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Slovo předsedy.
Opět  Vás  vítám  u  našeho  Zpravodaje.  V  tomto  období  se  rozbíhá  činnost  nově 
zvolených výborů ZO, výboru sdružení i jeho představenstva. Čeká nás dalších pět let 
poctivé práce pro své kolegy a přátelé ve svazu. Věřím,  že do toho jdeme s chutí 
pomoci zahrádkaření nejen ve svém blízkém okolí, ale i alespoň v rámci okresu. Zdá se 
to být nenáročná práce. Někteří funkcionáři i přesto, že tuto práci vykonávají zdarma, 
věnují ostatním spoustu času a usilí, aby se dílo dařilo. Važme si jich, pomáhejme, kde 
můžeme a podporujme je v jejich úsilí. Každý z nás má možnost přispět do společného 
díla svou troškou, a jak se říká – kapka ke kapce a je z toho moře. Byl bych velice rád, 
kdyby co nejvíce lidí pomohlo dávat dohromady náš Zpravodaj. Vždyť stačí i jen krátká 
zpráva o tom co se kde chystá, co se u nás událo i dobrá rada z pěstitelské činnosti. 
Zpravodaj je náš společný a ne nějaký super odborný časopis. Také bych byl velice rád, 
kdyby každá organizace přispěla k realizaci naší okresní výstavě v Teplicích nad Metují i 
sebemenší ukázkou ze své činnosti.  Všude se něco najde a věřte, že i  Vás to bude 
nakonec hřát. Z 29 ZO v okrese se již pravidelně zúčastňují ZO Machov, Police nad 
Metují, Čevený Kostelec, Nové Město nad Metují a samozřejmě Teplice nad Metují. 
A nejde jen o okresní výstavu. Je třeba podpořit i výstavy místní, které si zaslouží velký 
obdiv. Mám radost, že se robíhají další a další. V neposlední řadě je třeba tyto akce 
podpořit i svojí návštěvou. Vždyť pro koho se pořádají?  Přece ne pro ty co obětují čas 
a úsilí čili pro pořadatele. Věřte, je se na co dívat, setkávat se s kolegy a popovídat si 
čemkoli  na  co  běžně  není  čas.  Přeji  Vám všem funkcionářům a  samozřejmě  všem 
členům i příznivcům hodně spokojenosti ve vlastním životě, ale i v tom společenském, 
Nezapomínejme, že člověk je především tvor společenský. 

Zprávy ÚS.
Pozor – změna v distribuci členských známek.
   Představenstvo ÚS rozhodlo na žádost ústředí, že od letošního roku bude členské 
známky ZO ČZS okresu Náchod provádět distribuci členských známek. Je proto třeba 
posílat  včas  objednávky  na  adresu  Český  zahrádkářský  svaz,  územní  sdružení, 
Českoskalická 1, 547 01 Náchod nebo na 
e-mailovou adresu  grohovi@tiscali.cz a to nejpozději  do 30. září  2009 na rok 2010. 
Pokud ZO nepošle konkrétní objednávku, obdrží stejný počet členských známek podle 
uhrazených členských příspěvků za rok 2009. Další informace o postupu úhrady obdrží 
ZO při expedici členských známek v listopadu 2009.

Registrační listy.
   Po letošních volbách je povinnost zaslat registrační listy k potvrzení ÚS i ústředím a to 
všechny ZO i za předpokladu, že složení výborů zústává stejné jako v minulém volebním 
období. Po navrácení potvrzených registračních listů je také ta samá povinnost zaslat 
registrace  příslušnému  Českému  statistickému  úřadu.  Toto  vše  bylo  uvedeno  ve 
Věstníku našeho svazu číslo 1/2009.

 Vyhodnocení okresního kola výtvarné soutěže „Bylinky naší zahrádky“ 
vyhlášené ČZS a pořádaném územním sdružením ČZS v Náchodě 
Kategorie: A - do 6 let, B - 7 až 10 let, C - 11 až 15 let
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K r e s b y

A škola Příjmení a jméno

1. místo MŠ Šonov Panchartková Patricie

2. místo MŠ Šonov Grokschová Veronika

3. místo MŠ Rašínova Nové Město n. M. Černíková Vendulka

B --------

1. místo ZŠ a MŠ Hořičky Klicnar Břetislav

2. místo ZŠ a MŠ Hořičky Krecbachová Tereza

3. místo ZŠ a MŠ Česká Čermná Janský Štěpán

C --------

1. místo ZŠ a MŠ Hořičky Bureš Vojtěch

2. místo Nové Město n. M., Komenského 65 Laštovicová Monika

3. místo ZŠ a MŠ Hořičky Vtípilová Kristýna

Polytechnické práce --------

A

MŠ Bukovice Skupinová práce

B

1. místo ZŠ a MŠ Hořičky Seidl Jan

2. místo ZŠ a MŠ Hořičky Hofmanová Klára

3. místo ZŠ a MŠ Hořičky Lorencová Miroslava
   Hodnocení bylo provedeno představenstvem ÚS ČZS Náchod, pracovníky městské 
knihovny v Náchodě, náhodnými hosty a pomocí zápisů v pamětní knize. Odevzdáno 
bylo k hodnocení 188 hlasů.
V celostátním kole pak byly oceněny práce v kategorii  Kresba + Malba "B"  na 7. 
místě Jakub Šafář ze ZŠ Martínkovice a v kategorii  Polytechnické práce "C" na 10. 
místě Kateřina Rydlová  ze ZUŠ Hronov. Blahopřejeme. Luděk Groh

Zpráva z plenárního zasedání Územního sdružení ČZS okresu Náchod 
Na plenárním zasedání Úsemního sdružení okresu Náchod konaného 29. dubna 2009 
v restauraci  Delvita  v  Náchodě  bylo  přítomno  podle  prezenční  listiny  12  zvolených 
zástupců Základních organizací – členů Územní rady z celkového počtu 29 základních 
organizací  k  dnešnímu dni.  Z  programu – volby komisí,  zpráva o činnosti,  pokladní 
zpráva, zpráva revizní  komise, návrhy plánu činnosti  a rozpočtu na rok 2009, volba 
představenstva ÚS, předsedy ÚS, revizní komise, zástupce v Republikové radě, zástupce 
v  Krajské  koordinační  radě,  diskuze  a  schválení  přednesených  zpráv  a  usnesení. 
Plenární zasedání proběhlo v přátelském a pracovním duchu a k činnosti nebyly žádné 
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zásadní připomínky. Plán činnosti Územního sdružení okresu Náchod na rok 2009 únor - 
okresní školení odborných instruktorů a referentů březen - okresní kolo dětské výtvarné 
soutěže – výstava a hodnocení setkání zahrádkářů východních Čech duben - plenární 
zasedání  ÚS  květen  -  okresní  kolo  soutěže  „Mladý  zahrádkář“  čerevenec  -  zájezd 
odborných instruktorů a referentů září - okresní 5. regionální zahrádkářská výstava v 
Teplicích nad Metují říjen - výjezdní zasedání představenstva ÚR v Jaroměři listopad - 
výjezdní  zasedání  představenstva  ÚR  v Náchodě  prosinec  -  výjezdní  zasedání 
představenstva ÚR v Teplicích nad Metují Představenstvo Územní rady ČZS Náchod pro 
volební období 2009 – 2014  
1.  Groh  Luděk –  předseda,  odborný  instruktor,  zpracování  Zpravodaje  –  tisk, 
distribuce Rooseveltova 75, 549 57 Teplice nad Metují ZO ČZS Teplice nad Metují e-
mail: grohovi@tiscali.cz tel.: 603 541 225
2. Němejc František – místopředseda Koubovka 896, 549 41 Červený Kostelec
ZO ČZS Červený Kostelec e-mail: nemejcovi@seznam.cz tel.: 732 711 743
3 Thám Bohuslav – hospodář Velké Poříčí 425, 549 32 Velké Poříčí nad Metují
ZO ČZS Hronov tel.: 724 117 497 
4. Pitaš Antonín ing.– redaktor Zpravodaje
Purkyňova  599,  547  01  Náchod  ZO  ČZS  Náchod  e-mail:  apitas@sshr.cz, 
antoninpitas@seznam.cz tel.: 491 428 308, 724 179 525
5. Jakl Jiří Mgr.– webové stránky, spolupráce s ochránci přírody Na Skalce 835, 549 
41 Č. Kostelec, ZO ČZS Červený Kostelec e-mail: JiriJakl@seznam.cz tel.: 776 877 565.
6. Böhmová Hana ing – členka Ludvíkova 1770, 547 01 Náchod ZO ČZS Náchod e-
mail: hanabohmova@centrum.cz tel.: 731 312 113
7. Fetter Jan ing.-odborný instruktor Pivovarská 659, 552 03 Česká Skalice ZO ČZS 
Česká Skalice e-mail: s.doubek@seznam.cz tel.: 491 452 473
8. Čejchanová Lidmila – členka Třešňová 637, 549 01 N. Město n.M ZO ČZS Nové 
Město nad Metují tel.: 736 254 838
9. Matejsek Jaroslav – zástupce v RR, odborný instruktor Vršovka 4, 549 01, ZO ČZS 
Bohuslavice e-mail: jaroslav.matejsek@seznam.cz tel.: 775 270 943, 491 475 149
Revizní komise ÚS:
1. Bohadlo Josef – předseda Borská 1418, 547 01 Náchod ZO ČZS Náchod Kašparák
e-mail: jb.na@centrum.cz tel.: 737 822 954 
2.  Linhart  Jiří –  člen  Koubovka  882,  549  41  Červený  Kostelec  ZO  ČZS  Červený 
Kostelec
tel.: 491 465 371 
Zástupce v Republikové radě ČZS: Jaroslav Matejsek 
Zástupce v krajské koordinační radě Luděk Groh 
Upozornění na změnu distribuce členských známek.
Představenstvo ÚR rozhodlo na základě požadavku našeho ústředí o distribuci členských 
známek  prostřednictvím  sekretariátu  ÚS.  Napříště  tedy  své  požadavky  na  počet 
členských  známek  zasílejte  včas  na  adresu  sekretariátu:  Český  zahrádkářský  svaz, 
Územní sdružení, Českoskalická 1, 547 01 Náchod, nebo na e-mail: grohovi@tiscali.cz. 
Zde také zodpovíme případné dotazy. Úhrada známek bude též na účet distributora čili 
Územního sdružení:  Č. účtu:  275379283,  Kód banky:  0300,  baanka: ČSOB a. s. 
Distributorovi se budou i včas vracet neodebrané známky. Další informace uveřejníme 
ve Zpravodaji podzim 2009.
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Příspěvky členů a organizací.

Otevření ke spolupráci
Na dubnové schůzi červenokostelecká zahrádkářská organizace uvítala vzácné hosty z 
Českého svazu včelařů, kteří nás pozvali na oslavy 110 let od vzniku místní organizace. 
Těžko si představit zahradu bez včel, proto k sobě mají obě organizace blízko. Bohužel 
včelařů ubývá a mladých je málo, podobně jsme na tom ale i zahrádkáři. Těžko říci co 
má být  tím  správným impulsem,  aby  oba  svazy  opět  ožily.  Sám se snažím vyvíjet 
aktivity  v  Českém svazu  ochránců  přírody,  kde  třeba  jaroměřská  organizace  JARO 
sdružuje velké množství  příznivců,  snažíme se spolupracovat  se školami  a ostatními 
organizacemi, pořádáme různé akce a každému dáváme příležitost i k seberealizaci v 
ochraně přírody. 
Musím  říci,  že  dnešní  doba  vede  k  většímu  individualizmu,  člověk  je  obklopen 
informacemi a dnes nemusíte nic složitě shánět - není problém si cokoli prostě koupit. 
Nač tedy navštěvovat nějaké schůze, platit členské příspěvky a ocitat se mezi věkově 
pokročilými lidmi. Myslím, že mladého člověka může oslovit určité zázemí a provázanost 
svazu, ideálně též kolektivy vrstevníků (jistě lze čekat podobné případy jako v případě 
zahrádkářů  v  Machově  a  Teplicích  nad  Metují  a  snad  i  jinde?.  Než  trávit  čas  po 
hospodách  či  u  televize  nabízí  se  čerstvý  vzduch  a  barevnost  květin  na  zahrádce, 
možnost pochlubit se výpěstky na výstavě či diskutovat na nějakém setkání s přáteli (v 
pokud možno než schůzové, tak neformální atmosféře). Než psát články do nějakých 
časopisů, může být pro mnohé mladé atraktivnější spravovat internetové stránky místní 
organizace.
Shodou  okolností  dnes  předsedám  jedné  krajské  komisi  pro  životní  prostředí  a 
zemědělství.  Spolupráci  se zahrádkáři,  ochranáři  či  včelaři  jsem příznivě  nakloněn a 
dnes mám i možnost ji doporučovat krajským radním. Každý úřad má možnost aktivity 
spolků  podporovat  zveřejňováním  informací  o  jejich  činnosti,  podpořit  je  i  třeba 
přítomností  svých  představitelů  na  jejich  akcích,  podpořit  různé  aktivity  třeba  i 
bezplatným poskytnutím veřejných prostor  pro  konání  různých akcí  ap.  Možností  je 
spolky i spojit nějakou společnou aktivitou. Například téma živých zahrad může spojit 
zahrádkáře,  ochranáře i  včelaře.  Dnes se řada lidí  ptá,  kam se poděl  život  z  jejich 
zahrad,  že  je  méně zpěvných  ptáků,  ježků či  poletujících  motýlů.  Není  nutné hned 
soutěžit  v  programu ČSOP  Živá  zahrada  (www.zivazahrada.csop.cz),  ale  stojí  za  to 
třeba  i  téma "odjinud"  diskutovat,  pokusit  se  některé  nápady  realizovat  na  vlastní 
zahradě.              Mgr. Jiří Jakl

ZAHRÁDKÁŘI NA KOLECH
V sobotu  2.  května  se  uskutečnil  již  18.  výlet  na  kolách  pořádaný  ZO 

ČZS Jasenná.  Ve  13  hodin,  za  pěkného  slunečného  počasí,  vyrazilo  18  cyklistů  od 
Restaurace Na Křižovatce. První zastávka byla v Jasenné u pana Tomáše Dubna, kde 
jsme obdivovali květiny, dřeviny a velké množství kaktusů ve fólníkách. 

Druhá zastávka v Šestajovicích nás zavedla do muzea motorek u Runštuků. 
Zde jsme si  prohlédli  asi  50 motocyklů,  které zaujaly především mužskou část  naší 
skupiny. Trasa dále vedla přes Slavětín kolem obory s jeleny do Černčic, Nahořan a do 
Lhoty u Nahořan. Zastavili jsme se tu na chaloupce př. B. Kašpara, který měl pro nás 
přichystané milé občerstvení. 
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Polní  cestičkou kolem přehradní nádrže Rozkoš jsme se dostali  ke „stánku“, 
kde byl cíl naší cesty. Po krátkém odpočinku vyrazila skupina k domovu. Přes Velkou 
Jesenici, Volovku a šestajovický splav přijela skupina po18 h. do Jasenné. Celkem jsme 
ujeli 30 km. Počasí vydrželo hezké, déšť nám tentokrát nehrozil, jen vítr by mohl foukat 
slabší. Dnešní výlet se také neobešel bez defektu. Jedna účastnice píchla ve Slavětíně 
kolo a musela volat rodině, aby pro ni přijeli. Na chutnou večeři a následné posezení 
přišlo 25 přihlášených osob – nejen od zahrádkářů. Výlet se vydařil a myslíme, že byli 
všichni zúčastnění spokojeni.

Další plánovanou akcí bude autobusový zájezd do Prahy, který se uskuteční 
v sobotu 27. června 2009 – účastníky zájezdu bude provázet pan Pilc z Nového Města 
nad Metují. Program zájezdu bude včas vyhlášen. V měsíci červenci bychom také rádi 
jeli podruhé na kolách. Na oba tyto výlety se můžou přihlásit nejen zahrádkáři.

Napsala: Zdeňka Kadlecová jednatelka ZO ČZS

Jasenští zahrádkáři 15-tý rok na kolech.
Před 15 lety napadlo předsedu př. Žídka uskutečnit výlet na kolách. Konaly se i 

autobusové  zájezdy,  kterých  nebylo  také  málo.  Výlety  děláme  půldenní  s večeří, 
s hudbou a někdy i tanečkem. 

První  kolový  výlet  se  konal  v roce  1993  na  Vysoký  Újezd.  Cestou  jsme  si 
prohlédli zahrádky a kostel s věží na Vysokém Újezdě. Následovala objednaná večeře 
s hudbou a tanečkem. Návrat byl ve večerních hodinách. 

Druhý výlet vedl pěknou přírodou do Slavětína. Podívali jsme se na jeleny u p. 
Daška a potom pokračovali do hostince v Rohenicích, kde bylo ukončení. 

Třetí  výlet  byl  lesem  do  Smržova.  Tam  jsme  obdivovali  zahrádky  kolem 
rodinných domků a ukončili jsme v restauraci v Libřicích. 

Další rok se jelo do Opočna do zahradního centra k p. Černému a zakončili 
jsme v bývalé kovárně v Králově Lhotě při opékání kuřat. O rok později jsme si tam 
nechali upéct krůty. 

V roce 2001 jsme si prohlédli přehradu Rozkoš.
Následující rok jsme prošli vojenský hřbitov v Josefově a poseděli v Restauraci 

Na Křižovatce v Jasenné. 
Sedmý výlet vedl opět do Opočna, přes Pohoří do Královy Lhoty na opékání 

kuřat. 
Na podzim roku 2003 jsme ohodnotili domácí vína a lihoviny ve Velké Jesenici 

na každoroční akci zvané „Čůčo“, kterou pořádá místní ZO ČZS. 
O rok později jsme si prohlédli Křížovou cestu s kapličkou a kapli ve Smiřicích.
V roce  2005  jsme  se byli  podívat  na  roubenku  p.  Svatoňové  a  zvoničku 

v Rohenicích.  Cestou  přes  České  Meziříčí  jsme se  zastavili  v kostele  a  důchodovém 
zařízení. Závěr byl v Králově Lhotě. 

Jako  další  v pořadí  byl  výlet  josefovskou  promenádou  do  Jaroměře  do 
vlakového muzea a k čističce odpadních vod.

V roce 2007 jsme jeli podle Úpy a Labe do Heřmanic. Shlédli jsme zde pěkný 
kostel a pokračovali na zámek do Kuksu. Posezení bylo opět doma v Jasenné.

Na sobotu 17. května 2008 zorganizoval výbor ZO ČZS zatím poslední kolový 
výlet s cílem v Ratibořicích. -

Na něj se přihlásilo 24 členů zahrádkářů, z toho 13 odvážných jelo na kolách. 
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Ostatní přišli na večeři a posezení až do Restaurace Na Křižovatce. Příspěvek na večeři - 
50,- Kč vybírala př. Tkadlecová do neděle 11. 5. 08. Večeři v hodnotě 100,- Kč doplatila 
organizace zahrádkářů. 

Výlet se uskutečnil za ideálního počasí. Z oblohy na nás nepálilo slunce, bylo 
pod mrakem. Předpověď slibovala přeháňky, ale doufali jsme, že se nám vyhnou. Do 
Ratibořic jsme jeli pěknými cestami mimo hlavní komunikaci. Tam se na nás už sluníčko 
"smálo." Předseda př. Žídek trasu perfektně naplánoval a předem projel. Cesta zpátky 
vedla trochu jinudy 
a tak jsme mohli při cestě tam i zpět obdivovat zahrádky, vůni lesa i krásy luk a polí 
rozkvetlých řepkou olejkou.
V Ratibořicích jsme se občerstvili, podívali se k Mlýnu, na Staré Bělidlo 
i k Viktorčinu splavu. Zámek jsme si prohlédli z druhé strany, od řeky Úpy. 

Návrat kolařů byl plánován mezi 18 – 19. hodinou. Skupina dorazila přesně v 
18 hodin před velkým lijákem, takže jsme mohli říkat: "Nezmokli jsme, už jsme tu." Na 
večeři se už všichni těšili. Byla tradičně výborná 
a všichni si moc pochutnali na ražniči s brambory a oblohou, kterou nám připravil pan 
Ing. Rudolf. Minutou ticha jsme vzpomněli na zemřelého člena př. Jaroslava Králíčka, 
který byl letos u zahrádkářů přesně  50 let. 

Za příjemné hudby z magnetofonu a při dobrém pití si všichni spolu popovídali 
do pozdních večerních hodin. 
Výlet hodnotíme velmi kladně a letos jistě ještě nějaký uspořádáme. Již dopředu zveme 
členy i příznivce zahrádkářů. Termín bude včas ohlášen. 

 Napsala jednatelka př. Zd. Tkadlecová a předseda př. J. Žídek

Divoké jahody
Možná jste se setkali se zahradnickými katalogy, kde jsou jahody na obrázcích pnoucí 
se do nebe a procházející člověk kolem nich by měl mít pomalu strach, aby ho nezabila 
padající obrovská jahoda. Se slovy „to je divočina“ se kdekdo utrhne a nehledíc na cenu 
kupuje.
Realita  na  vlastí  zahrádce  už  tak  divoká  nebývá,  přeci  jen  výběrové  rostliny  pro 
reklamní účely většina lidí nevypěstuje a grafickými úpravami jejich fotografií přeci jen 
reálně třeba červenější jahody k jídlu v míse mít nebudeme.
Jenže  člověka  většinou  nejprve  zajímá,  co  lze  vypěstovat,  než  co  lze  skutečně 
vypěstovat u sebe. Beztak všichni ukazují, co lze vypěstovat, než co že se to skutečně 
vypěstuje  na  obyčejné  zahradě,  neřkuli  vyroste  i  bez  pěstování  (divoké  jahody  :)

 10. Květen 2009 Jiří Jakl 

Dovětek k předchozímu příspěvku
Setkávám se na výstavách s dotazy, zda je na inzerovaných pnoucích jahodách něco 
pravda. Můj názor je, že pnoucí jahodníky je nesmysl. Jsou pouze převislé, které dokáží 
plodit i  na odnožích. Pnoucí z nich můžeme udělat pouze když budeme tyto odnože 
vyvazovat na nějakou konstrukci. Když si podrobněji prohlédnu obrázek inzerátu – viděl 
jste někdo všechny plody současně plně zralé a prakticky bez dalších květů? Sklidíme 
tedy vše naráz a pak nic, přesto, že mají být stáleplodící ? Viděl jsem ukázku jak se na 
počítačí přidělávají bohaté květy. Toto bude něco obdobného. Nic Vám nebrání zkusit, 
když na to máte. Napište nám své zkušenosti.  Groh
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Zahrádkaření v USA
  Alison Baumov z texaského San Antonia doufá, že když si trochu ušpiní ruce, ušetří 
peníze a bude jíst zdravěji. Připojila se k rostoucímu počtu Američanů, kteří si začali na 
zahrádkách pěstovat  vlastní  ovoce  a  zeleninu.  Důvodem jsou  snaha ušetřit  v  době 
finanční krize na výdajích za potraviny, obavy ze závadného jídla ze supermarketů a 
popularita produktů ekologického zemědělství.  "Recese mě přiměla přemýšlet o tom, že 
pokud nastane podobná krize jako ve třicátých letech, bylo by lepší pěstovat si vlastní 
věci, které budu mít pod kontrolou," vysvětlovala Baumanová. Na malé zahrádce proto 
vysázela ovocné stromy a pěstuje tam i bylinky a několik druhů zeleniny. Dosažené 

výsledky jí prý příjemně překvapily. "Přinést vlastní jídlo na stůl je jednodušší, než jsem 
si  myslela,"  dodala  začínající  lékařka.  Nový  trend má vliv  na rychlý  nárůst  prodejů 
semen, za něž obyvatelé Spojených států v roce 2008 utratili  přibližně 2,5 miliardy 
dolarů  (asi  50 miliard  Kč).  Nedávný výzkum ukázal,  že  letos se chce zušlechťování 
zahrádek a pěstování ovoce a zeleniny věnovat 43 milionů amerických domácností. Loni 
to přitom bylo o 19 procent méně, tedy konkrétně 36 milionů rodin. Přibližně třetina z 
oslovených jako motivační faktor uvedla obavy z ekonomické krize. Hlavní důvod ale 
spočíval  v lepší  chuti  potravin a ve snaze ušetřit  na nákladech za jídlo. Motyčky se 
nedávno chopila dokonce i první dáma USA Michelle Obamová, která si poblíž Bílého 
domu založila  zahrádku se zdůvodněním,  že  tak  svým dětem a  návštěvníkům sídla 
amerického prezidenta zajistí čerstvou a zdravou výživu. Obchodníci se semeny rostlin si 
mnou ruce nad mimořádnými zisky, které jim ekonomická krize nečekaně přihrála. I 
zákazníkům se podle názoru prodejců investice bohatě vyplatí, protože z jednoho dolaru 
utraceného za semínka a hnojiva prý lze získat 25 dolarů v hodnotě vypěstovaných 
potravin.  Ne všichni ale s uvedenými čísly souhlasí. „Nemůžete je vypěstovat za tak 
nízkou cenu, za jakou byste si ovoce a zeleninu koupili v obchodech," míní třeba Dale 
Groom, odborník na zahradnictví z texaského Dallasu. Nadšení zahrádkáři totiž podle 
něj  musí  do  konečné  ceny  započítat  i  náklady  za  nákup  nářadí  a  hodnotu  času 
věnovaného práci na pozemcích. Peyton Tamburová se před deseti lety přistěhovala z 
New Yorku do  Arizony.  Otevřela  si  tam kavárnu  a  lahůdkářství  a  začala  se  rovněž 
věnovat  práci  na zahradě.  Postupem času se ale  její  koníček  přeměnil  ve skutečné 
podnikání  a  vypěstované  ekologické  produkty  nyní  prodává  ve  svých  prodejnách  v 
malém arizonském městečku Bisbee. Po příchodu ekonomické krize jí pěstování zeleniny 
dává navíc pocit jistoty. "Vím, že i když všechno půjde k čertu, mně se nic nestane. 
Když vlastníte dům a zahradu, pak budete schopni se vždycky nějak uživit," prohlásila.

       převzato

Jak vidíte budoucnost zahrádkářů?
   Lidé asi vždycky budou pociťovat potřebu mít nějaký kousek půdy, kde se mohou 
pohrabat v zemi a sami si něco vypěstovat. Člověk z toho má radost, je venku, a když 
ještě navíc  najde dobré sousedy,  s  kterými  může posedět a pohovořit,  tak mu nic 
nechybí. V mládí obvykle člověk nemá příliš času, ale když se přiblíží  padesátka, tak 
začne takovéhle  věci  oceňovat.  A  pro  lidi  ve  městech jsou tyto  zahrádky ideální  – 
nemusejí nikam cestovat a přitom jsou na svém uprostřed přírody. V paneláku se lidi 
většinou neznají.  Ale na zahrádce, je to jako na vesnici,  všichni  se navzájem znají. 
Panuje tam taková pohodová atmosféra. Samozřejmě, občas si někdo se sousedem 
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vjede do vlasů, jak už to mezi lidmi bývá, ale od toho je tu naše organizace, abychom 
jim řekli, ať se zklidní a spory se urovnají podle řádu, který musí každý dodržovat. A za 
čas je pak všechno v pořádku. Také je důležité, že prospěch ze zahrádek mají nejenom 
naši  členové,  ale  celé  jejich  rodiny.  Mají  se  kde  sejít,  mohou  společně  na  něčem 
pracovat a pro děti je i ta nejmenší zahrádka učiněný ráj, kde jim nic nechybí.
   Na zahrádce se její  majitel může zcela volně pohybovat,  může ji  přetvářet podle 
svého nejlepšího uvážení, může zde pěstovat užitkové plodiny, díky kterým získá jistotu, 
že nebude trpět hladem. Je to tedy prostor, byť sebeomezenější,  v němž je možné 
prožít zkušenost téměř neomezené svobody od tlaku okolního světa. Není to však jen 
onen volný prostor, důležité je i to, že jde o zahrádku, nikoli například o vyasfaltovaný 
dvorek  nebo  zařízený  obývací  pokoj  –  protože  zahrádka  je  přímo  kusem  původní 
podstaty, půdy, z níž vše vyrůstá. Zde jedině mohou věci zakořenit, aby mohly stoupat 
vzhůru, rozkvétat a přinášet ty pravé, skutečné plody. Zkušenost práce na zahrádce 
znamená nejpravdivější  poznání  počátku  života  v  původní  matérii,  do níž  je  zaseto 
semeno a do níž se pravidelně vše navrací, aby započal život nový. Není zde místo pro 
lež – pravdu o původu i vrcholu všeho tu nepřetržitě odříkává každá, i ta sebemenší 
travina. Květiny kořenící v beztvaré hmotě a rozrůstající se do nadpozemské krásy. Není 
jistě náhodou, že biblický ráj má podobu zahrady, nikoli třeba honosného paláce nebo 
nebeského oblaku. Neboť jen v zahradě je možné neustále prožívat úžasnou zprávu o 
zrození  věčné  nádhery  z  nicotné  prázdnoty.  Každý  zahrádkář  je  pak  svého  druhu 
Adamem, který se po vyhnání z ráje prvotního snaží vlastními silami vytvořit ráj nový. A 
jedině v  zahradě  se  mu to  může  dařit  –  zatímco  i  sebepevnější  stavba  se  jednou 
zhroutí,  správně založená zahrada může vždy znovu na jaře rozkvétat a na podzim 
plodit. Zkušenost práce s půdou a možnost přihlížení koloběhu života neustále poskytují 
nezpochybnitelné důkazy o základních pravdách života – jistota o nich je pak zárukou i 
podmínkou vnitřní svobody jednotlivce. Mocnosti tohoto světa jsou ovšem vždy značně 
silné a ovládají  nespočet kouzel  a triků.  Plody, které zahrádkář pracně a zdlouhavě 
pěstuje, mu nabízejí téměř zdarma a větší, barevnější, voňavější a krásně zabalené. A 
chtějí za to jen jediné – aby malý pěstitel uznal jejich všemocnost a jejich pravdu a také 
svou nepatrnost  a směšnou pošetilost.  Správný zahrádkář  má v sobě jistou hrdost, 
nechce být závislý na nezasloužených darech a chce zůstat svým vlastním pánem. Bude 
dál  pracovat  na svém políčku  a nikomu se nepoddá.  Pokud tedy nabídku odmítne, 
vládci světa velkoryse uznají porážku, ale vzápětí na něj skrytě zaútočí znovu a snaží se 
přitom nachytat jej na jeho vlastní hrdost. Nabídnou mu férovou spolupráci – nebudou 
od něj chtít vůbec nic, ale naopak, rádi jej naučí vše, co umějí, a on se tak může stát 
stejně mocným jako oni a svou hrdost si bude moci uchovat. Bude moci sám pěstovat 
krásná, veliká jablka v jakémkoli množství, jen když odhodí tu starou, přežilou, babskou 
moudrost, která stejně k žádným velkým výsledkům nevede. Zde už je mnohem těžší 
odolat a je k tomu potřeba značná dávka oné pošetilé věrnosti. Ten, kdo odolá, bude 
mít odměnu jedinou – pravdu. Jen on snad může nahlédnout, že ta ze všech stran 
nabízená  lahodná  rajská  jablka  jsou  ve  skutečnosti  vyrobena  z  umělých  přísad 
nevábného původu a nemají se skutečným ovocem nic společného. Může pak časem i 
poznat, že i pravdy jejich výrobců jsou značně krátkodobé a jejich zdánlivá všemocnost 
má základ mělký a nepevný.           Převzato
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Biopesticidy – rostliny obsahující ochranné látky
Ajuga sp. - zběhovec
Rostliny  obsahující  řadu  látek  –  terpeny,  fytoekdysteroidy  (Ajugarin).  Tyto  látky 
obsahují  silné  antifidantní  a  repelentní  účinky.  Vhodný  proti  housenkám  bělásků, 
mšicím, mandelince bramborové.
Allium sativum – česnek kuchyňský
insekticidní účinky česneku jsou známy již od středověku, kdy se používal k ochraně 
zásob proti škůdcům. Účinné látky: 1-3 diphenyl thiourea a směs látek pod označením 
allitin. Možné použití proti třásněnkám, sviluškám, mšicím a molicím. Proti housenkám v 
nižším  vývojovém  stupni  a  larvám  mandelinky  (antifidantně).  Působí  také 
antibakteriálně a fungicidně (proti listovým skvrnitostem a plísním – plíseň okurková, 
rajčatová a padlí). Poslední zkoušky se jeví velmi dobře i proti kadeřavosti broskvoní.
Artemisia sp. - pelyněk
V  této  době  má  pravděpodobně  nejvíce  aromatických  látek  –  aromatické  terpeny, 
fytosteroly a fenoly (cineol, tauremisin....). Tyto látky u hmyzu obecně blokují, nebo 
naopak zrychlují dýchání, což způsobuje metabolické změny a smrt. Látky působí také 
antifidantně a repelentně. Je vhodný proti  mšicím, svluškám a molicím i housenkám 
běláska.
Lavandulla officinlis – levandule lékařská
Esenciální oleje získané pomocí parní destilace jsou mnohem účinnější než extrakty z 
rostlin.  Obsahují  diterpeny,  fenoly  a  nepochybně  také  flavonoidy,  jsou  účinné,  ale 
působí  spíše  preventivně.  Sbírají  se  a  používají  hlavně květy.  Extrakty  působí  proti 
molicím a mšicím.
Origanum sp. A Thymus sp. - dobromysl, majoránka
Obsahují  terpentické  látky,  které  mají  repelentní,  antifidantní,  antiovipoziční  a 
insekticidní  účinky.  Jejich  použití  je  preventivní  proti  housenkám  motýlů,  larvám 
mandelinky, mšicím a molicím.
Salvia sp. - šalvěj
Obsahuje  hodně  aromatických  látek  –  mono  a  diterpeny,  fenoly  (limenen,  rutin, 
vanilin). Extrakt se používá hlavně k prevenci, má repelentní a antifidantní účinky na 
housenky motýlů nebo larvy, ale i dospělce mandelinky bramborové.
Tagetes sp. - aksamitník
Obsahuje  flavonoidy,  glukosinuláty,  lignátya  celou  řadu  terpenů.  Má  insekticidní, 
repelentní a antifidantní účinky. Preventivní postřiky proti škůdcům – housenky motýlů, 
larvy i dospělci mandelinek a také mouchy domácí. Má přímé insekticidní účinky proti 
mšicím, sviluškám, molicím, mladým housenkám motýlů.
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Má insekticidní účinky – esenciální terpeny a fenoly (borneo, thymol, pinen), triterpeny 
a hořčiny. Pozor! Jelikož se v tomto případě jedná o exktrakt, při jehož požití může dojít 
i k otravě, dbejte při práci s ním zvýšené opatrnosti a dodržujte základní hygienická 
pravidla.
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Má insekticidní,  repelentní  a antifidantní  účinky – proti  mšicím a sviluškám. Aplikací 
zálivkou se omezují vlivy některých půdních patogenů.              převzato
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Co rostlinám nejvíc chutná
Živé organismy se svým složením značně liší  od svého okolního neživého prostředí. 
Některé prvky velmi rozšířené v zemské kůře (křemík 29,5%, hliník 8,05%), organismy 
buď vůbec nepotřebují (hliník) nebo jsou důležité jen pro některé skupiny organismů 
(křemík pro stavbu schránek rozsivek). Naproti tomu 12 makrobiogenních prvků tvoří 
přibližně 99% hmotnosti živých organismů a jsou nezbytné pro život rostlin i živočichů. 
Kromě těchto makrobiogenních prvků se v živých organismech vyskytují v nepatrném 
množství  i  prvky  mikrobiogenní.  Jsou  to  především  těžké  kovy  (měď,  mangan, 
molybden, kobalt, zlato a další), které jsou v malých množstvích pro život nezbytné, ve 
větších množstvích však mohou být značně toxické. Biogenní prvky mají velký význam 
pro výživu rostlin.  Zeleným rostlinám, na rozdíl  od živočichů,  stačí  přijímat  biogenní 
prvky ve formě jednoduchých anorganických sloučenin. 12 makrobiogenních prvků: 
kyslík,  uhlík,  vodík,  dusík,  vápník,  fosfor,  draslík,  síra,  chlor,  sodík,  hořčík  a  železo. 
Biogenní prvky mají velký význam pro výživu rostlin. Zeleným rostlinám, na rozdíl od 
živočichů,  stačí  přijímat  biogenní  prvky  ve  formě  jednoduchých  anorganických 
sloučenin. 
Dusík  se nachází ve velkém množství v bílkovinách rostlinných tkání. Je obsažen v 
rostlinách v organické i neorganické podobě a slučuje se s uhlíkem, vodíkem, kyslíkem a 
někdy se sírou, s nimiž vytváří aminokyseliny, enzymy, nukleové kyseliny, chlorofyl a 
alkaloidy. Nedostatek se projevuje zpomalením růstu. Rostliny jsou slabé, zakrnělé a 
mají světle zelené až žluté listy. Kvalita a výnos bude výrazně nižší. Při nadbytku dusíku 
jsou rostliny tmavozelené, s poruchou vaskulární tkáně, která řídí příjem vody. Odolnost 
rostlin je značně snížena.
Draslík se podílí na řízení vodní rovnováhy rostliny, tlaku v buňkách a také na otvírání a 
zavírání pórů. Draslík je potřebný také pro akumulaci a přesun uhlohydrátů. Nedostatek 
se projeví snížením výnosů a kvality. Starší listy budou na okrajích spálené, rostlina 
bude  náchylná  k  chorobám a  málo  odolná  vůči  toxinům.  Při  nadměrném množství 
draslík potlačuje účinky vápníku a hořčíku.
Fosfor je součástí  některých enzymů a proteinů,  adenozintrifosfátu,  ribonukleové a 
deoxyribonukleové kyseliny a fytinu. ATP se účastní mnoha reakcí s přeměnou energie. 
RNA a DNA jsou součástí genetické informace. Nedostatek se projeví pomalým růstem, 
slabými a zakrnělými rostlinami s tmavě zelenou nebo růžovou pigmentací na starších 
listech a na stonku. Nadbytek narušuje stabilitu železa a zinku v roztoku.
Vápník je  velmi  důležitý  pro  integritu  buněk  a  propustnost  membrán.  Nedostatek 
způsobuje odumírání konečků kořenů, zkroucení listů, marginální nekrózu a nedostatek 
chlorofylu, hlavně v mladých listech. Konce poupat hnijí a hnít mohou i rostliny uvnitř. 
Nadbytek vápníku může způsobit nedostatek hořčíku a draslíku.
Hořčík je součástí  molekuly  chlorofylu  a  působí  ve  většině enzymů.  Nedostatek se 
projeví  žloutnutím  a  intervenálním  nedostatkem  chlorofylu  začínajícím  ve  starších 
listech. Extrémně vysoké hladiny hořčíku budou potlačovat ostatní

Jak funguje Feng-shui v zahradě?
Je to něco jako akupunktura na těle. Místo jehel zde však použijeme rostliny, kameny a 
další  dotvářecí  estetické  prvky.  Každý  prvek  má  své  místo,  svůj  význam  a  žádná 
omezení.  Vše  má  své  místo  podle  cíle,  který  si  majitel  a  tvůrce  zahrady  stanoví. 
Zahrada je výpovědí o životě svého majitele a tvůrce!
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Zpětně každá zahrada ovlivňuje vnitřní změny člověka. Zahrada podle zásad Feng-shui 
představuje zdroj síly domu a odráží a ovlivňuje i sílu osobnosti svého tvůrce. Přírodní 
expozice  zahrady  podle  Feng-shui  Harmonie,  která  byla  vytvořena  pro  zákazníky 
Zahradnictví  Škoda  ve Rtyni  v  Podkrkonoší,  Vám pomůže navodit  představu o  Vaší 
zahradě. Odborně vyškolení pracovníci Vám k Vaší představě dodají profesionální návrh 
spojený  s  diagnostikou  souladu  vaší  osobnosti  s  místem,  kde  zahradu  zakládáte, 
přesazujete  nebo  upravujete.  Přirozená  energie  místa  bude  doplněna  a  podtržena 
výsadbou  vhodných  rostlin,  které  energeticky  vytvoří  místo,  kde  bude  dobře  nejen 
těmto rostlinám – květinám, keřům a stromům, ale hlavně lidem a třeba i zvířátkům. 
Zahrada Feng-shui:
vypráví svůj vlastní příběh, má svůj zdroj síly, který zpětně ovlivňuje vnitřní změny v 
člověku, léčí duši a následně i tělo člověka, vytváří bohatství nových a krásných vztahů.

První dva melouny Jubari letošní sezony,
pověstné svou přemrštěnou cenou, byly v severním Japonsku vydraženy na každoroční 
aukci za pouhých 500.000 jenů (103.800 korun).
Loni přitom vyšplhala vítězná nabídka na rekordních 2,5 milionu jenů (519.000 korun), 

zatímco v roce 2007 to byly dva 
miliony  jenů.  Proslulá  plodová 
zelenina,  často  chybně 
označovaná  za  ovoce,  se  tak 
podle  agentury  AP  stala  další 
obětí globální hospodářské krize. 
Dva melouny o váze zhruba 3,7 
kilogramu  byly  součástí  nabídky 
první  sklizně  na  Centrálním 
velkoobchodním  trhu  v 

severojaponském Sapporu. Každoročně se sem houfně hrnou kupci, aby se tu utkali o 
výsadu  získat  zcela  první  melouny  roku.Melouny  s  oranžovou  vonnou  a  šťavnatou 
dužinou se pěstují jen v Jubari, malém městečku a jeho okolí na ostrově Hokkaidó v 
drsných  klimatických  podmínkách.  Ovoce  potřebuje  150  dní  péče,  přičemž 
pravděpodobnost, že rostlina nezmrzne a bude plodit, je dost nízká. Jen 154 vyvolených 
zemědělců  z  bývalého  hornického  města  Jubari  smí  manipulovat  s  jejími  semeny. 
Sklizeň  začíná  začátkem  května  a  končí  v  srpnu.Melouny  Jubari,  ceněné  kvůli 
perfektním  proporcím  a  skvělé  chuti,  si  Japonci  během  léta  obvykle  dávají  jako 
dárek.Další  melouny  na  první  aukci  obvykle  nepřijdou  tak  draho,  ale  i  ty  se  letos 
prodávaly levněji. Na páteční dražbě činila cena 84 melounů v přepočtu asi 7.900 korun 
ve  srovnání  s  loňskými  12.500  korunami.Obchodní  domy  a  luxusní  maloobchody 
melouny prodávají zákazníkům za 990 až 1100 korun, i když cena může v závislosti na 
kvalitě vyskočit mnohem výš.

Trávník a květinová louka
Trávník je hustě rostoucí zahradní koberec, který se skládá z krátce zastřižených trav. 
Díky  trvalé  péči-pravidelný  střih,  zavlažení,vyvážené  hnojení,  bude  z  této  vegetační 
vrstvy odolný travnatý povrch, který nám umožňuje intenzivní užívání. Náročnost  
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údržby a složení travní směsi je závislé na požadavcích využití trávníku. Se stoupající 
intenzitou užívání přibývá na náročnosti ošetření a ubývá na možnosti výběru druhů 
trav. Založení trávníku je vhodné všude tam, kde je předpokládáno jeho trvalé užívání a 
značná odolnost, jako na sportovních hřištích. 
Květinové  louky  jsou  přírodní,  přírozené  společenství  rostlin  z  trav  a  jedno-  nebo 
víceletých kvetoucích bylin. Dle místa výskytu a náročnosti ošetřování, se mění jejích 
složení,  které  je  vždy  obohaceno  více  druhy.než  u  běžného  trávníku.  Aby  byla 
zachována struktura květinové louky je nutné vysemenění bylinek a tímto jejich další 
rozmnožování.  Založení  květinové  louky  má  smysl  pouze  tam,  kde  není  zapotřebí 
prvního pokosení před měsícem červnem a užívání louky není tímto omezeno.
Založení trávníku
Před  založením  trávníku  je  vhodné  pro  místo  určení  udělat  půdní  rozbor.Traviny 
vyžadují lehce kyselou, výživnou půdu a dostatek světla. Důležitá je též kvalita 
osiva.Doporučují se tzv. travní směs (RSM - Regel-Saatgut-Mischungen), která obsahují 
zastoupení druhů odpovídající účelu. 
K  přípravě  výsevu  trávy  je  třeba  půdu areálu  hloubkově  nakypřit.  U  malých  ploch 
pužijeme rýč, nebo rycí vidle. U  velkých udusaných ploch se doporučuje úprava stroji. 
Při nedostatku živin v půdě můžeme zároveň při orání-kypření půdy potřebné hnojivo 
nebo kompost zapracovat.
Povrch urovnáme dřevěnými hráběmi. Cílem je přizpůsobit povrch našim představám a 
profilu okolí. Čím důkladněji tento pracovní krok provedeme, tím rovnější bude trávník 
po jeho dokončení. Poté by měla půda  slehnout.  
Na malých plochách vyséváme osivo ručně. Při ručním setí dbáme na to, aby osivo bylo 
co  nejstejnoměrněji  rozptýleno,  aby  nevznikla  holá  místa.  Obzvláště  stejnoměrného 
výsevu  docílíme  secím  strojem.  Optimální  množství  výsevu  závisí  na  zvolené  travní 
směsi-dle návodu na obalu (u kvalitní směsi osiva  je to ca. 25 g/m2). 
Po zasetí semena na povrch, musíme semeno hráběmi jemně zasekat. Dbáme na to, 
aby semena  nebyla moc hluboko, tráva potřebuje ke klíčení světlo. Následně je celá 
plocha  utužena  za  účelem  dosažení  dobrého  kontaktu  semena  s  půdou,  udusáme 
válcem. Osetou plochu lehce zavlažíme – dle počasí a dbáme na to, aby klíčící semeno 
nepřeschlo.  Plochu  zavlažujeme  stále,  jemně  a  dostatečně,  abychom  udrželi  zemní 
vlhkost. Jakmile vyroste trávník do výšky  ca. 6-10 cm, zkrátíme-posekáme ho o  1/3své 
délky, v případě nutnosti dohnojíme. Předpokladem sekání je, aby byl trávník suchý, 
pevný, aby se po něm dalo chodit a nože sekačky byly ostré. 
Opatření k ošetřování 
Pravidelné sekání je nejdůležitější částí péče o trávník. Častost sekání závisí na počasí, 
ročnímu období, intenzitě užívání a skladbě pažitu. To znamená, čím lepší podmínky 
umístění trávníku a intenzivního využívání plochy, o to častěji musí být trávník sekán. 
Při velké zátěži trávníku musíme stejnoměrně zavlažovat, pouze v ojedinělých případech 
vyžaduje trávník dodatečný přísun vody. V tomto případě platí, lépe jednou důkladně 
zalít,  než několikrát málo zavlažit.  Při  silné zátěži  trávníku – hřiště  a náchylnosti  k 
drnovitosti,  je  po  létech  půda  tak  zpevněná,  že  dochází  k  výpadkům  růstu  trávy. 
Provzdušněním  odstraníme  zplstnatělé  trsy.  Podpoříme  tím  nový  růst  a  rozrůstání 
podzemních oddénků. Půdu ale nekypříme. Dalším opatřením intenzivně využívaných 
ploch je každoroční prohnojení trávníku jemně prosátým kompostem. ca. 2-3 kg na m2. 
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Problematika péče
V trávníku chudém na množství druhů travin dochází častěji ke škodám, než u travní 
směsi   květinové  louky.  Přesto  však  dochází  k  vážným  poškozením,  které  jsou 
zapříčiněny převážně špatnou péčí, nedostatkem živin, problémy spojené s umístěním a 
nepřiměřenou  zátěží.  Pozorujeme,  že  nežádoucí  růst  mechů  a  bylin  je  zapříčiněn 
nevhodnými podmínkami  pro růst travin. Důslednou péčí o trávník a jeho obnovou 
docílíme jeho hustoty a odolnosti.. Používání chemických ochranných prostředků není u 
domácích zahradních trávníků nutné.
Založení květinové louky
Většina bylinek rostoucích na  květinové louce je závislá na dostatku slunečního svitu a 
propustné půdě, chudé na živiny. Důležité je v každém případě udělat předem půdní 
rozbor. Prokáže-li se, že je půda příliš výživná, je nutno živiny zredukovat pomocí 
přimíchání málo výživných substrátů. Nové založení květinové louky se téměř neliší od 
založení trávníku. Tím, že klíčení a vývoj většiny kvetoucích bylin probíhá pomaleji než u 
travin, posunuje se doba prvního posečení po odkvětu a uzrání bylinných semen. Má-li 
být travnatá plocha přeměněna na květinovou louku, nestačí pouze luční semena vysít, 
protože klíčící proces probíhá uspokojivě pouze v nakypřené půdě. Z tohoto důvodu si 
určíme na trávníku plochy,  ze kterých odstraníme trávu a tyto opět  osejeme směsí 
semen  lučních  květin.  Právě  tak  je  toto  možné  docílit  výsadbou  předpěstovaných 
bylinek. Z těchto osazených míst se dále množí ty druhy, kterým tato místa vyhovují. 
Čas první seče nastává též až po uzrání semen bylin.
Ošetřující opatření:
Nejdůležitějším opatřením údržby je sečení a odvoz posekané trávy. K udržení velkého 
počtu  druhů  bylin  rostoucích  na  louce,  doporučujeme  posekanou  trávu  rozhodit  a 
několik dní sušit. Tím podpoříme stejnoměrné roztroušení semen. Čas sečení a jeho 
počet  se  řídí  složením  rostoucích  lučních  bylin.  Doporučujeme  ca.   konec   června 
začátek července, kdy jsou byliny v plném květu a semena dozrálá. Nejvýhodnější pro 
vegetaci  je  tzv.  odstupňovaná  péče,  což  znamená,  že  louku  kosíme  v  na  sebe 
navazujícím  sledu.  Přísun  živin  není  zpravidla  nutný,  protože  většina  lučních  rostlin 
nepotřebuje k růstu výživnou půdu.
Problémy
Největším problémem nově založené květinové louky,  který  se může vyskytnout,  je 
úbytek lučních druhů. Mnoho bylinek, které obsahuje luční osivo je jednoletých. Tyto 
jsou během let čím dál více vytlačovány vytrvalejšími druhy rostlin. Složení květinové 
louky se neustále mění a přizpůsobuje se daným podmínkám. Tuto přeměnu bychom 
měli  akceptovat,  jelikož  pouze  nákladnými  zásahy  a  pravidelnou  úpravou  půdy  a 
obnovováním výsevu se tomuto dá zabránit.           Převzato 
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Český zahrádkářský svaz
základní organizace Teplice nad Metují,

územní sdružení ČZS Náchod
a Město Teplice nad Metují

jubilejní

5.REGIONÁLNÍ5.REGIONÁLNÍ
  

ZAHRÁDKÁŘSKÁZAHRÁDKÁŘSKÁ
 VÝSTAVA VÝSTAVA

4. - 6. září 2009
Teplice nad Metují - základní škola a přilehlý park

Slavnostní zahájení v pátek 4. září v 10 hodinSlavnostní zahájení v pátek 4. září v 10 hodin
v Domě zahrádkářů ASTRA za účasti VIP hostů 

a v pátek 4. září v 15 hodinv pátek 4. září v 15 hodin
v parku za účasti ostrostřelců, kulturní vystoupení žáků MŠ, hudební 

koncert
   Expozice  zahrádkářských  organizací  okresu  Náchod,  organizací  myslivců, 
včelařů a rybářů, řezbářů, ukázky prací na kolovrátku, ručním stavu, košíkářů, 
foukání  skla,  drátkování,  zdobení  perníčků, řezbáři  ovoce a zeleniny,  řezbář 
motorovou pilou, zahrádkářská poradna, soutěže o nejlepší expozici a exponát, 
o nejhezčí dětský obrázek.
   V parku stánkový prodej, bohatý doprovodný program, trampolína, simulátor 
bezpečnostních pásů, v neděli  odpoledne unikátní  dálkově ovládané modely 
tahačů, tanků a vrtulníku. Občerstvení zajištěno.

Otevřeno denně od 8 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin.Otevřeno denně od 8 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin.
Vstupné 40 Kč, děti do 15 let zdarma.Vstupné 40 Kč, děti do 15 let zdarma.



DOPROVODNÉ PROGRAMY
při okresní 5. regionální zahrádkářské výstavě 

4. - 6. září 2009 v Teplicích nad Metují
Pátek 4.9.
10 hodin - slavnostní zahájení za účasti VIP hostů v Domě     
                 zahrádkářů ASTRA
15 hodin - slavnostní zahájení v parku: vystoupení žáků mateřské  
                 školy v Teplicích n. M., ostrostřelci
12 – 18 hodin - koncert hudební skupiny Klapeto
Sobota 5.9.
8 – 12 hodin - koncert dechové hudba Červený Kostelec + 
                 mažoretky – průvod městem a vystoupení v parku
13 – 18 hodin - koncert hudební skupiny Kontakt
Neděle 6.9.
8 – 13 hodin - koncert irské hudby skupiny Jauvajs z Prahy
14 – 15,30 – hodin - vystoupení modelářů se špičkovou dálkově 
                 ovládanou technikou – tanky, tahače, vrtulník
Po celou výstavu:
- řezbáři ovoce a zeleniny, Hotelová škola Hronov
- řezbář motorovou pilou
- jezdecké koně
- trampolína pro děti
- dětský herní koutek
- umělecký kovář
- trenážér bezp. pásů v automobilu při havárii

Změna programu vyhrazena
   Doplňte svůj celodenní program návštěvou teplicko-adršpašských skal, 
kulturních památek a dalších zajímavých míst v naší oblasti či polském 
příhraničí.
Bližší informace – grohovi@tiscali.cz    ,tel: 603 541 225   nebo v informačním 
centru -     info@teplickeskaly.com     

tel.:   491 581 197, 491 581 319 
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