich nožky potřebují ponožky 
z kvetoucích trvalek.

KRÁLOVNINY 
NOŽKY

Ponožky pro 

K růžím doporučujeme 
také tyto trvalky:
� svícník (Gaura)
� šater (Gypsophila) 
� denivka (Hemerocallis)
� záplevák (Helenium)
� kosatec (Iris barbata-elatior)
� vysoké rozchodníky (Sedum 

spectabile, Sedum telephium)
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Zpravodaj 13

Při výsadbě růží, ať už záhonových, 
pnoucích nebo půdopokryvných, 
je třeba myslet na to, že na jaře je 

třeba většinou je ošetřit řezem, musíme 
k nim tedy mít dobrý přístup. Porost by 
neměl být přehuštěný, aby záhonem 
mohl proudit vzduch a nevytvářely se 
podmínky pro padlí a černě.
Zajímavými průvodkyněmi jsou trval-
ky, které kvetou dlouhou dobu. Podle 
výšky mohou trvalky vytvářet barev-
ný polštář květů, nad kterými se pohu-
pují hlavičky růží, či naopak se mohou 
jednotlivé květy trvalek lehce vznášet 
jako motýli kolem nich.
Růže milují hluboké, dobře propust-
né, živné půdy dobře zásobené vodou 
a vzdušné stanoviště, nejlépe na plném 
slunci. Podle toho k nim také vybíráme 
trvalky. Protože růže nesnášejí konku-
renci kořenů, vybíráme druhy, které 
nekoření příliš hluboko, a vysazujeme 

je ve vzdálenosti alespoň půl metru od 
růže. Druhy, které tvoří bohatou nad-
zemní část, nebo se plazí po povrchu, 
jsou ideální. 

Pro přihnojování vytrvalých zahradních 
rostlin doporučujeme AGRO Hnojivo na 
trvalky a kvetoucí keře – letošní novinku. 

Největší předností 
tohoto minerálního 
hnojiva je způsob 
a frekvence použití: 
aplikuje se totiž jen na 
začátku sezóny ručním 
rozhozem a působí až 
šest měsíců.  

Levandule (Lavandula) 

Kakost (Geranium)

Šanta (Nepeta) 

Turan (Erigeron)

 Zvonek (Campanula ´Sarastro´)

Ostrožka (Delphinium)

Agastache
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AGRO Substrát pro rododendrony, azalky 
a další kyselomilné rostliny 
� pro rostliny, které potřebují pro zdravý 
růst kyselejší prostředí
� vytváří ideální podmínky také pro 
hortenzie  
� pro přesazování a pěstování  
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Na první pohled upoutají tyto 
keře obrovskými koulemi 
modrých nebo růžových 
květenství, pod jejichž váhou 
se zvláště po dešti ohýbají 
výhony k zemi. Existují však 
i hortenzie, které sice neoplývají 
zářivými barvami, elegance 
jejich pastelových květů s retro 
nádechem se však dokáže 
postarat o náležitou pozornost, 
kterou si tyto rostliny určitě 
zaslouží. 

ROSTLINY

Proměnlivé HORTENZIE

AGRO Rašelina 
� vysoce kvalitní čistě přírodní 
organická hmota 
� podporuje zdravý růst rostlin, 
bohatou tvorbu kořenů a květů
� doporučujeme pro vylepšení 
zahradní půdy a úpravu jejího pH 
� hnojivo k letničkám k řezu 

léto 201514

Jeť hortensie rostlinou krásnou, vděčnou 
i skromnou. Vyjímá se překrásně za 
oknem v květináči a milým dojmem 
působí vysazená skupina v pažitě 
na polostinném místě.
Oskar Smrž: Dějiny květin, 1923
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FLORIA Krystalické hnojivo pro hortenzie
� pro hortenzie pěstované v nádobách i na 
záhonech
� zajistí lepší zakořenění rostliny, zvýší 
příjem živin z půdy a podpoří tvorbu květů
� hořčík působí preventivně proti žloutnutí 
listů 

FLORIA Krystalické hnojivo pro modré hortenzie
� hnojivo obsahuje látky ovlivňující změnu barvy květů
� světlé kultivary hortenzií reagují na opakované 
přihnojování změnou barvy květů do modra
� vysoký obsah dusíku urychluje růst stonků a listů, 
zvýšený obsah draslíku zesiluje buněčnou 
strukturu rostlin 
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Hortenzie velkolistá 
(Hydrangea macrophylla)

Hortenzie řapíkatá 
(Hydrangea petiolaris)

Hortenzie stromečkovitá 
(Hydrangea arborescens)

Hortenzie dubolistá 
(Hydrangea quercifolia)

Hortenzie latnatá 
(Hydrangea paniculata)

Hortenzie drsná 
(Hydrangea aspera)

Zpravodaj 15

� keřovitý růst, výška kolem 1 m
� vlhké, odvodněná, humózní půda 
� polostín nebo „toulavý“ stín, na plném 

slunci jen v trvale vlhké půdě  
� dostatečně hnojit, jinak špatně kvete
� podle skupiny a kultivaru kvete na 

jednoletém i/nebo dvouletém dřevě, 
podle toho se řídí řez – informujte se 
při nákupu

� popínavý druh, výška až 10 m
� opory se přichytává příčepivými 

kořínky, potřebuje pevný podklad
� zpočátku roste pomalu
� ideální pro polostín i plný stín

� středně vysoký keř
� květenství bílé nebo jemně růžové
� velmi dobře mrazuvzdorná
� řez na jaře podle potřeby, lze i hlubší, 

kvete na jednoletých výhonech
� vynikne jako solitér i ve skupině 

například jako živý plot

� střední keř, výška až 2 m
� dlouhá, homolovitá květenství bílé barvy
� zaujme také vykrajovanými listy, na 

podzim se barví do krvavě červené
� ideální pro vlhká až podmáčená 

stanoviště, zvládne i těžké půdy

� vyšší keř, dorůstá až 2 m
� bohaté květenství ve tvaru laty, bílé, 

limetkové nebo růžové
� kvete koncem léta na letošních 

výhonech
� při pěstování na slunci vyžaduje 

zamulčování

� středně velký, vzpřímený keř
� nápadně velké, jemně chlupaté listy
� květenství složená z drobných 

fi alových květů uprostřed 
a sterilních bílých na okraji

� normální nebo kyselá půda, polostín
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OCHRANA

léto 201816

Každého z nás občas potrápí nezvaní hosté, kteří se ubytují na našich okrasných i užitkových 
rostlinách a různými způsoby se snaží zabránit jim v růstu, kvetení či plodnosti. Pak je třeba 
zasáhnout těmi správnými prostředky. Pokud se i vy při ředění ochranných prostředků potýkáte 
s objemy a procenty, nebo vám stačí jen menší balení pro likvidaci lokálních problémů, máme pro vás 
v sortimentu přípravky, které jsou připravené k okamžitému použití.

Zapomeňte NA ŘEDĚNÍ

Roundup Extra rychlý 
� obsahuje přírodní účinnou látku 

a spolehlivě hubí nadzemní části 
rostlin

� již za několik hodin po aplikaci 
usychají listy plevelů

Roundup Expres 6h 
� totální herbicid hubící plevel i s kořeny
� díky speciální trysce se vytváří kromě 

klasického postřiku i pěna, která 
zrychluje účinnost 

� nádobu lze opětovně plnit

Herbiclean 
� přípravek obsahující přírodní 

kyseliny spolehlivě zničí 
listovou plochu plevelů 

� lze použít i v boji proti mechům 
a lišejníkům 

Plíseň Stop 
� obsahuje vodorozpustný sáček 

s přípravkem, stačí jen dolít vodu 
� k preventivní ochraně proti 

houbovým chorobám (rybíz, réva, 
růže, jabloně, mečíky, rajčata…)

Folicur Al 
� již připravený naředěný 

stabilizovaný přípravek 
� vhodný proti plísním 

a skvrnitostem na 
okrasných rostlinách

Substral 2v1 komplex 
� směsný přípravek proti škůdcům a zároveň 

skvrnitostem na okrasných rostlinách
� ideální proti černé skvrnitosti na růžích, 

padlí, rzi a zároveň mšicím, molicím 
a jiným škůdcům

Decis Al ovoce 
a zelenina

� spolehlivě hubí savé a žravé 
škůdce na zelenině

� nutné dodržet ochrannou lhůtu
� dostupný také ve verzi pro 

okrasné rostliny
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ZAHRADA

Pokud se také rádi těšíte ze 
zahrady plné květů a barev 
a zároveň nemáte moc času 
na péči o ni, máme pro vás 
jeden letní tip: Speciální, 
dlouhodobě působící hnojivo. 
Stačí ho použít jen jednou 
na začátku sezóny a pak už 
výživu rostlin pustit z hlavy…

Stačí jen jednou PŘIHNOJIT…

ZC Dlouhodobé 
univerzální hnojivo 
500 g 
� určené pro všechny druhy 

okrasných keřů, okrasných 
dřevin a trvalek

� speciální granule povrchově 
obalené voskovou membránou 
– tento plášť zajistí, že se živiny 
uvolňují do půdy kontrolovaně 
v závislosti na teplotě po dobu 
šesti měsíců

� poskytuje kořenům rostlin 
všechny živiny a stopové 
prvky v takovém množství, 
které jsou schopné spotřebovat

� lze použít jak při výsadbě 
nových dřevin na zahradě, tak 
jako zdroj základních živin pro 
přihnojení během vegetace

� pro přihnojení při výsadbě 
dřevin a pro doplnění živin na 
jaře 

� jedna aplikace = šestiměsíční 
výživa
jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční jedna aplikace = šestiměsíční 
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Zalévat, hnojit, přesazovat, rosit… 
co ještě potřebují pokojové rostliny? 
Kde na to všechno brát čas? A co s nimi, 
když odjedeme na dovolenou? Nevěšte 
hlavu, i mezi pokojovkami jsou rostliny, 
kterým stačí prakticky jen vlídné slovo, 
aby prospívaly a zdobily interiér. A třeba 
takové sukulenty zvládají i zapomenutou 
zálivku na jedničku!  

ROSTLINY

léto 201518

Jednička 
pro 

SUKULENTY  
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AGRO Substrát pro 
kaktusy svým složením 

přesně odpovídá 
specifi ckým potřebám 

sukulentních rostlin.

AGRO Kapalné hnojivo 
pro kaktusy zajistí 

zdravý růst kvetoucím 
i nekvetoucím 

sukulentům.

Květináčový obal 
 Luna s nožkami, které 
zabraňují srážení 
vlhkosti zespod 
květináče.

AGRO Kapalné hnojivo 
 zajistí 

zdravý růst kvetoucím 
i nekvetoucím 

sukulentům.sukulentům.sukulentům.

AGRO Mramorová 
drť jako dekorace do 

nádob a květináčů.  

AGRO Keramzit 
slouží jako 
drenážní vrstva při 
pěstování kaktusů 
a sukulentů.  

Nízké keramické 
obaly pro 
pěstování kaktusů 
a sukulentů 
s minimálními nároky na prostor.

Stavebnice plastových barevných 
obalů Moduloo pro pěstování 
sukulentů i ukládání drobností.

Květináčový obal 
 s nožkami, které 

zabraňují srážení 
vlhkosti zespod 
květináče.

Co je dobré vědět 
o sukulentech
� dužnatá pletiva zadržují zásobu 

vody, snadno tedy přečkají suché 
období

� mají minimální počet průduchů 
(drobné póry umožňující 
rostlinám dýchat)  

� pokožka je pokryta silnou 
voskovou vrstvou, která snižuje 
výpar

� na listech a stoncích mohou 
vznikat trichomy (drobné 
chloupky), které omezují 
proudění vzduchu a chrání 
rostlinu před slunečními paprsky 

� rozvětvený plochý kořenový 
systém mělce pod povrchem 
půdy okamžitě přijímá i minimum vody

� v nejteplejších částech dne „zadržují dech“ – uzavřou průduchy, čímž sníží vodní 
ztráty 

� podle toho, která část rostliny je vybavena pletivy zadržujícími vodu, rozlišujeme tři 
typy sukulentů: stonkové (většina kaktusů), kořenové (Euphorbia, Adenium) a listové 
(Aloe, Crassula, Lithops)

Tlustice (Crassula)  

� velmi rozmanité tvary i vzrůst (více než 
250 druhů)

� snáší i nepříznivé bytové podmínky, jako je suchý 
vzduch či nedostatek světla

� světlé až plně osluněné stanoviště orientované 
na jih

� letnění v létě podpoří tvorbu květů
� pokojová teplota mezi 18 a 24 °C, v zimě omezit 

zálivku, teplota min. 8 °C
� zaléváme měkkou nebo odstátou vodou, 

do dalšího zalití musí substrát vyschnout 
�  substrát dobře propustný s přídavkem písku
 v době růstu přihnojujeme jednou za měsíc (menší 

koncentrace hnojiva v častějších dávkách)
� zaštipování vrcholových výhonů 

podpoří rozvětvení
� nejznámějším zástupcem je tlustice vejčitá 

(Crassula ovata) s typickým ztlustlým stonkem

Rostlina štěstí
V Číně se věří, že tlustice přináší 

materiální bohatství, pevná přátelství 

a štěstí. Oválné listy připomínají tvarem 

mince a majiteli zabezpečí bohatství 

a prosperitu. Aby zajistila maximální 

fi nanční růst, umístěte tlustici do 

jihovýchodního rohu obydlí. Každý 

nový list zvýší vaše bohatství. Tlustice 

také reprezentuje pevné přátelství, 

zejména když vykvete. Drobné bílé či 

růžové kvítky odrážejí péči a pozornost, 

kterou rostlině věnujeme, stejně jako ji 

věnujeme milovanému osobě. Tlustice 

je symbolem štěstí, a tak je vhodným 

dárkem například pro novomanžele.T
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Senecio herreanus 

Crassula coccinea ´Rubin stylet´

Crassula ovata
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Ovocné a bylinkové sirupy jsou tím pravým pro mlsné jazýčky při přípravě osvěžujících nápojů 
v parných letních dnech. Hodí k míchání originální nápojů při různých oslavách nebo najdou 
uplatnění na různé dezerty, kaše nebo zmrzliny… V nabídce našich farm shopů najdete také 
hotové ovocné šťávy a mošty, které stačí jen vychladit a rovnou podávat.

DELIKATESY

LÉTO – doba šťáv a sirupů

Míchané nápoje neslaďte 
cukrem, který se špatně 
rozpouští a nápoje kalí. 
Vhodnější je cukrový sirup. 
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Letní lipový sirup vyrobený 
z extraktu z lipového květu

Letní okurkový sirup 

Citronový sirup vyrobený z bio 
citrónů vhodný pro přípravu nápojů, 
pro použití v teplé kuchyni (pečení, 
sladké a slané dobroty) 
i do dresinků a salátů

Levandulový sirup pro přípravu 
originálních míchaných nápojů nebo 
pro pečení různých dezertů, krému, 
polev.  

Mátový sirup doporučujeme ředit 
vodou a doplnit ledem, limetkou 
a pár lístky máty

Malinový sirup svou charakteristikou 
vůní a chutí pozvedne náladu 

Šípkový sirup s rumem snoubí 
jemnou chuť šípků s lehounkým 
nádechem rumu. Vhodný 
k přislazení čaje, jako polévka na 
bábovku nebo na krém s ovocem.  

Jahodářův mošt odrůdový s dužinou 
je vyroben vždy z jedné odrůdy 
jahod a doplněn jablečným moštem. 
Vyrábí se z nejsladších odrůd, plně 
vyzrálých a chutných, které jsou 
pěstovány speciální technologií 
a s nejvyšší péčí na slámové 
nastýlce.

Malinový syrob 
s dužninou je skvělý 

pro přípravu domácích 
limonád a koktejlů, zkuste 
jím třeba také zalít horké 

maliny s vanilkovou 
zmrzlinou…  

Syroby Kitl jsou vynikající, 
na českém trhu unikátní husté 

sirupy, vyrobené z různých druhů 
ovoce s dužninou, z bylin, květů 

a dalších surovin. 

Konopný bylinný sirup 
s výtažkem z konopí má 

silně regenerační aktivitu. 
Buňky čistí, vyživuje, energeticky 

zásobuje, dokonale upravuje jejich 
hospodaření s vodou, napomáhá 
odstraňováníodumřelých buněk 

a urychluje zdravé buněčné dělení. 

Bylinné sirupy nejen dobře chutnají , 

ale také léčí.

Jablečné mošty s přísadami mají jako základ 
šťávu z českých jablek doplněnou o šťávu 
z dalších plodů. Favoritem je mošt jablko/
rakytník, který nejen dobře chutná, ale navíc 
se rakytník projevil jako pravý ochránce 
dobré kondice. Červená řepa je díky jablku 
hvězdou nejen ve světě zeleniny, vyzkoušejte 
tento osvěžující mošt atraktivní i svou barvou. 
Jahoda je stydlivá princezna, ale když jste na 
ní něžní, bude pro vás mít samá sladká slůvka 
jako pro svého jablečného prince. A jste-li 
příznivci čistých chutí, 
máme pro vás čistě jablečný mošt zářící 
jako slunce, pod kterým jablka zrála.

Syrob Grapefruit 
s dužninou můžete 
použít pro přípravu 
koktejlu s kvalitním 
ginem, ledovou 
tříští a sodou.

Kitl Syrob 
Zázvorový a Kitl 

Syrob Bezový 
můžete kromě 

letního osvěžení 
zalít také horkou 
vodou a připravit 

tak nápoj pro 
zahřátí.

Syrob Višňový 
s dužninou použijte 
pro výrobu lehkého 

letního dezertu: 
smíchejte ho 

se zakysanou 
smetanou nebo 
bílým jogurtem 

a dozdobte 
lístečkem máty.

Například Bylinný sirup 
Echinacea s výtažkem 
z třapatky nachové 
podporuje činnost 
imunitního systému 
a předchází zánětu 
dýchacích cest a chřipce.

Rakytník a borůvka 
bylinný sirup 

pozitivně ovlivňuje 
správnou funkci 

cév a je bohatým 
zdrojem vitamínu C. 

Levandule lékařská 
působí jako sedativum 
a spasmolytikum a užívá 
se i pro zklidnění nervů.

Brusinkový bylinný čaj pozitivně 
působí na činnost srdce, cév 

a imunitního systému. Brusinka 
je zdrojem antioxidantů, které 

pomáhají tělo chránit před 
volnými radikály a oxidačním 

stresem. 

Rakytník bylinný sirup 
je vynikající pro očistu 
organismu atoxických zplodin, 
dále je bohatý na vitamín C, 
organické kyseliny, stopové 
prvky a mnoho dalších 
cenných látek.
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I když si jahody můžete na 
začátku léta koupit u leckterého 
stánku, přece jenom není nad 
čerstvě sklizené plody z vlastní 
zahrádky. Už od července si 
můžete v našich zahradnických 
centrech zakoupit zakořenělé 
sazenice v sadbovačích, 
které jsou ideální pro 
výsadbu koncem léta. 
Poradíme vám, jak na to.

UŽITKOVÁ ZAHRADA

léto 201522

JAHODNÍK
Jak připravit záhon
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� půdu hluboko zryjte 
a zbavte vytrvalých plevelů

� několik týdnů před 
výsadbou zapravte 
speciální substrát pro 
jahody (75 l /10 m2) nebo 
čistou rašelinu 

� pro zásobní hnojení 
použijte NPK (300 g /10 m2) 
nebo Cererit 500 g /10 m2 

Pěstujeme
Zárukou bohaté úrody jsou vždy 

kvalitní sazenice. V  našich za-
hradnických centrech koupíte 

výhradně certifikovaný výsadbový 
materiál, protože jen takto zakoupe-
ná sadba je odrůdově pravá, zdravá 
a kvalitní bez napadení virózami.
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FLORIA Substrát pro jahody  
� speciální receptura zajistí 
rostlinám ideální prostředí 
pro růst přímo v obalu 
� pro pěstování jahod 
v nádobách nebo na záhonech
� sazenice lze vysadit přímo 
do vyznačených otvorů v pytli

Černá netkaná textilie
� pro mulčování jahod, 
zeleninových a okrasných 
záhonů
� propustná pro vodu 

a vzduch, omezuje odpařování vody
� v různých velikostech
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Sázecí lopatka
� z plechu tloušťky 
1,5 mm s povrchovou úpravou komaxit
� dobře se drží, při práci se nedeformuje 

� sazenice vysazujte do jamky 
hluboké 10–15 cm 

� srdéčko sazeničky musí být nad 
zemí, jinak rostlina uhyne 

� půdu kolem sazenice důkladně 
umáčkněte, aby kořenový systém 
byl pevně spojen s okolní půdou 

� vysazujte do řádků, dvouřádků 
s různou roztečí uliček, trojsponu 
v řádcích nebo do záhonu bez 
uliček v meziřadí

� každá rostlina potřebuje kolem 
sebe prostor 25–30 cm

Karmen • Florence • Korona 
• Elsanta • Senga Sengana

Aromas • Diamante • Selva • Ostara

AGRO Substrát na jahody
� obsahuje hnojivo 
KRISTALON na šest týdnů
� dusík z rohoviny se do 
půdy uvolňuje postupně a působí dlouhodobě
� pro jahody a drobné ovoce pěstované 
v záhonech i nádobách

Agro NATURA Organické hnojivo pro jahody 
a drobné ovoce 
� vysoce kvalitní přírodní 
hnojivo ve formě granulek
� sladové bakterie pro bohatý 
kořenový systém a rychlejší 
příjem živin 
� dlouhodobé působení – 
dusík se uvolňuje pozvolna

KRISTALON Jahoda
� rychle účinné 100 % 
vodorozpustné hnojivo
� rychlejší počáteční růst díky 
přímé absorpci fosforu
� mikroprvky jako rostlinné 
„vitamíny“ pro výbornou 
kondici rostlin

Dřevitá vlna DŘEVOVLNA
� pro zajištění čistých, 
zdravých plodů
� zároveň působí jako 
mulč, zamezuje prorůstání 
plevelů
� lze využít i jako stelivo 
pro domácí mazlíčky

Jak o rostliny pečovat

� záhon udržujte 
v bezplevelném stavu

� v době květu nastelte mezi 
rostliny jahodníku slámu 
jako mulč ve vrstvě 5 cm

� lze použít i fólii, černou 
netkanou textilii nebo 
dřevitou vlnu  

V našich zahradnických centrech 
vám nabízíme ty nejlepší odrůdy 
jahod spolu s dalšími potřebami pro 
jejich pěstování

Vivaldi • Sonata • Rumba • Anabel

Zpravodaj 23

Mulč ze slámy 
udržuje plody 
v čistotě a záhon 
zásobuje 
organickou 
hmotou

Správná hloubka výsadby. 
Srdíčko jahodníku musí být vždy 
nad povrchem půdy!příliš hluboko

správně

příliš mělko

� sazenice vysazujte do jamky 

Jak vysazovat
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RECEPTY

ˇ

Babiccinyˇ ̌recepty

Kulatou pečicí formu vymažeme 
máslem a vysypeme hrubou 
moukou. Stvoly rebarbory 
oloupeme a nakrájíme nadrobno. 
Ušleháme máslo s cukrem, 
zašleháme vejce, vanilkový 
cukr a nakonec jogurt. Přidáme 
všechny sypké suroviny a ručně 
zamícháme. Do formy střídavě 
vrstvíme těsto a rebarboru, 
uhladíme a pečeme v troubě 
předehřáté na 180 °C asi 
40 minut.

� asi 15 stvolů rebarbory
� 250 g hladké mouky
� 180 g krystalového cukru
� 115 g másla
� 250 g bílého jogurtu
�  2 vejce
�  1 lžička kypřicího prášku
�  1 vanilkový cukr
� 1/2 lžičky jedlé sody
� 1/2 lžičky mleté skořice
� sůl

Svačinové bylinkové máslo
� 250 g másla
� hrst květů měsíčku
� hrst květů čekanky a brutnáku
� hrst listů medvědího česneku
� několik listů šťovíku nebo nati cibule

Květy a listy nasekáme 
nadrobno a smícháme. Máslo 
necháme změknout a kovovou 
metlou rozmícháme. Do hmoty 
vmícháme nasekané bylinky, 
propracujeme a vyklopíme na 
pečicí papír. Vytvarujeme do 
válečku a dáme ztuhnout do 
lednice. Máslo chutná nejlépe 
s čerstvou celozrnnou bagetou. 
Recept můžeme obměňovat 
podle toho, jaké jedlé květy 
a bylinky máme k dispozici.

� asi 15 stvolů rebarbory

Jogurtový rebarborový koláč
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

25

O moruši asi většinou víme jen to, že jejími listy se krmí 
bourec morušový, jehož housenky produkují surovinu pro 
výrobu hedvábí. Ale věděli jste, že moruše má také chutné 
plody podobné svým tvarem ostružinám?

� středně vysoký, opadavý strom
� podlouhlé plody podobné ostružinám
� v plné zralosti černé, snadno se sklízí
� příjemně sladká, navinulá chuť 

s vysokým obsahem vitamínu C
� přímý konzum, šťávy, marmelády
� plody velmi barví, nepěstovat 

u chodníků a dlážděných povrchů

� často se pěstuje spíše pro 
okrasu

� kultivary s převislým růstem 
vhodné i do menších zahrad

� plody bílé, sladké, křupavé
� přímý konzum, šťávy, 

marmelády, lze sušit jako 
náhradu hrozinekT
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Zpravodaj

Seznamte se: MORUŠE

� středně vysoký, opadavý strom

Moruše černá 
(Morus nigra)

� často se pěstuje spíše pro 

Moruše bílá 
(Morus alba)
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BALKON A TERASA

BRAŇTE SE!
Dlouhé a teplé letní večery přímo vybízejí 
k posezení na balkóně, terase nebo 
v zahradě, nejlépe s přáteli a lahví 
(či několika lahvemi) dobrého vína. 
Nic tak nedokáže znepříjemnit večerní 
pohodu jako obtížný hmyz, zejména komáři, 
ale i vosy, mouchy a další brebery. Braňte 
se jim! Vyzkoušejte nejúčinnější zbraně 
a nenechte si relax ničím narušit. 
Máme pro vás spoustu tipů!

Repelentové spirály
Insekticidní spirály postupně odhořívají a do okolí 
jsou uvolňovány odpuzující látky. Ochrana se snadno 
používá a ve větru nezhasíná.  

UV lapače hmyzu
Světlo nechtěné návštěvníky přiláká a elektroda 
následně rychle zahubí. Lapač se hodí pro použití 
v domě, na terase nebo v obytném přívěsu.  

Ultrazvukové odpuzovače
Vysílají pro lidské ucho neslyšitelné zvuky s frekvencí, 
kterou bodavý hmyz nesnáší. 

Aplikace do mobilu
Ultrazvukový program si stáhnete do mobilu nebo 
notebooku a spustíte – neslyšitelný zvuk hmyz odpudí.

Náramky
Plastové náramky napuštěné výtažky z aromatických 
bylin a citrusů, které hmyzu vadí. 

Levandule
Hmyz její vůni nesnáší, funguje jak sušená, tak ve 
formě oleje nebo svíčky.  

léto 201826
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Tyčinky proti komárům 
a muchničkám při 
zapálení uvolňují kouř 
a hmyz odpuzují.

Přípravky Bros – 
spray proti komárům 

a muchničkám lze 
aplikovat na oděv nebo 

přímo na kůži.  

Žlutá svíčka proti 
komárům s reliéfem 
napodobujícím 
kůru stromu s vůní 
Citronella.
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Zpravodaj 27

Žlutá svíčka 
proti komárům 
v keramické 
terakotové žardince 
s vůní Citronella.

Babské rady proti hmyzu
� Rozlejte do nádob lahev octa.
� Sedíte-li venku, namažte se vepřovým sádlem.
� Vysaďte si na terasu afrikány nebo natrhejte 

čerstvý pelyněk.
� Natřete česnekem rámy oken, zábradlí, terasu, 

nábytek.
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Zelené čajové svíčky s vůní 
citronella proti komárům 
v hliníkovém kalíšku.

terakotové žardince 
s vůní Citronella.s vůní Citronella.s vůní Citronella.

Zahradní žlutá svíčka ve skle 
s vůní Citronella proti komárům.

Vosy a sršně 
lze lapat do 
speciálních 

lapačů 
s atraktantem, 

který je láká.
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Už jste navštívili chovatelský 

koutek ve svém zahradnickém 

centru? Najdete v něm krmivo 

a dalších potřeby pro své 

domácí mazlíčky. Tentokrát 

vám představíme hračky pro 

pejsky, jejichž úkolem je jediné 

– zajistit čtyřnohým kamarádům 

dostatek pohybu i během kratší 

procházky. 

PET SHOP

koutek ve svém zahradnickém 

centru? Najdete v něm krmivo 

Ideální pro společné 
sportování a hry v přírodě 
jsou plovoucí hračky „Go 
Fetch“ v atraktivních 
barvách, aby byly vždy 
dobře vidět. Vybírat 
můžete z různých tvarů.  

Chytá a nosí váš 
pes rád míčky? 
S házečem Chuck-IT 
docílíte mnohem 
většího doletu míčku 
a tím více pohybu pro 
svého pejska.

Tato hračka by neměla chybět 
ve výbavě žádného psa 
milujícího pohyb a zábavu. 
Fresbee Tornádo vyrobené 
z tvrdého plastu výborně létá 
a ještě lépe se bude vašemu 
pejskovi chytat. 

Při sportování nebo dlouhých procházkách 
nezapomínejte na dodržování pitného režimu 
svých mazlíčků. S praktickou skládací 
miskou je uhašení žízně 
hračka na jakémkoli místě.

Za sportovní výkony zaslouží čtyřnohý kamarád odměnu. 
Zdravé a chutné pamlsky Dr. Jag Meaty Strips doplní 
energii a můžete je mít neustále při sobě v pamlskovníku 
Treat Bag. Textilní sáček na pamlsky má uzavírání na 
stahovací šňůrku a poutko k provlečení na opasek.

svoje mazlíčkyROZHÝBEJTE
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Pohádku o Šípkové Růžence všich-
ni dobře znáte: kvůli zlé kletbě 
musely být v  celém království 

zničeny všechny růže, aby se princez-
na v den svých osmnáctých narozenin 

Zahradnické pohádky:

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

MALÍ ZAHRADNÍCI

nepíchla o trn a neusnula. Jak všich-
ni víme, kletba se naplnila, ale díky 
statečnému princi všechno dobře 
dopadlo. Taky si říkáte, že zničit 
všechny růže byla velká škoda?

� sazenici menší růže
� keramický obal na květináč
� substrát pro růže

Nemáš-li zahradu, kde by 
sis mohl zasadit velkou 
růži, můžeš si koupit 

v zahradnictví růži v menším 
květináči a těšit se z ní přes 
léto na balkóně nebo terase.

Luštík
 aJája 

MALÍ ZAHRADNÍCI

Zpravodaj 29

Říká se, že růže jsou 
královny květiny a vy 
si můžete na zahradě 
vypěstovat tu svoji, 

krásně voňavou. 

Co budeš Co budeš 
potřebovat:potřebovat:
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Pohádku o Šípkové Růžence všich-
ni dobře znáte: kvůli zlé kletbě 
musely být v  celém království 

zničeny všechny růže, aby se princez-
na v den svých osmnáctých narozenin 

Zahradnické pohádky:

o ŠíPkové Růžence

malí zahradníci

nepíchla o trn a neusnula. Jak všich-
ni víme, kletba se naplnila, ale díky 
statečnému princi všechno dobře 
dopadlo. Taky si říkáte, že zničit 
všechny růže byla velká škoda?

✓ sazenici menší růže
✓ keramický obal na květináč
✓ substrát pro růže

Nemáš-li zahradu, kde by 
sis mohl zasadit velkou 
růži, můžeš si koupit 

v zahradnictví růži v menším 
květináči a těšit se z ní přes 
léto na balkóně nebo terase.

Luštík
aJája 

Co budeš 
potřebovat:

malí zahradníci

Zpravodaj 29

Říká se, že růže jsou 
královny květin a vy 

si můžete na zahradě 
vypěstovat tu svojí, 

krásně voňavou. 
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POZNEJ SVOJI ZAHRADU
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Zpravodaj 31

2018
Více informací najdete na webových stránkách 
jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.
Teplice
2.–3. 6. Víkend plný hortenzií
� bohatá květenství hortenzií vás chytnou za srdce – ať 

už v zahradě nebo jako dekorace

16.–17. 6. Růžový a levandulový víkend
� královny letních zahrad vás potěší svými květy i vůní.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
19.–20. 5. Víkend ve znamení bylinek 
� prezentace bylinek všeho druhu
� inspirace pro využití bylinek
� odborné poradenství
� ochutnávka bylinkových dobrot a zmrzliny

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice
26.–27. 5. Bylinkové týdny
� začínáme poslední květnový víkend a pokračujeme 

do konce června

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr
25.–27. 5. Bylinkový víkend             
� prezentace známých a méně známých bylinek 

a potřeb k jejich pěstování
� grilování a jiná občerstvení

9.–10. 6. Jahodový víkend             
� prodej vraňanských jahod
� jahodové mlsání

22.–24. 6. Levandulový víkend       
� prezentace levandulí a růží
� tvořivá dílna pro děti
� dobroty z levandule

Zahradnické centrum Brabec s.r.o.
Modřice u Brna
19.–20. 5. Trvalkový víkend s vůní bylinek 
� prodej trvalek a bylinek známých a méně známých
�  bohatý program pro děti
� jedlé květy – inspirace
� nevšední občerstvení s čerstvými  bylinkami
� prezentace firmy Small Lake (realizace jezírek 

a závlah)
�  … a mnohem více

Chládek zahradnické centrum s.r.o.
Praha
26.–27. 5. Bylinkománie
� rozšířená nabídka bylinek a léčivých rostlin
� grilování na bylinkách
�  bylinkové čaje a nápoje pro vaše zdraví
� poradenství při sázení bylinkových nádob a truhlíků
� můžete si přinést a osadit truhlíky vlastní nebo u nás 

zakoupené
� zdarma vám poskytneme drenáž a substrát 

obsahující hnojivo

9.–10. 6. Osaďte si starý hrnec aneb skalničky, 
jak je neznáte
� rozšířený sortiment skalniček a trvalek 
� poradenství odborníka z klubu skalničkářů v jejich 

pěstování
� ukázky netradiční výsadby skalniček 
� možnost osazení přinesených nádob a věcí 
� zdarma vám poskytneme drenáž a substrát 

obsahující hnojivo

9.–17. 6. Jahodová pohádka v Zahradnictví 
u Chládka
� denně nabídka čerstvých jahod od našeho 

dodavatele Jahodárna Vraňany
� ochutnávka vybraných odrůd
� ochutnávka odrůdových marmelád

21.–24. 6. Růže, královna květin
� rozšířený sortiment zahradních růží od pěstitelů 

David Austin a Kordes
� odborné poradenství v pěstování a péči o růže
� vybraný doplňkový sortiment za zvýhodněné ceny

23.–24. 6. Výstava řezaných růží
� hlasování o nejkrásnější růži
� hlasovací lístky budou slosovatelné

29. 6. Jahodový pohár za vysvědčení
� jahodový pohár se šlehačkou jako dárek pro všechny 

děti, které nám přinesou ukázat vysvědčení

Letní akce v našich zahradnických centrech
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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

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

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

294 01 Bakov nad Jizerou
 Tel.: 326 781 194

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
� Bohumila Hájka 221, Popovice
 267 01 Králův Dvůr u Berouna
 Tel.: 313 037 357

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

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

Zahradnické centrum 
FERENČÍK s.r.o.
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

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

Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina 
českých spolupracujících zahradnických fi rem

Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

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

� zaručená odbornos t                 
� nejvyšší kvali ta
� česká tradi ce
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