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Dny se opět prodlužují, sluníčko nabírá na síle 
a zahrádkářská sezona začíná. je to čas, na 
který jsme všichni čekali, čas, kdy si začneme 
opět užívat krás našich zahrádek. Přivítejme 
společně jaro! 

hned na začátek jsme pro Vás připravili 
přehled jarních aktivit, na které byste neměli 
zapomenout. čeká Vás vysazování nových 
rostlin, zastřihování stromů a keřů, sečení 
trávníku. Budete si muset poradit s plevelem. 
Na druhou stranu i tyto činnosti mohou být 
radostí, když Vám k tomu zpívají ptáci na 
rozkvétajících stromech.

Až začnete pracovat po dlouhé zimní přestávce, 
dodržujte několik základních pravidel, abyste si 
neublížili hned první slunečný víkend. Především 

pravidelně odpočívejte. Mezi jednotlivými 
činnostmi vyzkoušejte třeba jarní recepty, 
které na Vás čekají na následujících stránkách. 
Ozvláštnit je můžete navíc bylinkami, které si 
sami vypěstujete.

Vedle sezonních témat Vás seznámíme 
i s novinkami mezi produkty fiskars, které se 
Vám budou hodit, až se Vaše zahrada začne 
probouzet. O novou kolekci drobného nářadí 
Premium Planters si můžete zasoutěžit 
v závěrečném kvízu. 

Za celou redakci časopisu Přivítejte jaro! Vám 
přeji hodně slunečných dnů a úspěchů na Vaší 
probouzející se zahradě.

Mikko

Přivítejme jaro!
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je zajímavé vidět, jak moc se od sebe liší březen a červen. Mezi 
těmito měsíci můžete pozorovat, jak se vám zahrada mění před 
očima v podstatě každý den. Není se čemu divit, nejoblíbenějším 
obdobím roku pro mnohé zahrádkáře je právě jaro. 

jarní 
kalendář

DUBEN 
Duben je měsícem kvetoucích narcisů 

a tulipánů. Zároveň v této době můžete 
začít vysévat letničky, kterým nevadí 

nižší teploty.

Abyste chránili svoji zahradu, je důležité 
začít s ničením plevele. Pokud se ho 

zbavíte hned, jakmile vyklíčí, budete mít 
o to méně práce během léta. 

Až se půda dostatečně prohřeje, 
můžete vysazovat břízy, jehličnany 

a ostatní stálezelené dřeviny. 

BŘEZEN
Těšte se na sněženky, krokusy a kosatce. 
V březnu se jejich první květy prodírají 
na svět.

Pokud jste měli v posledních 
letech potíže se škůdci, je 
dobré začít sezonu postřikem 
ovocných stromů. Zbavíte se 
tak nezvaných hostů.

Jak můžete slyšet z korun stromů, 
blíží se doba hnízdění. Je proto vhodný čas 
zavěsit na stromy ptačí budky.

neZapomeňte 
Zastříhnout 

králoVnu kVětin – 
růži, a to dříVe, než se 
ukážou letošní noVé 

Výhonky.

Abyste chránili svoji zahradu, je důležité 

zbavíte hned, jakmile vyklíčí, budete mít 
neZapomeňte 

na jarní ošetření 
tráVníku, a to předeVším 
na proVZdušnění! pokud 

je již jaro V plném proudu, 
doporučuje se od tohoto 

měsíce také Začít 
praVidelně sekat 

tráVu.
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KVětEN
Pokud jsou teploty stabilně nad nulou, 
je na čase vysadit truhlíky a venkovní 
nádoby. Máte chuť si letos vytvořit tzv. 
květinovou stěnu? Zasaďte květiny 
místo klasické vodorovné pozice svisle.

Lekníny a další vodní rostliny 
přezimující v bezmrazých 
místnostech mohou být 
přemístěny do jezírka. 
Radost budou 
dělat nejen vám, 
ale možná také 
žabkám, které se 
do vašeho jezírka 
nastěhovaly.

čERVEN
Terasy, balkony i záhony nám krášlí 

letničky, trvalky a bylinky. Obvykle 
již dozrávají první třešně a jahody.  

V červnu se již jistě nemůžete 
dočkat prvního grilování. Než 
začnete, nezapomeňte očistit 

a případně opravit svůj gril. 
Zkontrolujte i zahradní nábytek, ať si 
můžete být jisti, že je vše připravené.

Krása a teplo jsou zde – 
nyní je čas si je užít! 

nejdůležitější činností 
V čerVnu je praVidelná 

ZáliVka rostlin. jistě chcete 
mít po celé léto sVěže Zelený 
tráVník, neZapomínejte tedy 

ani na něj. 

během kVětna jsou 
oVocné stromy obaleny 

kVěty a kolem čile poletují 
pilné Včely. a Vy V případě, že 

jste letos Začali brZy, můžete 
již sklíZet prVní Zeleninu.
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Ingredience:
1 hlávkový salát
1 svazek čerstvých 
špenátových listů
1 svazek ředkviček
1 svazek jarní zelené cibulky 
2 vejce uvařená natvrdo
100 g modrého sýru
1 bílý jogurt
1 lžíce olivového oleje

1 lžíce vinného octa
čerstvá bazalka
sůl

salát a špenát natrhejte na 
kousky, ředkvičky a cibulku 
nakrájejte na kolečka.
jogurt smíchejte s olejem, 
octem a nasekanými 
bylinkami.

Ochuťte salát zálivkou. 
Před podáváním na salát 
nastrouhejte sýr a navrch 
položte natvrdo uvařená 
vajíčka.

jarní recepty

Nejenom první jarní zeleninovou úrodu můžete 
zužitkovat ve své kuchyni. čerstvé jarní bylinky 
ozvláštní vaše recepty, a navíc jsou přírodními 
multivitaminy. Po dlouhé a tmavé zimě je 
radost užít si čerstvou chuť, vůni a barvy jarních 
pokrmů. 

Pro trochu inspirace jsme vám sestavili jarní 
menu, které tak trochu připomíná jaro samo. 

Něco slaného, něco sladkého, něco trochu 
lehčího – pro potěšení všech vašich smyslů.

jARNí sAlát s MODRýM sýREM

Věděli jste 
o špenátu?  

naVZdory Všeobecnému mínění 
není špenát nijak ZVlášť bohatý na 

želeZo. tento Všeobecný náZor VZnikl 
matematickou chybou, kdy byla při 
analýZe špatně napsaná desetinná 

čárka. i tak ale špenát obsahuje 
cenné látky a měl by být 

praVidelnou součástí Vašeho 
jídelníčku.



Změklé máslo vyšlehejte s bylinkami, osolte, 
opepřete a ochuťte citronovou šťávou. Zabalte 
do alobalu ve tvaru válečku a nechte ztuhnout 
v lednici. 

Rajčata oloupejte a nakrájejte na kostičky. 

Rozpálenou grilovací pánev potřete trochou 
oleje a maso opečte z obou stran, celkem asi 
8–10 minut. Na pánev přidejte rajčata se 
zbylou marinádou, krátce opečte a podle 
chuti osolte. Na každou kotletku dejte 
trochu opečených sekaných rajčat a plátek 
bylinkového másla.

jEhNěčí KOtlEtKy NA 
ByliNKOVéM MáslE

Ingredience:
4 jehněčí kotletky 
2 lžíce olivového oleje 
½ lžíce citronové kůry 
2 stroužky česneku 
1 snítka rozmarýnu 
2 rajčata 
50 g másla 
½ lžičky citronové šťávy 
1–2 lžíce bylin (oregáno, rozmarýn, tymián) 

V misce si připravte marinádu z olivového 
oleje, česneku, nastrouhané citronové kůry 
a snítky rozmarýnu.

Maso naložte do marinády a nechte v chladu 
ideálně přes noc. 

tip: 
aby se Vám rajčata 

lépe loupala, naříZněte 
slupku a přelijte je 

Vroucí Vodou. 
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REBARBOROVý 
KOláč 
s PUDiNKEM 

Ingredience:
NA těstO:   
500 g hladké mouky
160 g tuku na pečení
120 g třtinového cukru
1 prášek do pečiva
půl balení vanilkového cukru
2 vejce
3 lžíce mléka
špetka soli

NA NáPlŇ:
1 kg rebarbory
250 g cukru
1 vanilkový pudink
3 lžíce zakysané smetany
50 g rostlinného tuku
3 vejce

Rebarboru opláchněte, 
rozkrájejte na stejně velké 
kostičky a zasypte cukrem, aby 
pustila šťávu. 

Do větší mísy nasypte 
mouku společně 
s práškem do pečiva. 

Přidejte změklý tuk, cukr, 
špetku soli, vanilkový cukr, 
vejce, mléko, důkladně 
promíchejte a vypracujte těsto.
 
Připravené těsto vyválejte 
a položte na tukem vymazaný 
plech, tak aby lehce přečnívalo 
přes okraj plechu. 

šťávu z rebarbory slijte, ale 
nechte si ji na pudink.

V zakysané smetaně 
rozmíchejte pudink v prášku, 

přidejte šťávu z rebarbory a za 
stálého míchání přiveďte k varu 
a vařte dvě minuty. 

Do vzniklé pudinkové hmoty 
postupně vmíchejte změklý tuk 
a rozšlehaná vejce. 

teplým pudinkem potřete těsto, 
navrch poklaďte rebarboru 
a pečte ve středně vyhřáté 
troubě přibližně 45 minut. 

hotový koláč před podáváním 
posypte moučkovým cukrem.

Věděli jste, že  
V dáVných dobách častou 

a dostupnou sladkostí pro děti 
V některých částech spojeného 
králoVstVí a šVédska byl stonek 

rebarbory namočený V cukru? dodnes se 
tento pamlsek jí V Západním norsku 

a některých dalších částech sVěta. nutno 
ale podotknout, že hořká a sladká 
kombinace je docela neZdraVá pro 

Zuby, nedoporučujeme proto, 
abyste si ji dopřáVali příliš 

často.



MODERNí DEsigN V KOMBiNACi 
s REVOlUčNíM VýKONEM

Někteří lidé si myslí, že ruční sekačky 
jsou zastaralé, namáhavé na ovládání 
a náročné na údržbu. Nic z toho již 
neplatí s novou sekačkou fiskars 
Momentum. Podívejme se proč.

Pět mimořádně ostrých čepelí si 
snadno poradí s plevelem i drobnými 
větvičkami. Díky tomu, že se ostří 
z tvrzené oceli na válci a spodním 
noži vzájemně nedotýká, odpadá navíc 
potřeba ostření. 

Výška sečení je snadno přizpůsobitelná 
v rozmezí od 2,5 do 10 cm, což oceníte 
například po návratu z delší dovolené, kdy váš 
trávník začíná připomínat malou džungli. 
inovativní umístění řezacího kotouče před 
kolečka zamezuje zanechávání neposekaných 
pruhů v šíři koleček. 

Kromě toho je ruční vřetenová sekačka tím 
nejekologičtějším řešením, které můžete zvolit. 
Na její provoz nepotřebujete žádný benzín ani 
olej. to zároveň znamená, že její provoz vás již 
nic nestojí.

Co vás možná překvapí, je, že tento druh 
sekání je šetrnější k vašemu trávníku. Zatímco 
motorové sekačky trávu v podstatě utrhávají, 
vřetenové sekačky zkracují trávu stejně, 
jako by byla zastřižena nůžkami. Zamezí se 
tím roztřepení stébel a jejich následnému 
zežloutnutí.

Používání ruční vřetenové sekačky je tedy 
výhodné jak pro váš trávník, tak pro vás!

Vřetenová ruční sekačka 
fiskars Momentum  



Určitě máte radost z prvních jarních slunečních 
paprsků. Po dlouhé zimní přestávce se již jistě 
nemůžete dočkat, až začnete s prací na své 
zahrádce. Až se ale s nadšením vrhnete na své 
záhonky, dejte si pozor, abyste to hned napoprvé 
nepřehnali.

Pokud nechcete skončit s nataženými svaly 
a bolestí zad a kloubů, dejte si pozor, abyste 
svaly nejdříve protáhli a zahřáli. Obecně je dobré 
dodržovat několik základních doporučení:

Buďte na zahradě fit



Vyhýbejte se dlouhé monotónní 
práci. Pokud budete činnosti 
pravidelně střídat, zvládnete 
pracovat déle a pečlivěji.

Dejte si pozor na práci 
v předklonu. Raději si 
klekněte, vyhnete se tak 
bolesti zad.

Zásadně z předklonu 
nezdvihejte těžké předměty.  
Místo toho se nakročte, 
podřepněte nebo využijte opory  
o horní končetinu.

Kdykoli ucítíte bolest, přestaňte pracovat  
a odpočiňte si. Nakonec práce na zahrádce  
má být především zábava.

V neposlední řadě, pokud budete používat 
správné ergonomické zahradní nářadí, vyhnete 
se spoustě bolesti. 

Rýč ERgOCOMfORt
Rukojeť je umístěna v úhlu 17° pro lepší 
pracovní komfort. Půda se vám tak bude 
snadněji zdvihat ze země. 

NůžKy NA tRáVU A žiVý PlOt
Dosah stříhání těchto nůžek je až 2,5 m, nemusíte se  
tak nikam natahovat ani se zbytečně ohýbat.

Věděli jste, že  
pokud práci proVádíte spráVně, může 

být jarní úklid účinnější než náVštěVa 
posiloVny? Zametání terasy, hrabání 

listí, sekání dříVí, to Vše jsou Způsoby, 
jak spálit Velké množstVí kalorií. naVíc 

se při tom pohybujete na čerstVém 
VZduchu. 

VytRháVAč PlEVElE
Čelisti z nerezové oceli uchopí kořeny ve větší 
hloubce, než kdybyste je vytrhávali ručně, a navíc 
plevel nemusíte vykopávat ani se k němu shýbat. 

fiskars myslí při výrobě nářadí nejen na moderní 
design a použití kvalitních materiálů, ale také 
na ergonomii svých produktů. Malé detaily 
pak usnadňují vaši práci, aniž si to možná 
uvědomujete.
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Užijte si  
jarní bylinky

BAZAlKA
Bazalka je tradiční přísadou rajčatových 

pokrmů nepostradatelnou v celé 
středomořské kuchyni. Charakteristická 
je velmi aromatickou, peprně nasládlou 

vůní. Kromě toho, že dodá jídlu 
jedinečnou chuť, se říká, že uvolňuje 
i napětí. Několik lístků si vždy nechte 

stranou na ozdobení pokrmu. 

MátA
Aromatické listy jsou zelené barvy s tmavohnědým 
nádechem a výraznou peprmintovou chutí a vůní. 

Široké využití najde máta jak ve studených koktejlech, 
tak v teplých čajích a dalších nápojích. Použít ji 

můžete na ozvláštnění moučníků a dekoraci jídel.

ROZMARýN
Vůně rozmarýnu je spojena hlavně se zahradním grilováním, 

protože se používá na dochucení skopového a kuřecího 
masa. Zajímavé je, že tato bylinka patří do přírodní 

středozemské flóry a za příznivých podmínek může vyrůstat 
až do výše dvou metrů. Staří Římané si dokonce mysleli, že 
rozmarýn blahodárně působí na paměť, a proto byl používán 

jako symbol pro dobrou paměť.

tyMiáN
Stačí ho promnout mezi 

prsty a celou kuchyni naplní 
intenzivní vůně tymiánu. Na 
rozdíl od jiných bylinek mu 
neuškodí ani delší vaření. 
Lístky se výborně hodí na 

marinování sýra a krásné malé 
kvítky ozdobí každý salát či 

jiná jídla.

OREgáNO
Tato bylinka se často používá jako přísada 
na pizzu. V Itálii je tradiční ingrediencí již 
po staletí. Ve formě vývaru ji vyzkoušejte 
na zmírnění kašle a příznaky nachlazení 

a chřipky. 

možná jste 
neVěděli, že bylinky 
mají i detoxikační 

účinky. 
existuje tedy mnoho důVodů, proč 

byste je měli Zařadit do sVého 
jídelníčku. ať už jde o bylinky, 
které pěstujete doma, nebo 
ty, které najdete Ve Volné 

přírodě.

Bylinky se používají v kuchyni zejména k ozvláštnění 
jídel. Kromě krásné vůně a neobvyklé chuti obsahují 
jarní bylinky i spoustu vitaminů. 

Věděli 
jste  

o bylinkách, které 
jsou V kuchyni 

použíVané 
nejčastěji, 

toto:
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KOPŘiVA
V myslích mnoha lidí má kopřiva špatný obraz kvůli 
bolestivým popáleninám kůže, které můžou způsobit 
její listy. Tato krásně tmavě zelená bylina má přitom 
mnoho pozitivních vlastností. Například obsahuje 
hodně vitaminu C a A a je bohatá na betakaroten. 

Používá se nejen na čaje, ale také se skvěle hodí do 
polévek, palačinek nebo jako alternativa špenátu. 

šťOVíK
Listy šťovíku jsou známé 

vysokým obsahem vitaminu C, 
betakarotenu, vápníku a železa. 

Říká se, že stimuluje činnost 
jater. Nejvhodnější je do salátu 
a jarních polévek, přidává se 
však také do špenátu nebo 

omáček či pomazánek. sEDMiKRásKA
Listy i květy sedmikrásky se 
často používají do salátu, ale 

vhodné jsou i do polévky. Kromě 
toho, že hezky vypadají, jsou 

oblíbené také pro svou schopnost 
čistit krev pomocí látek v nich 
obsažených. Na druhou stranu 

přes všechny její přínosy je někdy 
možná lepší nechat kvítky volně 
růst na zahradě pro potěšení oka 

zahrádkáře.

PAMPElišKA
Čerstvé mladé listy pampelišky aktivují 
činnost ledvin a jater, významně tím 

podporují detoxikaci organismu. 
Pro svou lehce nahořklou chuť jsou 

vhodné především do zeleninových salátů 
a v receptech mohou nahradit často 

používanou rukolu.

proč se spokojit 
pouZe s tradičními 

bylinkami, když 
příroda nabíZí pestrou 

škálu chutí!
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Motyčky, hrábě, košťata, kultivátory… Existuje 
mnoho náčiní, které byste využili na svojí 
zahradě, ale často máte málo místa, kam ho 
uložit. Nebojte se, tento problém řeší jednou 
provždy řada výměnného nářadí fiskars 
Quikfit™. Výměna násad je rychlá  
a jednoduchá. 

Univerzální adaptér navíc umožňuje upevnění 
násad i od jiných výrobců. Možnosti využití jsou 
tak opravdu široké.

Vybrali jsme pro vás několik novinek roku 2011, 
které tuto řadu ještě více obohatí. Celkem tak 
můžete vybírat z 32 nástavců pro různé použití, 
pěti násad v různých délkách a univerzálního 
adaptéru. 

fiskars Quikfit™ –  
snadná výměna!



Pohodlné hRáBě NA MAlé listí  
především pro prostory kolem úzkých záhonů.

PROŘEZáVACí PilKA je ideální 

zejména pro řezání větví vysoko v korunách stromů. 

Speciální zakončení čepele je vytvarované tak, aby 

pilka nesklouzávala dolů. Doporučuje se používat 

ji v kombinaci s teleskopickou násadou, díky které 

dosáhnete až do výšky šesti metrů.

KUltiVátOR je skvělým pomocníkem pro 

kypření a provzdušnění záhonů. Navíc je navržený 

tak, aby nepoškodil kořeny rostlin.

Již odzkoušený a velmi oblíbený nástavec 

je  Nůž NA sPáRy. Snadno s ním 

odstraníte trávu, mech i plevel ze všech spár 

chodníků a dlažeb.

fisKARs QUiKfit™ jE hRDýM 
DRžitElEM CENy REDDOt  
ZA DEsigN!

V roce 2010 získalo nářadí Fiskars QuikFit™ cenu 
reddot design. reddot je mezinárodně uznávaná 
značka kvality pro vynikající design.

jen v roce 2009 bylo do soutěže přihlášeno přes 13 000 výrobků z více než 60 zemí světa. soutěž tak 
patří mezi nejvýznamnější designové soutěže na světě.
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jak na jarní 
prořezávání  
stromů a keřů

Věděli jste, že 
každoroční prořeZáVání 
stromů a keřů Zaručuje 

dostatečný přísun sVětla  
a je důležité pro jejich  

další růst?



VhODNá DOBA

správná doba pro řez závisí na druhu stromu, na tom, kdy byl proveden 
poslední řez, a také na aktuálním počasí. Nejčastěji se uvádějí jako 
nejvhodnější měsíce únor a březen, obecně se však můžete řídit dvěma 
pravidly. 

Řez se provádí v období vegetačního klidu, tedy než začnou růst nové listy. Zároveň byste se měli 
vyhnout stříhání stromů, pokud se očekává teplota pod 5 stupňů Celsia, protože prořezaný strom 
nebo keř by mohl poškodit chlad a mráz.

jAK sPRáVNě 
PROŘEZáVAt? 

Výhony by měly být odřezávány těsně nad 
zdravým pupenem. Neřežte je příliš daleko 
od pupenu, protože by trvalo déle, než by 
se řez zacelil. Nesmíte však řezat ani příliš 
blízko, abyste pupen nepoškodili.

DRUhy ŘEZU

1. prVní řeZ mladých stromů
Prořezejte pouze poškozené a odstraňte odumřelé větve 
a všechny slabší vedlejší větvičky. Žádný další řez není 
zapotřebí.

2. udržoVací řeZ 
Udržovací řez proveďte až po řádném zakořenění stromu 
(1–2 roky). Odstraňujte větve rostoucí směrem do koruny 
a veškeré sekundární větve (ty, které jsou tak vysoké nebo 
vyšší než koruna a stejně silné jako kmen). Prořežte také 
větve, které rostou v příliš ostrém úhlu do koruny, nízké 
větve a kořenové výhony. 

3. řeZ pro Zajištění úrody
Stromy, jako jsou jabloně a hrušně, u kterých chceme 
podpořit bohatou úrodu, je dobré důkladně zastříhávat, 
aby se omezil jejich růst a aby se co nejvíce usnadnila 
sklizeň ovoce. 

tip:
suché či odumřelé 

části stromů či keřů 
můžeme odstraňoVat 

kdykoliV během 
roku.

tip:
u oVocných stromů se někdy 
použíVá metoda ohýbání VětVí. 

ohýbáním docílíte toho, že přestanou 
růst do délky a ušetříte si práci  

s prořeZáVáním. VětVe ohýbejte dolů  
na jaře, ne poZději než V poloVině léta.  
na dobu přibližně tří týdnů nebo dokud 

VětVe neZdřeVnatí V noVé poloZe je 
přiVažte k Zemi nebo ke kmeni 

stromu. 
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jAK OšEtŘit ŘEZ?

Místa řezů větší než 3 cm poskytují původcům 
chorob ideální plochu pro napadení. Proto 
by se měly vždy uzavřít balzámem na rány. 
Obtížně se hojí řezy větší než 7 cm a je lepší se 
jich raději vyvarovat.

Pro menší snadno dosažitelné větvičky jsou ideální  
DVOUčEPElOVé ZAhRADNí 
NůžKy siNglEstEP™. Novinkou je 
jejich obousměrný zámek. Hodí se tak i pro leváky. 

Na silnější větve je vhodné použít DVOURUčNí 
NůžKy POwERstEP™. Jejich 
patentovaná technologie umožňuje stříhat větve v jednom 
či více krocích.

Pokud budete prořezávat větve nad 5 cm, sáhněte po  
ZAhRADNí PilCE fisKARs. Díky 
držadlu s měkkým povrchem, které je ergonomicky 
zahnuté, vám s ní půjde práce pěkně od ruky.

pokud 
si na práci 

Vyberete spráVné 
pomocníky, bude pro Vás 
prořeZáVání nejen lehčí 

a jednodušší, ale  
i ZábaVnější.
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*Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech 
rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn využít jména, příjmení výherců  
a informace o nich (v souvislosti se soutěží) ve sdělovacích prostředcích. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním e-mailu organizátorovi výslovný souhlas  
s tím, aby organizátor účastníkem uvedené osobní údaje zpracoval ve své marketingové databázi. Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl  
v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování pro účely soutěže, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zahradnický kvíz – zúčastněte se a vyhrajte!

1. jAKý jE NEjEKOlOgičtější NástROj NA sEKáNí tRáVy? 

a)  Elektrická sekačka
b)  Benzínová sekačka
c)  Ruční vřetenová sekačka

2.  listy KtERé PŘíRODNí ByliNy MůžEtE 
V sAlátECh NAhRADit NAhOŘKlOU ChUť 
RUKOly A ZAChOVAt PŘitOM KRásNOU VůNi?

a)  Kopřivou
b)  Pampeliškou
c)  sedmikráskou

3.  KtERá ByliNKA DODá NOVOU, ZAjíMAVOU 
ChUť NEjEN NáPOjůM, AlE i DEZERtůM?

a)  Bazalka
b)  Máta
c)  Oregáno

4.   jAKé MěsíCE sE DOPORUčUjí PRO jARNí 
PROŘEZáVáNí stROMů?

a)  Únor, březen
b)  Duben, květen
c)  červen, červenec

5.  V jAKéM Místě PROVáDíME ŘEZ VětVí? 

a)  Přímo v místě pupenu
b)  těsně nad zdravým pupenem 
c)  Několik cm od pupenu

své odpovědi 
zasílejte na e-mailovou 

adresu soutez@fiskars.cz 
do 31. července 2011.  

tři soutěžící, jejichž doručené e-maily se správnými 
odpověďmi budou vylosovány, vyhrají zahradnickou 
sadu drobného nářadí Firskars premium planters –  

lopatku, přesazovací lopatku, kultivátor a malé 
vidle. informaci o výhře se výherce dozví od 

organizátora e-mailem nejpozději do 
konce září 2011.* 



PŘiVítEjtE jARO!
PROBUďtE sVOU ZAhRADU NáŘADíM fisKARs.


