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Zprávy územního sdružení: 
Mladý zahrádkář. 

V úterý 18. května uspořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu 
okresu Náchod okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“. Tuto soutěž 
každoročně vyhlašuje celostátně Český zahrádkářský svaz. Jde o nejrozsáhlejší 
a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která začala již v roce 1981. Soutěž 
probíhá každoročně na územních radách ČZS a vrcholí národním kolem. Počet 
územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola 
stále stoupá. 
Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu 
na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních 
radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých 
přírodovědců. 
Okresní kolo soutěže se již tradičně konalo v zařízení Základní organizace ČZS 
v České Skalici. V 9 hodin se sešlo 27 dětí ze tří Základních škol – z Velkého 
Dřevíče, Hořiček a Martínkovic. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. - 3. třída, 
4. - 6. třída a 7. - 9. třída. 
Soutěž byla rozdělena do dvou částí. V jedné děti určovaly rostliny podle 40 
přírodních ukázek. Ve druhé části pak vyplňovaly testy se čtyřiceti otázkami, 
kde měly vždy čtyři odpovědi na výběr. Nejmladší kategorie měla jen 10 otázek 
odpovídajících věku. Je až neuvěřitelné jaké mají děti znalosti přírody a 
zahrádkaření. 
Během programu byly dětem promítnuty obrázky z okresní „Regionální 
zahráhrádkářské výstavy“ pořádané v Teplicích nad Metují a ing. Fetter promítl 
obrázky s povídáním ze zájezdu do Andaluzie. Děti dostaly občerstvení a první 
tři v každé kategorii diplomy a drobné odměny. Vítězové starších kategorií byli 
delegováni na národní kolo soutěže, které se koná ve dnech 11. - 13. června v 
Kroměříži. Přejeme jim hodně úspěchů. Všem účastníkům patří poděkování za 
účast v soutěži a jistě hlavně pedagogům, kteří svůj čas věnují dětem a vedou 
je v době počítačů a dalších obdobných zájmů k obdivuhodným znalostem 
přírody. Ještě jednou velké díky. A jak dopadly výsledky: 

Kategorie 1. - 3. třída 
1. Pacák Hynek ZŠ Hořičky 39 bodů 

2. Zobalová Šárka ZŠ Velký Dřevíč 38 bodů 
3. Galuščáková Kateřina ZŠ Hořičky 31 bodů 

Kategorie 4. - 6. třída 
1. Davidová Míša ZŠ Martínkovice 59 bodů 

2. Škopová Kateřina ZŠ Velký Dřevíč 58 bodů 
3. Lelková Diana ZŠ Velký Dřevíč 56 bodů 

Kategorie 7. - 9. třída 
1. Svobodová Petra ZŠ Martínkovice 71 bodů 

2. Galuščáková Alena ZŠ Hořičky 69 bodů 
3. Rudolfová Nikola ZŠ Hořičky 65 bodů 
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14. - 17. 10. České Budějovice - výstaviště HOBBY - PODZIM 12. ročník 
30. - 31. 10. Výstava chryzantém v Hlinsku 
Bližší informace získáte na www.zahrádkari.cz v sekci výstavy. 
 
Webové stránky zahrádkářů okresu Náchod. 
www.zahradkari.cz – územní sdužení Náchod: 
Oficiální stránky ÚS ČZS Náchod  
ZO ČZS Teplice nad Metují 
ZO ČZS Červený kostelec 
ZO ČZS Machov http://www.zahradkarimachov.estranky.cz/ 
ZO Třešňovka 2: http://tresnovka2.wz.cz/ 
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Časopis Zahrádkář do každé základní organizace 
Vedle Rukověti vydává zahrádkářský svaz také časopis Zahrádkář. Tento přináší daleko 
více informací a to každý měsíc. Přináší novinky ze světa ovocnářství, zelinářství, 
květinářství, ochrany rostlin, o akcích pro přátele zahrady, květin i kuchaření. 
Aby časopis jeho redakce více přiblížila nám zahrádkářům, přichází s novinkou.  
Každá ZO ČZS  má možnost objednat si jeden výtisk tohoto časopisu na rok 2010 a to 
se slevou 50% ( tj. za 144,- Kč za 12 čísel). Objednávka musí být písemná, podepsaná 
dvěma členy výboru (předsedou, místopředsedou nebo jednatelem). Objednávky se 
podávají prostřednictvím územních sdružení. (odběr časopisu může začít kterýmkoli 
číslem, příp. je možno požádat i o čísla předešlá).  
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přístup domácím zvířatům. Do záhonů mezi rostliny jen v případě jednorázové 
kalamity. Psi se o konzumaci granulí pokusí, ochutnají a ti hloupější jich pár 
sežerou. Pozvrací se a pak sběru zanechají. 
Bariéry 
Velice důležitou stránkou věci je zabránit plžům ve volném pohybu. Pracujte se 
sektory mezi kterými se snažte všemi prostředky zabránit přelézání a příchodu 
nových jedinců. Plži nemají rádi čerstvou kůru, ostrý písek, štěrk, případně 
produkty typu saze, popel (ne k rostlinám) či skořápky. Jsou i zmínky o použití 
vlasů od holiče a kokosových vláken. Účel světí prostředky. L mce z plastu či 
kovu jim taktéž výrazně vadí. Musí vynaložit dost slizu na to aby je přelezli a ne 
vždy je k tomu vhodný okamžik. 
Ochrana v kostce aneb jak s nimi zápolíme: 
• bráníme hranice pozemku, 15 cm pás písku (štěrk by byl lepší) či podezdívka 
posypaná granulemi 
• chováme ropuchy, chráníme ještěrky, ježky odnášíme 
• v květnu a červnu sbíráme a zabíjíme co najdeme, zejména dospělce 
• hromádky plevele necháme minimálně do druhého dne jako pasti 
• hlístice v květnu 
• granule nárazově na cestičky v srpnu, podle situace i plošně do trvalých 
nekultivovaných záhonů 
Informace: 
Výstavy 2010: 
3. - 6. 7. Borotín u Boskovic - arboretum Léto v zahradě 
8. - 11. 7. Lysá nad Labem - výstaviště KVĚTY 2010 
7. - 15. 8. Věžky u Kroměříže FLORIA LÉTO 2010 
14. - 15. 8. Nemyčeves sokolovna Jubilejní 40. speciální výstava mečíků 
19. - 22. 8. Olomouc - výstaviště FLORA OL., Letní zahradnické trhy 
20. - 22. 8. Trutnov - Horní Staré MěstoSvět květin  
26. 8. - 31. 8. České Budějovice - výstaviště ZEMĚ ŽIVITELKA a EKOSTYL  
3. - 5. 9. Teplice nad Metují VI. Regionální zahrádkářská výstava 
3. - 5. 9.  Pardubice Mezinárodní výstava jiřinek 
10. - 12. 9 Borotín u Boskovic - arboretum Podzim v zahradě 
11. - 12. 9. Sloveč u Městce Králové - areál Zahradnictví DAHLIA 

 JIŘINKOVÉ DNY - X.  
17. - 19. 9. ZO Dašice – místní výstava 
17. - 19. 9. ZO Roveň – místní výstava 
17. - 25. 9. Litoměřice - výstaviště ZAHRADA ČECH 
23. - 26. 9. Lázně Bělohrad, Zámeckým park Tradiční zahrádkářská výstava  
24. - 26. 9.  ZO Sezemice, Staré Čivice, Svinčany 
25. - 26. 9. ZO Holice – místní výstava 
25.-28. 9. a 2.-3. 10.Slatina nad Úpou - budova bývalé školy Podzimní výstava 
1. - 4. 10. Okresní výstava „Zahrádkářská Bohdaneč“ 
1. - 4. 10. Věžky u Kroměříže FLORIA PODZIM 2010 
2. - 3. 10. Koclířov, Kulturní dům OKRESNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 
7. - 10. 10. Olomouc - výstaviště FLORA OL., Podzimní zahradnické trhy 
7. - 10. 10. Lysá nad Labem – výst. ZEMĚDĚLEC 2010, NÁŠ CHOV 2010 
8. - 10. 10. Častolovice, areál výstaviště ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH 
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Jistě se již všichni těšíme na pokračování soutěže a věříme, že zájem o 
prověření znalostí bude i ve více školách našeho okresu.  Luděk Groh, 
předseda ÚS ČZS Náchod 
 

Zájezd odborných instruktorů a referentů. 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu okresu Náchod pořádá v 
pátek 13. srpna 2010 již tradiční zájezd odborných instruktorů a referentů. 
Tentokrát navštívíme jižní Moravu. První zastávka bude v semenářském a 
šlechtitelském podniku zeleniny a květin SEMO Smržice, další zastavení bude 
ve ěkolním sadu Mendelovy university kde nás provede profesor Řezníček a 
poslední exkurzí bude návštěva špičkového ovocnářského podniku  Zemos a.s. 
Velké Němčice. Celkem najedeme 460 km. Odjezd z Náchoda autobusového 
nádraží bude v 5:00 hodin a příjezd zpět cca v 22:45. Vzhledem k časově 
náročnému zájezdu není možné objíždět okres a každý účastník se musí 
dopravit do Náchoda sám. Věřím, že to nebude na závadu. Během jízdy budou 
přestávky na oběd, večeři a další potřeby. Změna programu vyhrazena.   
Přihlásit se bude nutné včas včetně uhrazení platby předem. Příspěvek může 
poskytnout i domovská ZO. Cena zájezdu Kč 300,-. Úhrada musí být 
provedena do 15. července na účet  Peněžní ústav ČSOB a. s. č. účtu: 
275379283/0300. Uveďte při platbě vždy číslo Vaší ZO. Přihlašte se prosím: e-
mail: grohovi@tiscali.cz, tel.: 603 541 225   Luděk Groh  
 
Přehled o činnosti základních organizací ČZS 
Připomínáme, že tiskopis „Přehled o činnosti“ od Vás žádáme vyplnit a odeslat na 
adresu  
ÚS ČZS (v záhlaví zpravodaje je uvedena) nejpozději obratem. Přehled o činnosti 
nemusí být schvalován členskou schůzí a proto Vás prosíme o dodržení termínu.  
Součastně Vás prosíme o sdělení přání a požadavků pro zlepšení komunikace 
mezi ÚS ČZS Náchod a ZO ČZS. Vaše připomínky a náměty by měly sloužit pro zlepšení 
práce představenstva územního sdružení ve prospěch našich členů. 
 

Úhrada Zpravodaje. 
ZO ČZS našeho územního sdružení dostává 1 výtisk Zpravodaje zdarma. Další 
objednané čísla hradí ZO ve výši Kč 10, za kus.  
Úhrady za rok 2010: 
Bohuslavice Kč 160,-, Broumov Olivětín Kč 200,-, Citrusář Broumov Kč 280,-, Červený 
Kostelec Kč 480,-, Česká Skalice Kč 169,-, Hronov Kč 440,-, Chválkovice Kč 120,-, 
Jaroměř Kč 240,-, Jasenná Kč 120,-, Jaroměř Karlov I Kč 80,-, Jaroměř Karlov II Kč 
120,-, Náchod Kašparák Kč 80,-,Machov Kč 160,-, Náchod Kč 80,-, Nové Město n. M. Kč 
360,-, Police n. M. Kč 840,-, Port Artur Hronov Kč 80,-, Rasošky Kč 80,-, Slatina n. Ú. Kč 
160,-, Studnice Kč 320,-, Teplice n. M. Kč 360,-, Jaroměř Třešň. 1 Kč 120,-, Velichovky 
Kč 40,-, Velká Jesenice Kč 120,-. 
Za rok 2009 nemá ještě uhrazen Zpravodaj ZO: 
Jaroměř Třešň. 1 Kč 120,- 
Úhrady provádějte na účet Peněžní ústav ČSOB a. s. č. účtu: 
275379283/0300 vždy s uvedením čísla ZO. 
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Z organizací: 
Náchodští zahrádkáři na výletě. 

Jako již více předešlých let letos opět Náchodští zahrádkáři za od předchozího 
večera nepřetržitého deště vyrazili na nákupy, poučením a zábavou na 
jednodenním výletě dne 1. května.  Zdálo by se brzy, ale každý zahrádkář to 
chce mít brzy pohromadě k sázení. Dnes již nemusíme mít obavu z toho, že by 
se ním sadba zkazila. Opět jsme zavítali do Bolehoště do firmy AGROSPOL, kde 
vždy měli dobře připravenou sadbu širokém sortimentu. Letos po roční pauze 
jsme se o tom opět přesvědčili. Tady přestalo pršet k naší velké spokojenosti a 
byl náznak, že bude i trochu slunce. 
Odtud spokojeni jsme odjeli do Hradce Králové, kde jsme měli maplánované 
Zahrádkářské muzeum v Plotišti, s krátkou zastávkou v Třebechovicích. 
V muzeu nás provedl s výkladem a videodokumentací př. Ing. Macl, nestor 
Východočeského zahrádkářství. 
Poučeni a spokojeni jsme absolvovali oběd v motorestu Milovice, zase k naší 
spokojenosti jak s jídlem, tak s rychlou obsluhou a neustále se zlepšujícím 
počasím. Proto jsme již o půl třetí mohli mít pro nás mimo časový rozvrh 
provedenou prohlídku zámku Karlova Koruna v Chlumci. Zámek se líbil, poučili 
jsme se v chovu koní, který zde provozovali a pořídili společné foto. Vyšetřili 
jsme čas na posezení na zpáteční cestě k radosti naší a personálu Selské jizby 
v Obědovicích. Odtud jsme zase spokojeni za pěkného již skoro slunečného a 
teplého podvečera odjeli domů. Naši spokojenost další dny znásobilo počasí, 
které nám jako by dalo jen jeden pěkný den, který jsme k našemu pěknému 
výletu potřebovali       Antonín Pitaš 
 

Odborné příspěvky: 
Bio rady do zahrady 

Zahrada může být krásná i bez chemie 
Chcete mít čisťounkou, krásně rozrostlou zahrádku bez plísní a škůdců? 
Nejrůznějších chemických postřiků, hnojiv a ochranných prostředků můžete 
průběžně nakupovat celé batohy. Kromě vyprázdněné peněženky si ale 
zanesete svůj ráj umělými přípravky a ochudíte se o tolik hodnocenou bio 
kvalitu. Inspirujte se raději vyzkoušenými fintami našich babiček.  
Není plevel jako plevel 
Mnohé rostliny, které na své zahrádce nevidíte rády, mohou být vašim 
záhonkům ku prospěchu. Skromná přeslička, která některé druhy půdy 
zapleveluje, je výborný pomocník proti houbovým chorobám a plísním. 
Obsahuje totiž spoustu kyseliny křemičité, která posiluje růst rostlin. Právě teď 
má největší sílu, tak můžete zkusit místo koupených postřiků vytvořit vlastní, 
přesličkový. Natrháte si 100 g čerstvé přesličkové nati bez kořínků. 24 hodin ji 
necháte louhovat v litru vody a potom nať i s vodou půl hodiny provaříte. 
Vychladlý koncentrát přecedíte a doplníte vodou asi 1:4. Takto připraveným 
roztokem naplníte ostřikovač nebo nanášíte na listy růží, vinné révy a ovocných 
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nekontrolovaně se šíří. Na populaci je znát výrazně tvrdost zimy a prevence má 
svůj význam jen ve spojení s dalšími kroky. 
Predátoři: Plži mají své predátory a ti nám mohou s jejich redukcí výrazně 
pomoci. Lze doporučit odchov ropuch, které v nočních hodinách dokáží 
efektivně kontrolovat ložiska vajec i čerstvě nalíhlé jedince a omladinu. Malá 
vodní nádrž pro pulce bez ryb je nutná. Dobré je odchov pravidelně opakovat, 
ropuchy se rozšíří i mimo hranice pozemku a sníží tlak z okolí. Druhou 
skupinou jsou ještěrky, které aktivně požírají vajíčka a menší druhy plžů. Jsou 
neobyčejně aktivní i v redukci dalších škůdců a dostanou se i tam, kde ropuchy 
nestačí. Jednoznačně zavrhuji ježky, anžto sežerou nejdřív všechny ropuchy a 
všechno zdupou. Navíc ježci a psi či kočky, to nejde dohromady. Úspěšné je 
údajně parazitování světlušek na slimácích. Jakási autorka Tichá ondá uvedla, 
že hlemýžď zahradní žere vajíčka plzáků a vždy dá přednost konzumaci plevele 
před kulturní rostlinou. To bych zde označil s dovolením za holý nesmysl. 
Jedince, kteří se takto odmítají chovat nacházím prakticky denně. Hlavní 
biologickou zbraní jsou ovšem parazitické hlístice, které lze vcelku běžně 
zakoupit. Je nutno s nimi pracovat jako s živým organismem. Ideální je 
aplikovat ihned po zakoupení za deštivého počasí nebo k večeru do dobře 
zalité zahrady. Takzvaná „Dlaskova metoda“ je ale zaručeně nejlepší. 
Nasbírejte po ránu co nejvíce šneků a slimáků, infikujte je, tedy ponechte 
hodinku v roztoku hlístic a rozházejte je po pozemku. Zbytkem zalijte místa, 
kde se nejvíc drží vlhko nebo která denně zaléváte. Hlístice zlikvidují v několika 
týdnech většinu svých hostitelů a podle mé zkušenosti se jejich populace 
zhruba kolem půle léta zhroutí a rozpadne. Pak musíte zvolit další postup, jinak 
nastane invaze z okolí. 
Chemie: Můžeme využívat prostředků biochemie i syntetiky. Plži nemají rádi 
celou řadu alkaloidů a šíří se o tom více či méně zaručené zprávy. Berte proto 
pár následujících řádků jako návod k experimentům. Všichni asi víme, že ty 
mrchy láká pivo, zavadající rostliny a mršiny soukmenovců. Dále je vrcholně 
nebaví pelyněk, yzop, rozmarýn, fenykl, chilli, česnek a koňské kaštany. Ve 
formě nasekané natě či výluhu dle povahy. Podle majitelky National collection 
of Astrantia, Penny Waters, nesnáší plži jarmanky. U nás jim mladé výhonky 
okusovali, ale v nouzi se vrhají i na starší. Mohu říci, že spojení silic ořešáku a 
jarmanky vytvořilo nejzdravější kout s nejhezčími bohyškami v celé zahradě. 
Vadí jim prostě třísla a výrazné silice. Nervově paralytický je pro plže kofein a 
podle pokusů to vypadá, že jim kafíčko vážně nejede. Nicméně smrt nastává 
až po denní lógrové lázni. Zapomeňte na sůl! Kontaminujete okolí rostlin a po 
dešti se rozplavuje do značných vzdáleností. Plži nemají rádi mírné roztoky 
octa a čpavku. Míru možného poškození rostlin zatímk neznáme. Granule a 
práškové preparáty jsou založeny na bázích mercaptodimethuru a 
metaldehydu. Uvědomte si tedy plně, že s jejich aplikací do zahrady přinášíte 
silně toxické látky, které mohou výrazně narušit mnohé pokusy o 
biorovnováhu. Doporučuji aplikaci na zpevněné plochy, dlaždice a do 
oddrenovaných pastí. Výhodné je využití krmítek, které lze zakoupit, případně 
si vyrobit, chrání granulky před rozmočením, neztrácí se v půdě a je omezen 
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Jako prevence chorob je důležité odstraňovat žloutnoucí listy a odkvetlé 
květy. To navíc podpoří tvorbu nových květů. 
Množení 
Pokud si chceme rostliny namnožit vegetativně, to znamená částmi rostliny, 
máme dvě možnosti.  

• Buď odřízneme výhon, až na jeden odstraníme všechny listy a 
zapíchneme ho mělce do množárenského substrátu. Pokud řízky umístíme na 
okno, je nutné stínění, hlavně za slunečních dní. Po zakořenění zasadíme 
rostlinku do květináče a necháme ji dobře prokořenit, nejlépe v teplém 
pařeništi.  

• Druhá možnost je rozřezání hlíz. Řežeme je tak, aby na každé části 
byl alespoň jeden výhon. Řezné rány zasypeme dřevěným uhlím a sázíme do 
propařené zeminy.  
Při těchto způsobech množení hrozí přenos hlavně virových chorob a také 
hnilob. Měli bychom tedy množit pouze zdravé rostliny a nůž během 
práce dezinfikovat. Přesto ale hrozí nebezpečí uhynutí celé rostliny, a tak se 
tyto způsoby příliš nedoporučují.  
 

Slimáci – horor o patero dějstvích 
Úvod: Nejzávažnějším škůdcem bohyšek byli a zřejmě ještě dlouho budou plži. 
Poslední dobou se k nim přidávají houbové skvrnitosti či antraknózy a zejména 
HVX virus, ale se škodami způsobenými plži je zatím nelze srovnávat. Obtěžuje 
nás asi čtrnáct druhů plžů žeroucích naše výpěstky. Ti co přijdou první, 
hlemýžď zahradní a plzák španělský, se ukáží časem jako relativně zvládnutelní 
škůdci s občasným výkyvem. Daleko horší jsou jinak velmi pohledné drobné až 
miniaturní druhy, které prakticky neslézají z hostitelských rostlin a na návnady 
nereagují. Noční můrou je pak drobný konický šneček jantarka. Rozmáčknete jí 
pouhým neopatrným dotykem, ale nezmůžete nic. 
Prevence: Na britském trhu je dostupná úsměvná knížečka popisující 50 cest 
jak na plže. Úvodní kapitola se trefně jmenuje „Poznej svého nepřítele“ a dává 
základní údaje o životním stylu plžů. Mimo jiné se zde uvádí, že dospělý slimák 
za vlhka urazí až 36 stop za hodinu, tj. přes 11 metrů. Obvykle nehoníme 
slimáky po zahradě abychom jim to ještě měřil, ale toto číslo bourá klišé o 
jejich pomalosti. Jsou schopni pružné okupace jakmile zjistí, že jste jim uvolnili 
lákavou pastvu od jejich konkurentů. Přirozeně se šíří po ploše aby každý 
z nich měl co žrát. Milují trvalé porosty se spoustou stařiny, stará prkna, 
kmeny, větve, škvíry pod betonem, mezi kameny, všude kam se dá skrýt, 
zalézt a klást desítky ba stovky vajec. Z toho lze odvodit opatření. Likvidujte 
různé bordýlky po zahradě a zjara pečlivě odstraňte stařinu z trvalek a 
kultivujte jejich případné meziprostory. Již v dubnu a květnu mechanicky 
pronásledujte hlemýždě a ulitnatce, kteří se okamžitě páří. Slimáci tak činí 
později a mechanický sběr dospělců má smysl až do konce června. Pokud 
nejste schopni je zabít, kalamitě bohužel jen napomáháte. Zejména v případě 
plzáka španělského, který je na naše území zavlečen od r.1991 a 
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dřevin, kde se choroby objevují. (Přesličkový čaj působí zase blahodárně na 
posílení srdce.) 
Prokletá mandelinka 
Vaše úhledné, opečované řádky brambor jsou náhle plné škodlivého 
žlutočerného broučka, až vám oči zaslzí? Zkuste si připravit postřik z bazalky, 
i když už při jeho přípravě voní tak aromaticky, že by ho člověk nejraději sám 
vypil. 250 g sušené bazalkové nati zalijete litrem alkoholu (40%) a necháte 
dva dny odstát v pokojové teplotě. Občas protřepete, přefiltrujete a přidáte do 
něj 10 ml tekutého mýdla. Tuto esenci zředíte asi deseti litry vody, nejlépe 
dešťovky, a postřik po pár dnech opakujete. Jeden zkušený zahradník zase 
zodpovědně suší lógr po vypití kávy, prosévá ho a posypává jím půdu kolem 
brambořiště. Kávová sedlina navíc neodolatelně vábí žížaly, což je dobrá 
zpráva pro rybáře. 
Mšicím to nedarujeme! 
Mšice jsou malé potvůrky, které ničí listí především ovocných dřevin, ale nejen 
jich. Celkem jednoduchý přírodní roztok na postřik proti nim vytvoříte z 25 
stroužků česneku, které nasekáte a spaříte litrem vroucí vody. Ještě čtvrt 
hodiny ho necháte pod pokličkou spařit, přecedíte a takto neředěný jej 
používáte na napadené listy. Fakt je, že to příliš nevoní, ale naštěstí nejen vám 
- i většině hmyzu.  
Růžím nesmírně prospívá a chrání je, když v jejich blízkosti vysázíte česnek. Na 
mšice můžete použít i méně páchnoucí prostředek - kopřivový výluh. Asi kilo 
čerstvé, nasekané kopřivy zalijete 10 litry vody a necháte 24 hodin louhovat v 
takové nádobě, aby nekvasil. Přecedíte a nanesete na napadené rostliny. 
Hnojíme rostlinkami 
Z kopřivy dělaly naše babičky i jíchu, kterou používaly na hnojení. Připravuje se 
stejným postupem jako další kvalitní organické hnojivo z kostivalu. Ten 
obsahuje draslík, vápník, železo a mangan v takovém množství, že se 
kostivalová mast používá i na doléčení zlomenin. Na zálivku pokojových rostlin 
a zeleniny, potřebujete 8litrovou nádobu. Naplníte ji listy kostivalu (kopřivy) a 
zalijete půl litrem vody tak, aby neplavaly - tedy zatížit kameny a uzavřít. Moc 
totiž nevoní, jako ostatně většina hnojiv. Na teplém místě (ne na slunci) se asi 
po čtyřech týdnech hnijícím procesem vytvoří tmavá tekutina - zákvas. Ten 
přecedíte přes gázu a na hnojení používáte naředěné litr vody - 25 ml zákvasu. 
Hrášek a keříčkové fazole mají v sobě tolik užitečných látek, že je po sklizni 
nevyhazujeme na kompost, ale celé rostlinky zaryjeme do záhonku. Před další 
setbou na záhon můžeme rozhrabat i posekanou trávu. Ta dělá dobře i jako 
podestýlka stromečkům, ale až v polovině léta, aby pod ní nenašli úkryt 
slimáci. 
 

Jsme překyselení! 
Proč jsme stále nemocní a předčasně umíráme? Odpověď vás možná překvapí 
– překyselení. Překyselení organizmu je dnes jednou z nejnebezpečnějších 
civilizačních chorob. Lidský život je závislý na rovnováze mezi kyselinami a 
zásadami v organismu. Klasická medicína však tuto skutečnost stále ignoruje a 
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acidózu nepovažuje za bezprostřední ohrožení zdraví. Přitom je prokázané, že 
pokud tělo důkladně odkyselíme, veškeré zdravotní problémy zmizí! Tělo si 
kyselé látky vytváří samo. Během látkové výměny v organismu neustále 
vznikají kyseliny, jako močová, uhličitá, mléčná, octová nebo solná. Všechny 
mají ničivý účinek a některé jsou tak agresivní, že dokážou rozleptat dokonce i 
kov nebo kámen. A teď si představte, jaké škody napáchají v těle, pokud v 
něm setrvávají, aniž by se neutralizovaly a vyloučily. K tomu, aby mohlo tělo s 
kyselinami účinně bojovat a udržovat chemickou rovnováhu, potřebuje 
dostatek zásaditých látek. Na rozdíl od kyselin si ale organismus zásady 
vytvářet neumí a získává je výlučně prostřednictvím potravy. „Správný poměr 
kyselin a zásad ve stravě má proto být 80 ku 20,“ uvedla specialistka na 
správnou výživu Marcela Kosinová. V dnešní době chemicky upravované 
stravy, náhražek, konzerv, instantních hotovek a „éček“ ale přijímáme hlavně 
potraviny, které v těle způsobují kyselou reakci a kvašení, a na životně důležité 
zásady v podobě čerstvého ovoce a zeleniny často zapomínáme. „Nesprávná 
strava pak vede k chronickému nedostatku vitamínů, minerálů, enzymů i 
stopových prvků. Tělo se dostává do trvalého stavu překyselení, a to je 
příčinou vzniku nejrůznějších chorob jako je artróza, infarkt, migréna, 
cukrovka, revma nebo alergie. Acidóza je také jedním z předpokladů rakoviny, 
která ke svému vzniku potřebuje právě kyselé prostředí,“ upozornila Marcela 
Kosinová. Acidóza způsobuje také duševní problémy, protože ubírá energii, 
snižuje schopnost člověka vyrovnat se se stresem a vyvolává neustálou 
podrážděnost a depresivní stavy.  
Krev má přednost 
Tělo udržuje v krvi hodnotu pH od 7,35 do 7,4 s občasnými nepatrnými 
výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila, člověk zemře. Dokud tělo 
může brát zásadité látky k neutralizaci přebytečných kyselin z vyvážené stravy, 
je vše v pořádku. Pokud ale zásady v jídelníčku chybí, musí začít čerpat z 
vlastních zásob (vaziva, cév a kostí), případně nadbytečné kyseliny, které tělo 
už nedokáže vyloučit přirozenými cestami, uložit na místa a do orgánů, které 
dočasně tento nápor vydrží a nedojde tak k jejich bezprostřednímu poškození. 
U každého jedince je to jiné místo v těle a každý si tak zakládá na jiné 
zdravotní problémy, i když příčina je vždy stejná. „Velmi často se kyseliny 
zadržují v kloubech, kde způsobují bolestivé záněty, jako je dna, revma nebo 
artritida. Jakmile kyselé usazeniny zničí chrupavku, vzniká artróza,“ uvedla 
jeden z mnoha příkladů lékařka. Neustálý přebytek kyselin také ničí kolagenní 
vazivová vlákna, což vede k ochablosti a stárnutí, přičemž vrásky jsou pouhým 
začátkem. Celulitida pak není ničím jiným, než výsledkem dlouhodobého 
ukládání kyselin do podkožního tuku.  
Léky nic nevyřeší 
Ne nadarmo se říká, že moderní člověk je nejlépe krmeným a zároveň nejvíce 
podvyživeným tvorem planety. „Naše nepřirozené stravovací návyky vedly k 
tomu, že podíl zásaditosti v našem těle je trvale příliš nízký a podíl kyselosti 
naopak u většiny lidí příliš vysoký. Nemoci tedy nejsou v žádném případě 
něčím nevyhnutelným, vyvoláváme si je sami svým mnohaletým chybným 
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růžové až k jasně červené a tmavorudé. K dostání jsou i rostliny s 
dvoubarevným květem. Pouze odstíny modré chybějí.  
Pěstování begónií 

• Protože begonie milují stín, umísťujeme je na severní, případně 
východní stranu. Stinná místa rozzáří svými nádhernými květy. Na jižní či 
západní straně trpí nadměrným světlem a teplem.  

• Begonie vyžadují dostatečně kyprou, humózní půdu, mírně 
kyselou, kterou udržujeme stále vlhkou.  

• Rostliny poškozují i slabé mrazy, a tak je vysazujeme na venkovní 
stanoviště až v době, kdy mrazíky nehrozí, to znamená až kolem 20. května. 
Pro předpěstování je ideální vytápěný skleník nebo alespoň prosklená veranda.  

• Aby rostliny bohatě kvetly, je nutné pravidelné přihnojování od jara 
do léta plným hnojivem podporujícím kvetení.  

• Ke konci léta je však vhodné omezit dávku dusíku, aby se zpomalil růst 
a rostliny dostatečně vyzrály a byly připraveny na přezimování.  
Jak probudit hlízy k životu 
Získat nové rostliny ze semene je dosti náročné a v bytových podmínkách 
skoro nemožné. Semínka jsou velmi drobná, v jednom gramu jich může být až  
40 000. Jednodušší je koupit hlízy.   

• Hlízy necháme narašit ve vlhkém substrátu.  
• V této fázi je důležitá teplota okolo 20 °C a přiměřená vlhkost.  
• Světlo není nutné a rostliny na ně dáme, až když se objeví mladé 

výhonky. Pak ovšem již světlo potřebují - při  jeho nedostatku výhonky vytahují 
a rostliny jsou náchylnější k chorobám. 
Pestrý truhlík s begóniemi 
Při pěstování v truhlících musíme pamatovat, že begonie potřebují dostatek 
zeminy a tomu musíme přizpůsobit velikost truhlíku. Volíme proto raději širší a 
hlubší nádoby, které pomaleji vysychají. Na metrový truhlík stačí pět rostlin.  
Pokud ale chceme mít truhlík plnější, můžeme do mezer vysadit některé pnoucí 
rostliny s okrasnými listy. Ty většinou nepotřebují tolik světla a navíc narostou 
během léta i víc jak metr do délky. Vhodné jsou například plektrantus, 
asparágus, břečťan či letní břečťan (mykania). Tak i na stinné straně domu 
získáme mohutně narostlý, pestrý a atraktivní truhlík. 
Až přijdou první mrazy 

• Hlízy ukládáme a sázíme vždy prohlubní nahoru.  
Na podzim při příchodu prvních mrazíků hlízy vyjmeme ze země, jemně je 
očistíme od zbytků nadzemních částí a kořenů, které lehce odrhneme.  

• Hlízy necháme několik dní zaschnout.  
• Pak je narovnáme do bedničky a zasypeme mírně vlhkou rašelinou.  
• Takto připravené hlízy uložíme do místnosti, kde udržujeme teplotu 

okolo 6 °C. Při nižší teplotě rostliny špatně přezimují a mohou zahynout. Pokud 
je teplota vyšší, rostliny předčasně raší a mohou se vysílit.  
Ochrana před škůdci 

• Ze škůdců begónie napadají jen třásněnky a roztoči.  
• Plísně se mohou objevit v závislosti na počasí, a to plíseň šedá a padlí.  
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THALIA, MARY, LEONHART VON FUCHS, GARTENMEISTER BONSTEDT, 
ANDEKEN AN  HEINRICH HENKEL  
Nepravé triphyla hybridy 
Do této skupiny se mnohdy řadí odrůdy, které mají tvar květů jako pravé 
triphyly, ale květy vyrůstají z paždí listů. Pro běžného pěstitele fuchsií toto 
rozdělení nemá praktický význam, protože obě skupiny bohatě kvetou a velmi 
dobře snášejí slunce. Odrůdy podobné triphylám, kvetoucí z paždí listů, jsou 
např.: BILLY GREEN, ELFRIEDE OTT, ORIENT EXPRESS, AUGUST SIEBERT, 
WALZ TUBA aj. 
Pěstování  
Potřebují plné slunce, aby se mohly rozvinout do své krásy i když potřebují 
hodně slunce, přivítají přes poledne trochu stínu, k zastínění je možné použít 
například stínící sítě.   Existují i převisle rostoucí typy, které jsou velmi 
atraktivní v závěsných koších – vysazujeme je po 3 až 5 do koše. Mezi převisle 
rostoucí odrůdy patří např.: MANTILLA, TRUMPETER, LEONHART VON FUCHS 
aj. 
Rozmnožování je stejné jako u ostatních skupin fuchsií. Triphyly většinou 
špatně větví, avšak nesnášejí zaštipování, protože potom do začátku květu  
potřebují deset až dvanáct týdnů, ale bohatě raší z kořenové části a vytvářejí 
tak stále keřovitý tvar; je lepší u starších exemplářů úplně odstranit staré 
větve; převisle rostoucí odrůdy se musí  zaštipovat, nejdříve zaštípneme 
polovinu z výhonků, druhá polovina nám brzy vykvete a zaštípnuté výhonky 
mají čas se rozvětvit a nasadit poupata. Přihnojování je obdobné 
Přezimování  
Probíhá na rozdíl od běžných odrůd fuchsií poněkud rozdílně. Triphyla hybridy 
neprořezáváme, odstraníme pouze dlouhé stopky po svazcích květů. teplota 
prostoru, kde rostliny přezimujeme, by měla být v rozmezí 8 až 12 °C a s 
dostatkem světla. Staré, velké rostliny snesou na podzim i seříznutí asi o 
třetinu a uložení při teplotě okolo 4 ° C.    Převzato 
 

Begónie 
Květy begónií prozáří stinné kouty zahrady i severní balkón 
Begonie pocházejí z horských údolí a stinných pralesů Jižní Ameriky, kde 
dodnes divoce rostou a vytvářejí nádherné dekorace ve zdech polorozpadlých 
inckých osad. Osady zanikly, lidé odešli, ale květiny zůstaly a kvetou dál. 
Nádherně ozdobí i naši zahradu, terasu i balkón. Z potomků planých rostlin 
s úchvatnými květy, které různé botanické expedice v průběhu 17. až 19. 
století dovezly do Evropy, vznikly všechny současné odrůdy begónií. Díky tomu 
můžeme pěstovat odrůdy vzpřímené velkokvěté, se středními květy, 
drobnokvěté a převislé. Begonie jsou byliny, u kterých vyrůstá každoročně z 
vytrvalé hlízy dužnatý stonek. Atraktivní jsou především sytě barevné květy. Ale 
zajímavá je i barva a vzory listů, které jsou nepravidelně srdčité, mírně 
chlupaté a většinou na okraji zubaté. 
Květy (skoro) všech barev 
Barevná škála u begonií je od sněhově bílé, žluté, oranžové, všech odstínů 
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chováním,“ uvedl profesor Heinrich Heine, vedoucí Anatomického a klinicko-
morfologického institutu na Universitě ve Witten-Herdecke v Düsseldorfu. 
Nemoci z překyselení vedou zákonitě k neustálým bolestem. Mnozí lidé si však 
raději místo změny stravovacích návyků vezmou lék proti bolesti, a když 
zabere, namlouvají si, že jsou zdraví. Opak je ale pravdou. Léky pouze odstraní 
projev nemoci, ne její příčinu, a navíc zatěžují játra a tím dále překyselují 
organismus. „Je důležité vnímat tělo v souvislostech. Třeba pálení žáhy je 
voláním žaludku o pomoc. V tom případě je nutné doplnit chybějící zásady, ne 
bránit produkci kyselin léky určenými k redukci kyselosti, které zároveň naruší 
důležitou tvorbu zásaditých látek v žaludku,“ varuje Kosinová před vznikem 
dalšího začarovaného kruhu. 
Každý se může uzdravit 
Jedinou správnou cestou k uzdravení je důkladné odkyselení. Tělo má 
obrovskou schopnost regenerace, což dokládá fakt, že celá desetiletí člověk 
přežívá i navzdory špatnému životnímu stylu, jen je třeba mu pomoci. Pokud 
tělo trpí překyselením roky nebo desetiletí, často už nestačí jen přejít na 
zásadité potraviny, jako je syrové ovoce, zelenina a čerstvě vymačkané šťávy. 
Člověk potřebuje po delší čas speciální výživu v podobě potravních doplňků 
(mladý ječmen, přípravky z aloe vera apod.), která by doplnila minerální látky 
v těle. Zároveň je třeba alespoň do odeznění problémů omezit nebo vyřadit z 
jídelníčku ty potraviny, které způsobují překyselení, jako je maso, sýry, pečivo, 
mléko nebo cukr. 
Jak se odkyselit 
* Jezte denně dostatek ovoce a zeleniny 
* V průběhu dne vypijte alespoň 2 litry čisté vody 
* Omezte pití alkoholu a kouření cigaret 
* Zhluboka dýchejte i vydechujte 
* Důkladně žvýkejte každé sousto 
* Omezte konzumaci kyselinotvorných potravin 
* Dostatečně spěte 
Otestujte se! 
V lékárně zakoupíte sadu lakmusových papírků, kterými zkusíte kyselost ranní 
moči. Správné pH moči by mělo být minimálně 7, pokud je tato hodnota nižší, 
musí být tělu odlehčeno přísunem zásaditých látek. 
Příčiny překyselení  
* Špatná výživa a nesprávné stravovací návyky 
* Špatný pitný režim 
* Nedostatečné žvýkání 
* Zlost, strach, úzkost, zloba, stres 
* Znečištěné životní prostředí 
* Chemická léčiva 
* Nedostatek pohybu, spánku 
* Mělké dýchání 
Jak se cítíte? 
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Překyselený člověk si připadá přetažený, je stále unavený, bez energie, 
zotavuje se velmi pomalu a nedostatečně, neustále ho provází silné napětí ve 
svalech, bolesti hlavy a zad. Pokožka inklinuje k ekzémům, nos a oči bývají 
podrážděné a stále silněji ho sužují bolesti, které nemůže přesně určit. Často 
trpí zácpami nebo průjmy, plísňovými onemocněními, má deprese a psychické 
poruchy (podrážděnost, agresivita, stavy beznaděje). Objevuje se 
zapomnětlivost, roztržitost, nedostatek radosti ze života. Trápí ho „těžké“ nebo 
studené končetiny, bolesti ve svalech, je citlivý na chlad a má zvýšenou 
náchylnost k infekčním onemocněním. 
Nemoci z překyselení 
alergie, astma, ekzémy, senná rýma, deprese, neuralgie, poruchy spánku, 
bolesti hlavy, migréna, výkyvy nálad, ateroskleróza, infarkt myokardu, 
mozková mrtvice, usazování cholesterolu, bércový vřed, hemeroidy, zánět žil, 
revmatická artritida, artróza, tenisový loket, bolesti v zádech, akutní a 
chronická bronchitida, cukrovka, nadváha, celulitida, dna, osteoporóza, 
gastritida, pálení žáhy, dvanácterníkový vřed, zažívací potíže, zácpa, kožní 
problémy, mykóza, vypadávání vlasů, náhlá ztráta sluchu, návaly horka v 
menopauze, lámavost nehtů, vypadávání vlasů, neplodnost, poruchy potence, 
oční problémy, onemocnění jater, vznětlivost, onemocnění ledvin, potivost, 
tělesný pach, stárnutí buněk, rakovina, roztroušená skleróza, zubní kazy, 
paradentóza, zápach z úst, žlučové kameny 
Zásadotvorné potraviny 
1. ředkev, ředkvička, brokolice, okurky, špenát, zázvor, česnek, cibule, citrón,      
rajčata,jablečný ocet, mladý ječmen 
2. čistý lecitin, houby, květák, meloun, mango 
3. sušené fíky, rajčata, mrkev, hrušky 
4. celer, řepa, zeleninová nať  
5. hlávkový salát, kapusta, černá melasa, nepasterizované olivy, jablečný ocet, 
med 
6. fazole, hrozinky, pomeranče, plzeňské pivo  
7. banány, jablka, maliny, meruňky, zelený a bylinný čaj, nepražené a 
nesolené ořechy, syrové brambory 
Kyselinotvorné potraviny 
1. vepřové, telecí, hamburgery, hovězí, ústřice, uzeniny, cukr 
2. krabi, humr, mořští raci, krocan, kuře, káva, čaj černý, perlivé nápoje, bílá 
rýže, vinný a běžný ocet, mléko  
3. ryby, ostatní maso, vajíčka, likéry, čokoláda, tvrdý sýr, rebarbora  
4. přírodní a divoká rýže, čočka, oves, pivo, víno, těstoviny, pečivo z bílé 
mouky  
5. celozrnný chleba, margarín, ořechy 
6. máslo, smetana, ječmen, 
7. tvaroh, měkký sýr 
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nadzemní části jsou totiž zmrzlé;  nové výhonky však rostou velmi rychle a 
rostliny kvetou. Především Fuchsia magellanica v několika varietách a také 
Fuchsia regia. ve své domovině rostou v chladných, vysoko položených 
oblastech, kterým jsou přizpůsobeny tak, že po zimě vyraší z podzemních částí; 
nadzemní části jsou totiž zmrzlé; mezi hybridy, lze nalézt řadu, které jsou 
schopné přežít zimní období venku; ve všech zemích, kde jsou spolky pěstitelů 
fuchsií, se hybridy běžně testují, zda jsou odolné zimě; ale co je odolné v Anglii 
nebo Holandsku, ještě nemusí být odolné v našich podmínkách; pro nás jsou 
zajímavé zkušenosti pěstitelů např. z Německa, ale hlavně z Rakouska; 
samozřejmě i v těchto zemích rostliny potřebují ochranu přes zimu.  
Výsadba 
Nejpozdější termín pro venkovní výsadbu je polovina června použít jednoroční 
rostliny, které mají mohutnější kořenový systém vysazujeme na dno jamky 
hluboké asi 10 cm; během roku se postupně zasype; kořenový bal je 10 cm 
pod úrovní země a je lépe chráněn před mrazy zem propustná, případně 
provést před výsadbou drenáž – fuchsie nesnáší zamokření. Po zakořenění 
několikrát přihnojíme kombinovaným hnojivem a podle potřeby zaléváme volně 
rostoucí rostliny lépe  prospívají a vyžadují méně péče, nejpozdější termín pro 
venkovní výsadbu je polovina června. Použít jednoroční rostliny, které mají 
mohutnější kořenový systém. Vysazujeme na dno jamky hluboké asi 10 cm; 
během roku se postupně zasype; kořenový bal je 10 cm pod úrovní zeměa je 
lépe chráněn před mrazy. Zem propustná, případně provést před výsadbou 
drenáž – fuchsie nesnáší zamokření. Po zakořenění několikrát přihnojíme 
kombinovaným hnojivem a podle potřeby zaléváme, volně rostoucí rostliny 
lépe prospívají a vyžadují méně péče. 
Zimní kryt 
S nástupem zimy je třeba provést ochranu rostlin před mrazy fuchsie potřebují 
pro dobré přezimování sucho. V Rakousku před prvním mrazem k rostlinám 
nahrnou listí, slámu nebo rašelinu, kterou před rozfoukáním  zajistí větvemi, 
pletivem; rostliny nesestřihávají v našich podmínkách je ověřen trochu odlišný 
postup s různými variantami zakrytí po prvním mrazu sestřihneme fuchsie 
ostrými zahradnickými nůžkami na výšku asi 15 cm od země odstřižené části 
položíme na zbytek rostlin a případně zasypeme listím, pokud jsou rostliny 
vysazené v pásu, je možné je zakrýt slepenými deskami z polystyrénu, které 
vytvoří nad rostlinami stříšku nebo nad sestřižené rostliny nasypeme asi 20 až 
15 cm vrstvu suchého listí a na tu položíme fólii a na ni  nasypeme asi 10 cm 
vrstvu zeminy. Jednotlivě rostoucí rostliny můžeme po seříznutí přikrýt 
kbelíkem naplněným suchým listím.  
Triphyla hybridy 
Pro triphyla hybridy jsou typické svazečky květů na konci větviček jednotlivý 
květ má dlouhou květní trubku, krátké kališní lístky a malou korunu, 
převládající barvou květu je oranžová nebo červená. Listy jsou na dotek 
sametové, tmavěji zbarvené a mnohé z odrůd mají rub listu červeno- fialový, 
pravé triphyla hybridy se svazečky květů na konci větviček např.: KORALLE, 
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Jáma v zemi – (krecht) a dříve se používala pro uskladnění zeleniny, brambor 
– vykopání jámy pracné  - stěny ochránit prkny a mezery vyplnit pletivem proti 
hrabošům;pro asi 100 rostlin potřebujeme jámu o rozměrech 200 x 80 cm 
s hloubkou 80 cm rostliny bez květináčů s navlhčeným kořenovým balem, silně 
prořezané, zbavené listí a opatřené štítky s názvy, naskládáme do jámy těsně 
vedle sebe a střídavě korunou a kořenovým balem k sobě; každou vrstvu 
zasypeme suchým materiálem, např. rašelinou; vrchní, poslední vrstva suchého 
materiálu, by měla být silnější; jámu zakryjeme prkny a fólií chráníme proti 
zatékající vodě; vykopanou zeminu lze použít na zakrytí; Asi v polovině dubna 
podle počasí se koncem října fuchsie připravují na zimní klid. Máme-li pro 
přezimování dostatek prostoru, rostliny uklidíme bez prořezání; odstraníme 
poškozené, opadávající listy; v tomto případě musíme rostliny potom seřezat 
koncem ledna nebo na počátku února, jinak ořezané rostliny v květináčích 
stavíme těsně vedle sebe s miskami, aby voda neodtékala, v hliněných 
květináčích se rostliny zalévají častěji. Pro starší, dřevnaté rostliny je možné 
použít poněkud zvláštní, ale dobrou metodu – kořenový bal rostliny zalijeme a 
další den jej vyjmeme z květináče a vsuneme do igelitového sáčku; sáček nad 
kořenovým balem převážeme a rostlinu umístíme do bezmrazého prostoru – o 
takto ošetřenou rostlinu nemusíme přes zimu příliš starat; přesto je dobré ji 
občas zkontrolovat. Rostliny je vhodné preventivně ošetřit některým 
fungicidem (MYTHOS, TELDOR) proti plísni šedé; podle místa přezimování je 
postříkáme před uložením (pařeniště, krecht, aj.) nebo až na místě (sklep) – 
plíseň šedá se šíří při vysoké vzdušné vlhkosti, kolísání teplot a přehuštění 
rostlin. Prázdné použité květináče bychom měli mít čisté – z umělé hmoty se 
omyjí snadno; z pálené hlíny namočíme přes noc do vody, do které přidáme 
dezinfekční prostředek. Během zimního klidu zaléváme podle stavu kořenového 
balu, který musí být vlhký; nestačí aby byl vlhký jenom povrch – zaléváme 
zřídka, ale vydatně 
Častý a mylný názor – fuchsie patří pouze do stínu 
Fuchsie potřebuje slunce – výjimkou jsou odrůdy s bílým květem a odrůdy 
s jemnými odstíny barev, které mívají problémy již i s mírným ranním nebo 
večerním sluncem, není to ale slunce, které škodí, ale především vysoká 
teplota – suché horko, které sálá z osluněných zdí. Fuchsie, které mají 
nedostatek světla, mají dlouhá, tenká internodia a málo květů.  
Pro pěstitele bez prostor pro přezimování – přesto chtějí fuchsie  
Zimovzdorné fuchsie jsou označovány jako „Hardy Fuchsias“ (angl.), 
„Winterharte Fuchsien“ (něm.), „winterhart“ (hol.)„ resistent au froid“ (fr.). 
Angličan John O. WRIGHT jednou řekl, že:  „žádná fuchsie není zcela odolná 
zimě, ale většina může přežít většinu zim“.  Zkušenosti jsou u nás mnoholeté; 
v jižních Čechách (Bělčice) ve výšce 550 m.n.m. botanické fuchsie od roku 
1980 do roku 1999; jinde (Planá n. L.) ve výšce 430 m.n.m. jsou pěstovány od 
roku 1996. 
Botanické druhy především Fuchsia magellanica v několika varietách a také 
Fuchsia regia. Ve své domovině rostou v chladných, vysoko položených 
oblastech, kterým jsou přizpůsobeny tak, že po zimě vyraší z podzemních částí; 
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Tajemství sedmi nejzdravějších kuchyní světa 
   Japonská, italská, thajská či francouzská. Představujeme vám sedm 
nejzdravějších kuchyní světa a sedm potravin, které byste z nich měli 
okopírovat. Ve vašem jídelníčku by tak rozhodně neměly chybět rajčata, chilli 
nebo avokádo.   
Pokud patříte mezi průměrné muže či ženy, dožijete se v ČR sedmdesáti tří a 
sedmdesáti devíti let. Kdybyste ale žili na Islandu (který má nejvyšší 
průměrnou délku života na světě), coby muž byste se dožili osmdesáti let a 
jako žena ještě o tři roky více. Přitom už dávno dobře známo, že významným 
faktorem, který ovlivňuje zdraví i délku života je jídelníček. Inspirujte se 
typickými potravinami, které se vyskytují na nejzdravějších jídelníčcích světa: 
1. Japonsko: Zelený čaj 
Typickou součástí japonské kuchyně je zelený čaj, jehož zdravotní přínosy jsou 
známé už dlouho dobu. Nové výzkumy však potvrzují pozitiva dosud jen 
předpokládaná a objevují další klady, které popíjení zeleného čaje na lidský 
organismus má. Výsledky dosavadních výzkumů shrnuli například odborníci v 
říjnovém čísle Harvard Women´s Health Watch. Za své úžasné zdravotní 
přínosy vděčí zelený čaj především vysokému obsahu takzvaných flavonoidů, 
tedy chemických sloučenin patřících do skupiny rostlinných fenolů. Zelený čaj 
je velmi bohatým zdrojem flavonoidu zvaného katechin, který má antioxidační 
schopnosti dvacetkrát vyšší než například vitamín C, a pomáhá tak zastavit 
poškozování buněk oxidací. Studie ukázaly souvislost mezi pitím zeleného čaje 
a sníženým rizikem rakoviny kůže, prsa, plic, tlustého střeva, jícnu a močového 
měchýře. Pravidelná konzumace zeleného čaje také snižuje riziko srdečního 
onemocnění a vysokého krevního tlaku. 
2. Thajsko: Chilli 
Inspirujte se ostrou thajskou kuchyní a zařaďte do svého jídelníčku chilli 
papričky. V roce 2007 vědci z Nottingham University ve Velké Británii zjistili, že 
kapsaicin, který papričky obsahují, dokáže zabíjet rakovinové buňky bez 
jakýchkoli vedlejších efektů. Tyto účinky se zatím potvrdily u rakoviny slinivky 
a plic. Timothy Bates, vedoucí studie, také upozorňuje na to, že lidé v Thajsku, 
Mexiku, Indii a dalších zemích vyhlášených ostrou kuchyní trpí významně méně 
rakovinou než například Evropané. Další výzkumy potvrdily, že chilli papričky 
pomáhají i proti migréně, ulevují od příznaků nachlazení a zmírňují infekce 
horních cest dýchacích. Papričky obsahují velké množství vitamínů A, C a 
flavonoidů, které pomáhají udržovat ve formě i krevní cévy. 
3. Island: Losos 
Losos je pro vaše tělo nedocenitelný zejména kvůli obsahu omega 3 mastných 
kyselin. Jde o nízkokalorickou potravinu (100g má 138 kalorií) a má jen malý 
obsah nasycených tuků. Divoce žijící lososi mají přitom několikrát vyšší obsah 
omega 3 mastných kyselin než ryby chované v zajetí. Výzkumy dokázaly, že 
lidé, kteří konzumují lososa (nebo jiné tučné ryby) minimálně jednou týdně, 
mají významně menší riziko infarktu. Konzumace lososa slouží jako prevence 
migrény a zmírňuje dokonce i některé symptomy lupenky. Lososa by do svého 
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jídelníčku měly zařadit zejména nastávající matky, omega 3 mastné kyseliny 
jsou totiž zcela zásadní pro vývoj mozku dítěte. 
4. Itálie: Rajčata 
Konzumace rajčat, protlaku, či kečupu minimálně dvakrát týdně snižuje riziko 
rakoviny prostaty o jednadvacet až třiačtyřicet procent. K těmto závěrům 
dospěl výzkum provedený na Harvardu a zveřejněný v Advanced Research 
Press v roce 2004. Skutečný elixír zdraví v rajčatech představuje lykopen, který 
se vyskytuje jako červené barvivo, a především působí jako velmi silný 
antioxidant. V syrovém rajčeti se lykopen nachází v tenké vrstvě pod slupkou, 
odtud se při tepelném zpracování uvolňuje. Jeho bohatým zdrojem je tak 
například právě kečup nebo protlak. Lykopen pomáhá v prevenci proti rakovině 
děložního čípku, prsu i plic. Významně též snižuje riziko srdečního onemocnění. 
Podle výzkumu zveřejněného před rokem v New Scientist jídla obsahující 
rajčata chrání i kůži před poškozením ultrafialovým zářením. 
5. Řecko: Olivový olej 
Středomořská kuchyně stojí a padá s olivovým olejem. Ten je pro lidské zdraví 
nedocenitelným. Podle Food and Drug Administration (FDA) konzumace dvou 
polévkových lžic olivového oleje snižuje významným způsobem riziko srdečního 
onemocnění. Podle výzkumů, které probíhaly v roce 2008 souběžně v Itálii, 
Španělsku a Řecku, je olivový olej právě tím důvodem, proč se ve 
středomořských státech vyskytuje významně méně rakovinových onemocnění 
než v severní Evropě. Zejména extra panenský olivový olej působí jako silný 
antioxidant. Funguje tak nejen jako prevence poškození buněk, ale zpomaluje i 
jejich stárnutí a pomáhá předcházet osteoporóze. 
6. Mexiko: Avokádo 
Typickou součástí mexické kuchyně je guacamole, pasta z drceného avokáda. 
A právě avokádo je plodem, který si místo ve vašem jídelníčku rozhodně 
zaslouží. Z dvaceti procent je tvořeno tuky, z nichž většinu tvoří nenasycené 
mastné kyseliny. Obsahuje i karoteny, vitamíny E, C, B6, B1, měď i draslík. 
Avokádo vám pomůže snížit hladinu cholesterolu i inzulínu, prospívá vašich 
očím a působí i jako prevence rakoviny prostaty. Některé studie naznačují, že 
by avokádo mohlo mít blahodárný vliv na regeneraci jater po virové hepatitidě. 
Draslík obsažený v avokádu reguluje krevní tlak. 
7. Libanon: Česnek 
Česnek se používá v mnoha kuchyních světa, ale pro libanonskou kuchyni je 
skutečně typický, protože tvoří základ většiny teplých jídel i studených salátů. 
Četné výzkumy dokázaly vliv konzumace česneku na krevní tlak, snižování 
krevního tlaku a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Podle studie 
publikované v magazínu Life Sciences denní konzumace česneku významně 
snižuje volné radikály v krvi pacientů s arterosklerózou. Podle Journal of the 
Royal College of Psysicians stačí čtyři týdny konzumovat česnek a hladina 
vašeho cholesterolu poklesne o dvanáct procent. Česnek je navíc díky svým 
antibakteriálním složkám nedostižným bojovníkem proti infekcím a zánětům. 
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FUCHSIE - dokončení z minulého čísla  
Fuchsie postavit na vhodné stanoviště, světlé a vzdušné; nevhodné je umístění 
na jižní zdi ozářené sluncem a vystavené vysokým teplotám nebo umístění do 
hlubokého stínu. Rostliny mohou být oslabovány také jejich přeléváním a 
přehnojováním; přemokření škodí. Proti živočišným škůdcům i houbovým 
chorobám se můžeme chránit také umístěním rostlin na vzdušné místo 
s mírným prouděním vzduchu, které zvláště molice nemají rády; pomocí 
většího počtu žlutých lepových desek se nám také podaří zachytit některé ze 
škůdců mechanickým odstraněním napadených částí rostlin, odstřiháním nebo 
uklizením opadaných listů a květů udržujeme také rostliny v dobrém stavu. 
Různé výtažky z bylin, které mohou mít jisté účinky proti škůdcům a chorobám 
a posilují rostliny; výtažek z kopřiv, heřmánku nebo přesličky rolní když 
předchozí opatření selhala, můžeme sáhnout po chemických prostředcích. 
Přípravky nakupujme s návodem na použití a tímto se dále řídíme; jinak se 
vystavujeme riziku poškození květin a především poškození vlastního zdraví. V 
uvedených přehledech přípravků lze vybrat některé, které jsou vhodné pro 
nechemické systémy ochrany; nelze ale u nich počítat s maximální účinností, 
ale umožňují pěstitelům, kteří nepoužívají chemické přípravky, si se škůdci také 
poradit. 
Přezimování rostlin 
Dříve než si opatříme větší množství rostlin, musíme zvážit jaký prostor máme 
k dispozici pro jejich uspokojivé přezimování; na to nesmíme při prvním 
nadšení z květů fuchsií zapomenout, musíme přihlížet i k jednotlivým skupinám 
fuchsií – pro triphyla hybridy není příliš vhodný tmavý sklep, protože by měly 
přezimovat při teplotě 8 až 12 °C, pro ně vhodnější skleník nebo zimní 
zahrada, kde mohou i kvést; také velmi mladé, ještě nezdřevnatělé rostliny, 
potřebují přes zimu ještě růst. Pro přezimování je obecně vhodný každý 
bezmrazý prostor, který by měl být spíš chladný ideální je teplota okolo 3 až 5 
°C. Zimní zahrada – na podzim zde rostliny mohou kvést; ale rostliny mají 
kratší vegetační klid, dříve raší; velmi dobře se daří triphyla hybridům. Skleník 
– vytápěný skleník jako zimní zahrada; ideální studený skleník, kde lze 
udržovat teplotu 3 až 5 °C; vhodnější skleník zapuštěný do země, kde pod 
policemi volný prostor, kam lze rostliny umístit; při velkém poklesu teplot, lze 
pak rostliny snadno přikrýt. Sklep – využíván nejčastěji; měla by zde být nízká 
teplota a především možnost větrání, které je velmi důležité; čím sklep tmavší, 
tím nižší teplota. Garáž – pokud v ní nemrzne mohou také zde fuchsie v 
policích úspěšně přezimovat. Schodiště a prázdný pokoj pro hosty – méně 
vhodné, není možné snížit teplotu na požadovanou úroveň; fuchsie zde 
obvykle velmi brzy vyraší a při nedostatku světla jsou slabé a vytáhlé. 
Pařeniště – po vybrání substrátu můžeme poskládat silně seříznuté rostliny 
fuchsií bez květináčů těsně vedle sebe, střídavě korunou a kořenovým balem 
k sobě; rostliny zasypeme suchým materiálem, např. rašelinou až po horní 
okraj; na pařeniště položíme prkna, přikryjeme třeba starou dekou, netkanou 
textilií; proti dešti pařeniště chráníme nepropustnou plachtou. 


