
Zahrada je dlouhověký živoucí organismus – a má své nároky a možnosti i v Zimě

l Pozdní podzim a zima jsou 
dlouhé, mnohý nepříliš zkušený 
milovník zahrad považuje tyto 
měsíce za období klidu… 
„Hodně lidí podceňuje samotnou 
přípravu zahrad na zimu. A přitom 
není potřeba nějakých speciálních 
zásahů. Základem každé zahra-
dy je trávník. Na ten by se před 
zimou nemělo zapomínat. Před 
každou zimou doporučuji podle 
počasí koncem října až začátkem 
listopadu přihnojení speciálním 
podzimním trávníkovým hnojivem 
se zvýšeným procentem draslíku, 
který zlepšuje mrazuvzdornost. 
Taky je vhodné u trávníků s čas-
tým výskytem plísně sněžné udělat 
preventivní postřik proti výskytu 
houbových onemocnění. Před zi-
mou by měl být trávník posekaný 
na cca 5-7cm, přihnojený a postří-
kaný fungicidem, v tom případě 
přezimuje v dobré kondici.
 Citlivější druhy dřevin, jako 
například vřesovištní dřeviny, 
bobkovišně, ostatní stálezelené 
dřeviny, japonské javory, magnó-
lie či odrůdy cypříšků tupolistých 
doporučuji přihnojit buď podzim-
ním hnojivem na okrasné dřeviny 
nebo čistým síranem draselných v 
dávce cca 10-100g k rostlině podle 
její velikosti. 
 Stálezelené dřeviny je vhodné 
před zimním obdobím pořádně 
zalít a hlavně mladší rostliny při-
krýt bílou netkanou textilií sloužící 
jako ochrana proti holomrazům.
 Zimní údržba pak spočívá už 
jen v odstraňování přebytečného 
sněhu ze dřevin, kontroly přikrytí, 
a pokud je delší období s plusový-
mi teplotami, je třeba stálezelené 
dřeviny hlavně pořádně zalévat!!!
 Hodně stálezelených dřevin a 
jehličnanů po zimě nevymrzne, ale 
vyschne!!!“
l Zima je ale jistě také vhodné 
období pro plánování…
„Jsou většinou dvě odlišné situa-
ce: Buď zahradu už máme a pře-
mýšlíme o úpravách, nebo jsme 
zatím jen ve stádiu plánování celé 
zahrady. 
 V obou případech je potřeba 
mnohem dřív, než vyrazíme do te-
rénu, velmi dobře vědět, co bude-
me od zahrady očekávat.
 Každý z nás má jinou představu 
o využití svojí zahrady. Aby byla 
naše zahrada hezká a plnohodnot-
ně využitelná, je nutné v některých 
částech provést modelaci terénu, 
menší stavební úpravy nebo dopl-
nění výsadeb vhodným rostlinným 
materiálem. 
 Hodně se dá udělat správným 
rozčleněním zahrady na odpo-
činkovou – rekreační - zónu, dále 
zónu určenou pro hry (jestliže jsou 
v rodině malé děti) – ta musí být 
prosta všeho jedovatého a pich-
lavého; a můžeme mít i užitkovou 
zahrádku.“ 
l Co když ale nemám k dispo-
zici mnoho prostoru?
„Když máme záhradu malou, osob-
ně nedoporučuji členění na užitko-
vou a okrasnou zahradu, ale vhod-
nou výsadbou oba typy propojit.
 Na toto přemýšlení je ideální 
doba právě teď v zimě. Je dobré 
alespoň si sepsat to, co se mi líbí, 
nebo se pokusit o jednoduchý ná-
kres. Zahradu nezakládáte ani ne-

upravujete na rok nebo na dva. Je 
to dlouhověký živoucí organizmus 
a proto je třeba dobře promyslet 
mnoho okolností…“
l Čím začít?
„Nejdůležitější je výsadba stromů, 
které tvoří páteř každé zahrady. 
Stromy by v žádné pěkné zahradě 
neměly chybět. 
 Nejsem zastáncem využití do-
mácích druhů dřevin za každou 
cenu. Do některých menších za-
hrad mohou být nevhodné a v 
oblastech zasažených exhaláty a 
imisemi trpí. 
 Významně to řeší výběr správné 
odrůdy – v současné době už exis-
tuje mnoho zajímavých odrůd do-
mácích druhů dřevin, které vytváří 
menší korunky nebo mají zajímavý 
tvar, barvu listů, květů, výhonů.
Když vidíme, že se v našem okolí 
nedaří domácím druhům dřevin, 
chřadnou, nemají zdravý vzhled 
listů, je vhodné je nahradit intro-
dukovanými dřevinami.“
l A když se jedná o ovocné 
stromy?
„Taky budu volit podle toho, ja-
kým se v okolí daří. Důležitým fak-

torem při výběru je také množství 
času, které chceme ovocným dře-
vinám věnovat. 
U starších odrůd je většinou ná-
ročnější řez a pracnější celková 
údržba. Proto, když je klient hod-
ně zaneprázdněný a nemá do-
statek volného času, doporučuji 
použití nových moderních odrůd 
ovocných dřevin. Ty jsou schopné 
plodit na minimální ploše i v květi-
náči a nevyžadují skoro žádný řez 
a údržbu.“ 
l Zmínil jste se o půdě…
„To by byla kapitola sama pro 
sebe. Výběr rostlin musí s kvali-
tou a chemickou reakcí půdy jis-
tě úzce souviset. Podle PH půdy 
přizpůsobíme sortiment dřevin i 
trvalek. Převážná většina roste 
nejlíp v neutrální až mírně kyselé 
půdě. Pokud chceme pěstovat ky-
selomilné (vápnostrežné) rostliny 
– rododendrony, vřesy, vřesovce, 
borůvky a jiné, musíme naši váp-
nitou půdu úplně nahradit směsí 
rašeliny, borové hrabanky, kva-
litního kompostu a substrátu pro 
kyselomilné dřeviny. Jinak je to 
marné snažení.“
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Životem s dětmi, kytarou, perníčky a básněmi
Básnířka Radka Nová (vlastním jménem Radka Koláčná) žije 
a tvoří v Želízích u Liběchova a pracuje v Mělníku. Je učitelkou 
v Základní škole Jungmannovy sady a profesi se věnuje celým srd-
cem. Se svými žáčky z prvního stupně připravuje programy plné

rev pláče a kůže škytá
na obranu mého já
Vyhněvám tíseň z doteků
a vyplavím lásku
To moře pak vypijeme
do dna

------------------

měli bychom se milovat
když se chceme
a mohli bychom se milovat
když se chceme
a budeme se milovat
ano
až se ocitneme 
na prahu tajné scenérie

V minulém čísle jsme vás infor-
movali, že se chystá udělení čest-
ného občanství prezidentu Bene-
šovi. Jak tento slavnostní akt pro-
bíhal, si můžeme nyní přečíst. Jak
je vidno, tehdejší úcta k hlavě
státu byla až kultovní.

Udělení čestného občanství pres.
dr. E. Benešovi. V pondělí 7.
března konala se v zasedací síni
mělnické radnice mimořádná slav-
nostní schůze obecního zastupi-
telstva, které předsedal starosta
města p. poslanec Tykal. Za-
sedací síň byla slavnostně vyzdo-
bena presidentským znakem,
státní vlajkou a bustami presiden-
ta  Osvoboditele a presidenta  Be-
neše. Schůze se zúčastnili před-
nostové státních úřadů s p. okres-
ním hejtmanem dr. Millerem 
v čele. Předsedající starosta Tykal
nejprve vzpomněl 88. narozenin
T. G. Masaryka, prvního presi-
denta Československé republiky.
Projev posl. Tykala byl vyslech-
nut vstoje a minutovým klidem
byla uctěna památka Velkého
Mrtvého. Poté p. poslanec Tykal
vzpomněl velikých zásluh, kte-
rých si získal president dr. Edvard
Beneš o znovudobytí naší samo-
statnosti a uvedl, že ihned, jakmi-
le se zahájily přípravné práce k
oslavám 20. výročí trvání ČSR,
byl jednomyslně přijat návrh, aby
presidentu Benešovi bylo uděle-
no čestné občanství města. Jsem
přesvědčen - končil řečník - že
návrh městské rady bude váže-
ným sborem přijat jednomyslně 
a prosím, abyste se zdviženými
pravicemi provolali presidentu
republiky dru. Edvardu Benešovi
třikrát „Sláva“. Tímto slavnostním
aktem spontánně projevili repre-
sentanti našeho města úctu a vděč-

nost prvnímu občanu republiky.
(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)

---------------------------------------- 
Další z „osmičkových“ výročí.
První most pod Mělníkem byl po-
staven v roce 1888 a vyznačoval
se obloukovou železnou konstrukcí.
O padesát let později byl nahra-
zen novým, na tehdejší dobu
velmi moderním mostem. Jednalo
se o první takzvaný nýtovaný
most, který měl unést i nadměrné
zatížení. Že se jednalo o velmi
kvalitní práci, o tom svědčí i sku-
tečnost, že přestál mimo jiné
katastrofální záplavy v roce 2002
a již sedmdesát let je tak neodmy-
slitelnou součástí města Mělníka.

Nový most přes Labe bude otev-
řen 28. října letošního roku. Starý
most pod Mělníkem, který už 
50 let  spojuje oba labské břehy,
měl býti už loňského roku odstra-
něn a nahrazen mostem novým. 
Z velmi vážných důvodů však 
k této práci loni nedošlo, zato
letos už nic stavbě nestojí v cestě.
V nejbližších dnech se vybudují
na obou březích Labe příjezdy pro
zatímní přepravu. Po dobu stavby
se bude dít přeprava osob na
prámu s motorem, kdežto pro
nákladní přepravu se použije
prámu na vrchním laně. V druhé
polovině měsíce dubna se na
všech pilířích vybudují lešení o
125 cm vyšší a pak se starý most
strhne a nahradí novou konstrukcí,
kterou dodá firma Česko-morav-
ská Kolben Daněk. Podle našich
informací se počítá s tím, že se
nový most slavnostně předá veřej-
nosti 28. října letošního roku.

(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)
vybral PhDr. B. Marjanko

Co se psalo před sedmdesáti lety

Básníkův otec se jako hospodářský
úředník musel vícekrát stěhovat.
Svatopluk Čech se narodil jako prvé
ze šestnácti dětí - 21. února 1846 

v Ostředku u Benešova. Do školy
začal chodit v Postupicích, ovšem 
v letech 1853 až 1856 žila rodina
v Litni na Berounsku, odkud po-
tom na plných sedmnáct let ode-
šla do Vraného - městečka mezi
Slaným a Louny.
Gymnázium studoval Čech v
Litoměřicích a potom přede-
vším v Praze, kde také dokončil
právnickou fakultu. Na prázdni-
ny se vracíval samozřejmě na
Vransko, odkud rád navštěvoval

Peruc a Klobuky.
V roce 1873 se však rodiče odstě-

hovali do Prahy a začínající básník,
který zhruba rok působil jako advo-

kátní koncipient ve Slaném, je záhy
následoval. Z Prahy pak při prázdni-
nových pobytech poznal zejména
Křivoklátsko a Karlštejnsko - a ve
svých posledních pražských redaktor-
ských a tvůrčích letech pak rád chodí-
val z trojského bytu pěšky do Klecan.

OBŘÍSTVÍ - JEDNO Z NEJMILEJŠÍCH MÍST
SVATOPLUKA ČECHA

I když svůj nejznámější veršo-
vaný cyklus "Ve stínu lípy" vy-
tvořil Svatopluk Čech na základě
dětských dojmů z Vraného a
Litně, nejvýznačnějším venkov-
ským místem se pro jeho dílo a
život stalo Obříství na Mělnicku.

V době, kdy byl nejvíce oblí-
ben, básník bydlel s některými
přestávkami v letech 1895 až
1903 přávě v Obříství. Zakoupil
si tam, jak známo, nevelký útulný
domek, ke kterému ještě dal při-
stavět dřevěný špýchárek z praž-
ské Národopisné výstavy. V této
obci pak plných osm let za pomo-

ci mlynáře Polívky čile "chalu-
pařil" - abychom použili zobec-
nělého dnešního výrazu. Pilně tu
však i psal, vytvořil "Roháče na
Sioně",  "Modlitby k Nezná-
mému", "Sekáče" a další nezapo-
menutelné verše, redigoval odtud
pražské "Květy" a přijímal zde
občas některé vzácné návštěvy. 

Obříství tak bylo po řadu let
plodným a nejmilejším básníko-
vým útočištěm a domovem - a spo-
lu s ním se tak nesmazatelně 
zapsalo do historie naší litera-
tury!

Ing. Ot. Špecinger

VELIKONOCE V LUŽICI: JEJKAKULENJE, NOČNÍ ZPĚVY - A HLAVNĚ LASKAVÍ KŘIŽÁCI

básníci našeho regionubásníci našeho regionu

K

A

písniček a poezie, chodí s nimi
za seniory do mělnického
Domova Ludmila, pro své děti,
jejich rodiče i veřejnost orga-
nizuje slavnost vítání svatého
Martina a v neposlední řadě
pořádá v Základní škole
Jungmannovy sady školní kolo
soutěže v dětské recitaci.

Po pracovní době studuje něm-
činu, hraje na kytaru, věnuje se
pečení a zdobení perníčků a píše
básně. 

Její verše zaujmou hned při
prvním čtení svou bohatou meta-
forikou; básnířka se nevyhývá
ani tvorbě nových slov, která jí
lépe umožňují vyjádřit danou
problematiku.

O čem autorka píše přede-
vším? Ve svých prvních verších
psala Radka Nová o mezilid-
ských vztazích v rodině, nyní
přibyly i verše milostné a básně
o krásách našeho kraje. 

Nejnovější verše básnířky
Radky Nové vyšly v edici
„Souznění“, kterou vydává měl-
nický literární klub „Pegas“.        

(jč)

Před sto lety, 23. února 1908, zemřel v Praze Svatopluk Čech. Význam tohoto velkého básníka zůstává trvale zakotven v obecném pově-
domí - a nejednou jsme o něm psali i v týdeníku Mělnicko. Připomeňme si dnes u příležitosti Čechových narozenin jeho celkové vztahy
k venkovu, abychom pochopili, jak mnoho pro jeho život a tvorbu znamenalo právě Mělnicko.

Svatopluk
âech

(dokončení ze str.9)
Dalším velikonočním zvykem

je malování kraslic, jako symbolu
nového života. Vyvrcholením
této činnosti bývá v Lužici kaž-
doroční soutěž o nejkrásnější
kraslici, jež je pořádána „Kolem
podporovatelů srbské lidové kul-
tury“.      

Letos proběhl již 54. ročník
této soutěže a účastnilo se ho se
svými čtyřiašedesáti kolekcemi
kraslic šestatřicet lidových umělců.

V celé Lužici se zachoval zvyk
u nás neznámý, „koulení vají-
ček“. Je to obdoba u nás známého
cvrnkání kuliček. Jenže důlek
není kulatý, je to podlouhlá
jamka, do níž se snaží děvčata i
chlapci dokutálet svá velikonoční
vajíčka. V tomto směru má město
Budyšín jednu zvláštnost. Zde se
od středověku zachoval zvyk pro-
vádět koulení vajec („jejkakulen-
je“) ne jako  na vsích, ale k tomu
účelu je využíváno příkrého bře-
hu řeky Sprévy u někdejšího hra-
diště, dodnes zvaného Hradišťko.
Tam přicházeli bohatí měšťané a
spouštěli vajíčka ze strmé  stráně
dolů k řece Sprévě. Na svahu
čekaly děti z chudých rodin a
snažily se nachytat co nejvíce va-
jíček, než se dokoulela do Spré-
vy. Nyní se již ke koulení nepou-
žívají vajíčka, ale míčky, které si
potom jejich „úspěšní lovci“ u
stánku vymění za různé sladkosti
nebo hračky. Loni se tohoto obřa-
du účastnilo několik stovek při-
hlížejících.

Tradice velikonočního řehtání,
místo vyzvánění zvony, které prý
odlétají do Říma, je zachovávána
ve městech i na vsích stejně, jako
u nás.

---------------
Ve střední Lužici, v okolí

Slepeho v okrese Bílá Voda, se
dosud zachoval zvyk velikonoč-
ního zpívání. Skupinky žen v
národních krojích procházejí v
noci po vesnici a až do rozednění
zpívají nábožné a lidové písně. Ve
městech se zachoval zvyk ran-
ních koncertů pozounérů nebo
menších dechových souborů.

---------------
V Horním kraji, při českých

hranicích, se zachoval zvyk stří-
lení z „karbidových kanonů“,
které mělo od lidských sídel ode-
hnat zlé duchy a čarodějnice. 
V tomto případě nejde o lužic-
kosrbský zvyk, ale o zvyk míst-
ních německých obyvatel.

---------------

Marně bychom ale pátrali ve
velikonočních tradicích Lužice
po u nás známém pletení pomlá-
zek a hodování. Tento zvyk se v
Lužici nedochoval. Místo „hodo-
vání“ chodí na zelený čtvrtek
srbské děti navštěvovat své kmot-
ry. Při takové návštěvě dostávají
kmotřenky a kmotřenci od svých
kmotrů a kmoter několik kraslic a
makovou housku. Svými rozmě-
ry taková houska odpovídá naší
vánočce, jenže je hustě sypaná
mákem. Kraslice potom poslouží
ke koulení vajec, jak je popsáno
výše.

---------------
Hlavní událostí lužickosrb-

ských velikonoc je ovšem už zmí-
něná jízda křižáků. Tito „křižáci“
nemají ovšem s u nás ze středo-
věku známými křižáky nic spo-
lečného. Ti středověcí s mečem v
ruce šířili křesťanství mezi poha-
ny a jinověrci. Lužickosrbští kři-
žáci „roznášejí radostné poselství
o zmrtvýchvstání Ježiše“. Dnes
již vyloženě církevní záležitost je
také organizována katolickou
církví podle jednotlivých farnos-
tí, srbsky zvaných „wosady“.
Těchto osad je deset. Jedna z nich
je na dnes již poněmčeném
území, ale starý srbský zvyk je tu
nadále zachováván. Jde o městeč-
ko Ostritz (Wostrowc), nacházejí-
cí se na polovině cesty mezi
Žitavou a Zhořelcem. Ostatní
osady jsou srbské. Jízdy jejich
procesí se vzájemně střídají a vy-
cházejí z Budyšína do Radwora, 
z Ralbic do Kulowa, z Chroštic do
Pančic, z Radwora do Bačoně a 
z Nebělčic do Wotrowa. Všechny
tyto osady jsou poblíž dvou měst -
Budyšína a Kamence. Nejkratší
cestu má procesí ve Wotrowci a
nejdelší procesí z Ralbic a Ku-
lowa. Procesí ve Wotrowci objede
třikrát náměstí a dvůr kláštera
Mariin důl, přičemž prakticky
neopustí město. Procesí z Ralbic 
a Kulowa však projíždí šesti ves-
nicemi a na cestu potřebují šest
hodin, protože jejich cesta je 40
km dlouhá. Odjezdy a příjezdy
procesí, stejně tak i jejich cesty,
jsou přesně stanoveny a zveřejňo-
vány, aby si ty tisíce diváků
mohly vybrat správně čas a místo
k jejich zhlédnutí a také proto, že
jsou podle nich uzavírány silnice
pro dopravu.

---------------
Účast na procesí křižáků pova-

žuje každý za poctu a veřejné se
přihlášení k srbství. Odjezd kři-

žáka ze dvora domu je historicky
spojen i s doprovodem jeho ženy,
která v národním kroji uvazuje
koni poslední mašli a svěcenou
vodou křižáka žehná na cestu. 
V roce 2007 bylo ve všech proce-
sích napočítáno 1697 křižáků.
Nejvýše poctěni z nich jsou ti,
kterým je svěřeno nesení kříže v
čele procesí, sochy zmrtvýchvsta-
lého Krista a po nich nosiči zástav
osady. Neméně vážený je v proce-
sí i „kantor“, který po celou dobu
procesí určuje, co se bude zpívat 
a který také, v případě potřeby,
předříkává. Je jen málo důvodů,
které mohou křižákovi zabránit v
jeho účasti na procesí. Nezřídka
se stává, že kvůli tomuto obřadu
do Lužice přijíždějí lidé, kteří
jinak celý rok pracují i v daleké
cizině. Tato tradice se dědí po řa-
du generací, takže v procesí vedle
sebe jedou děda, syn a vnuk.
Každý si pečlivě počítá, kolikrát
se těchto procesí účastnil, protože
to také přináší jeho umístění v
procesí i jeho značení věnečkem
na klopě kabátu. Podrobné statis-
tiky vedou i jednotlivé osady. 

Oděv křižáků je jednotný. Na
hlavě černý cylindr, černý oblek s
jezdeckými kalhotami, vysokými
botami a černý dlouhý kabát.
Každý křižák si s sebou nese i
zpěvník, který mu slouží jako
pomůcka při dlouhých hodino-
vých zpěvech, jež procesí prová-
zejí. Tato uniformita oblečení je
zpestřena různobarevnými věneč-

ky na klopách kabátů. Každá
barva má ovšem přesně stanove-
no, co znamená. Je to zřejmě i
důležitá informace pro ostatní
jeho účastníky. Každý začátečník,
tedy ten, kdo jede poprvé, má na
klopě zelený věneček. Při jakých-
koliv potížích takovému „zelená-
či“ jistě každý rád pomůže.
Věnečky stříbrné a zlaté mají
potom stejný význam jako ozna-
čení výročí svateb. 

---------------
Samostatnou kapitolou jsou

koně. Ti jsou do procesí připravo-
váni dlouho předem. Musí být
nejen dobře okováni, ale musí mít
upravená a nabarvená i kopyta.
Sedlo, čabraka i řemení postrojů
musí být řádně nabarveno a ozdo-
beno. K tomu se používají různé
ozdobné spony a přezky a najdou
se i mušle mořských živočichů.
Hříva koní se týden předem upra-
vuje na natáčkách, jak je známe z
dámských kadeřnictví, aby na
procesí byla hezky kudrnatá.
Koňské ocasy se zaplétají do
copánku a zdobí se bílými mašle-
mi. Pokud má tato mašle barvu
černou, znamená to, že rodina má
smutek za svého zemřelého člena,
nebo příbuzného.

O křižácích by se dalo dlouho
vyprávět, ale nejlepší je si udělat
dne 23. března 2008 výlet do
Lužice a některá křižácká procesí
ve výše jmenovaných osadách
zhlédnout. Stojí to zato!

(vlk)

Místa a časy konání procesí:
Osada Cíl jízdy Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 10.45 12.15
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 9.30 12.15
Kulow/Wittichenau Ralbice/Ralbitz 9.30 12.15
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 12.45 13.45
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 11.45 14.00
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 12.00 14.00
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 12.00 14.00

Cesta zpět
Z Do Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 14.15 16.30
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 15.00 18.00
Kulow/Wittichenua Ralbicy/Ralbitz 15.00 18.00
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 14.30 16,00
Pančicy/Panschwitz Chrósćicy/Crostwitz 14.45 17.00
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 15.30 17.30
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 15.30 17.30
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 15.30 17.00
Ostro/Wotrow Njebjelčicy/Nebelschütz 15.30 17.00

Ve stejný den ve 13.00 u katolické fary začíná křižácké procesí 
ve městě. (vlk)

luštíme s mělnickemluštíme s mělnickem
Rozluštění z čísla 9/2008: …. je soužení.

pln˘ ko‰ík na nedûlipln˘ ko‰ík na nedûli 

Životem s dětmi, kytarou, perníčky a básněmi
Básnířka Radka Nová (vlastním jménem Radka Koláčná) žije 
a tvoří v Želízích u Liběchova a pracuje v Mělníku. Je učitelkou 
v Základní škole Jungmannovy sady a profesi se věnuje celým srd-
cem. Se svými žáčky z prvního stupně připravuje programy plné

rev pláče a kůže škytá
na obranu mého já
Vyhněvám tíseň z doteků
a vyplavím lásku
To moře pak vypijeme
do dna

------------------

měli bychom se milovat
když se chceme
a mohli bychom se milovat
když se chceme
a budeme se milovat
ano
až se ocitneme 
na prahu tajné scenérie

V minulém čísle jsme vás infor-
movali, že se chystá udělení čest-
ného občanství prezidentu Bene-
šovi. Jak tento slavnostní akt pro-
bíhal, si můžeme nyní přečíst. Jak
je vidno, tehdejší úcta k hlavě
státu byla až kultovní.

Udělení čestného občanství pres.
dr. E. Benešovi. V pondělí 7.
března konala se v zasedací síni
mělnické radnice mimořádná slav-
nostní schůze obecního zastupi-
telstva, které předsedal starosta
města p. poslanec Tykal. Za-
sedací síň byla slavnostně vyzdo-
bena presidentským znakem,
státní vlajkou a bustami presiden-
ta  Osvoboditele a presidenta  Be-
neše. Schůze se zúčastnili před-
nostové státních úřadů s p. okres-
ním hejtmanem dr. Millerem 
v čele. Předsedající starosta Tykal
nejprve vzpomněl 88. narozenin
T. G. Masaryka, prvního presi-
denta Československé republiky.
Projev posl. Tykala byl vyslech-
nut vstoje a minutovým klidem
byla uctěna památka Velkého
Mrtvého. Poté p. poslanec Tykal
vzpomněl velikých zásluh, kte-
rých si získal president dr. Edvard
Beneš o znovudobytí naší samo-
statnosti a uvedl, že ihned, jakmi-
le se zahájily přípravné práce k
oslavám 20. výročí trvání ČSR,
byl jednomyslně přijat návrh, aby
presidentu Benešovi bylo uděle-
no čestné občanství města. Jsem
přesvědčen - končil řečník - že
návrh městské rady bude váže-
ným sborem přijat jednomyslně 
a prosím, abyste se zdviženými
pravicemi provolali presidentu
republiky dru. Edvardu Benešovi
třikrát „Sláva“. Tímto slavnostním
aktem spontánně projevili repre-
sentanti našeho města úctu a vděč-

nost prvnímu občanu republiky.
(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)

---------------------------------------- 
Další z „osmičkových“ výročí.
První most pod Mělníkem byl po-
staven v roce 1888 a vyznačoval
se obloukovou železnou konstrukcí.
O padesát let později byl nahra-
zen novým, na tehdejší dobu
velmi moderním mostem. Jednalo
se o první takzvaný nýtovaný
most, který měl unést i nadměrné
zatížení. Že se jednalo o velmi
kvalitní práci, o tom svědčí i sku-
tečnost, že přestál mimo jiné
katastrofální záplavy v roce 2002
a již sedmdesát let je tak neodmy-
slitelnou součástí města Mělníka.

Nový most přes Labe bude otev-
řen 28. října letošního roku. Starý
most pod Mělníkem, který už 
50 let  spojuje oba labské břehy,
měl býti už loňského roku odstra-
něn a nahrazen mostem novým. 
Z velmi vážných důvodů však 
k této práci loni nedošlo, zato
letos už nic stavbě nestojí v cestě.
V nejbližších dnech se vybudují
na obou březích Labe příjezdy pro
zatímní přepravu. Po dobu stavby
se bude dít přeprava osob na
prámu s motorem, kdežto pro
nákladní přepravu se použije
prámu na vrchním laně. V druhé
polovině měsíce dubna se na
všech pilířích vybudují lešení o
125 cm vyšší a pak se starý most
strhne a nahradí novou konstrukcí,
kterou dodá firma Česko-morav-
ská Kolben Daněk. Podle našich
informací se počítá s tím, že se
nový most slavnostně předá veřej-
nosti 28. října letošního roku.

(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)
vybral PhDr. B. Marjanko

Co se psalo před sedmdesáti lety

Básníkův otec se jako hospodářský
úředník musel vícekrát stěhovat.
Svatopluk Čech se narodil jako prvé
ze šestnácti dětí - 21. února 1846 

v Ostředku u Benešova. Do školy
začal chodit v Postupicích, ovšem 
v letech 1853 až 1856 žila rodina
v Litni na Berounsku, odkud po-
tom na plných sedmnáct let ode-
šla do Vraného - městečka mezi
Slaným a Louny.
Gymnázium studoval Čech v
Litoměřicích a potom přede-
vším v Praze, kde také dokončil
právnickou fakultu. Na prázdni-
ny se vracíval samozřejmě na
Vransko, odkud rád navštěvoval

Peruc a Klobuky.
V roce 1873 se však rodiče odstě-

hovali do Prahy a začínající básník,
který zhruba rok působil jako advo-

kátní koncipient ve Slaném, je záhy
následoval. Z Prahy pak při prázdni-
nových pobytech poznal zejména
Křivoklátsko a Karlštejnsko - a ve
svých posledních pražských redaktor-
ských a tvůrčích letech pak rád chodí-
val z trojského bytu pěšky do Klecan.

OBŘÍSTVÍ - JEDNO Z NEJMILEJŠÍCH MÍST
SVATOPLUKA ČECHA

I když svůj nejznámější veršo-
vaný cyklus "Ve stínu lípy" vy-
tvořil Svatopluk Čech na základě
dětských dojmů z Vraného a
Litně, nejvýznačnějším venkov-
ským místem se pro jeho dílo a
život stalo Obříství na Mělnicku.

V době, kdy byl nejvíce oblí-
ben, básník bydlel s některými
přestávkami v letech 1895 až
1903 přávě v Obříství. Zakoupil
si tam, jak známo, nevelký útulný
domek, ke kterému ještě dal při-
stavět dřevěný špýchárek z praž-
ské Národopisné výstavy. V této
obci pak plných osm let za pomo-

ci mlynáře Polívky čile "chalu-
pařil" - abychom použili zobec-
nělého dnešního výrazu. Pilně tu
však i psal, vytvořil "Roháče na
Sioně",  "Modlitby k Nezná-
mému", "Sekáče" a další nezapo-
menutelné verše, redigoval odtud
pražské "Květy" a přijímal zde
občas některé vzácné návštěvy. 

Obříství tak bylo po řadu let
plodným a nejmilejším básníko-
vým útočištěm a domovem - a spo-
lu s ním se tak nesmazatelně 
zapsalo do historie naší litera-
tury!

Ing. Ot. Špecinger

VELIKONOCE V LUŽICI: JEJKAKULENJE, NOČNÍ ZPĚVY - A HLAVNĚ LASKAVÍ KŘIŽÁCI

básníci našeho regionubásníci našeho regionu

K

A

písniček a poezie, chodí s nimi
za seniory do mělnického
Domova Ludmila, pro své děti,
jejich rodiče i veřejnost orga-
nizuje slavnost vítání svatého
Martina a v neposlední řadě
pořádá v Základní škole
Jungmannovy sady školní kolo
soutěže v dětské recitaci.

Po pracovní době studuje něm-
činu, hraje na kytaru, věnuje se
pečení a zdobení perníčků a píše
básně. 

Její verše zaujmou hned při
prvním čtení svou bohatou meta-
forikou; básnířka se nevyhývá
ani tvorbě nových slov, která jí
lépe umožňují vyjádřit danou
problematiku.

O čem autorka píše přede-
vším? Ve svých prvních verších
psala Radka Nová o mezilid-
ských vztazích v rodině, nyní
přibyly i verše milostné a básně
o krásách našeho kraje. 

Nejnovější verše básnířky
Radky Nové vyšly v edici
„Souznění“, kterou vydává měl-
nický literární klub „Pegas“.        

(jč)

Před sto lety, 23. února 1908, zemřel v Praze Svatopluk Čech. Význam tohoto velkého básníka zůstává trvale zakotven v obecném pově-
domí - a nejednou jsme o něm psali i v týdeníku Mělnicko. Připomeňme si dnes u příležitosti Čechových narozenin jeho celkové vztahy
k venkovu, abychom pochopili, jak mnoho pro jeho život a tvorbu znamenalo právě Mělnicko.

Svatopluk
âech

(dokončení ze str.9)
Dalším velikonočním zvykem

je malování kraslic, jako symbolu
nového života. Vyvrcholením
této činnosti bývá v Lužici kaž-
doroční soutěž o nejkrásnější
kraslici, jež je pořádána „Kolem
podporovatelů srbské lidové kul-
tury“.      

Letos proběhl již 54. ročník
této soutěže a účastnilo se ho se
svými čtyřiašedesáti kolekcemi
kraslic šestatřicet lidových umělců.

V celé Lužici se zachoval zvyk
u nás neznámý, „koulení vají-
ček“. Je to obdoba u nás známého
cvrnkání kuliček. Jenže důlek
není kulatý, je to podlouhlá
jamka, do níž se snaží děvčata i
chlapci dokutálet svá velikonoční
vajíčka. V tomto směru má město
Budyšín jednu zvláštnost. Zde se
od středověku zachoval zvyk pro-
vádět koulení vajec („jejkakulen-
je“) ne jako  na vsích, ale k tomu
účelu je využíváno příkrého bře-
hu řeky Sprévy u někdejšího hra-
diště, dodnes zvaného Hradišťko.
Tam přicházeli bohatí měšťané a
spouštěli vajíčka ze strmé  stráně
dolů k řece Sprévě. Na svahu
čekaly děti z chudých rodin a
snažily se nachytat co nejvíce va-
jíček, než se dokoulela do Spré-
vy. Nyní se již ke koulení nepou-
žívají vajíčka, ale míčky, které si
potom jejich „úspěšní lovci“ u
stánku vymění za různé sladkosti
nebo hračky. Loni se tohoto obřa-
du účastnilo několik stovek při-
hlížejících.

Tradice velikonočního řehtání,
místo vyzvánění zvony, které prý
odlétají do Říma, je zachovávána
ve městech i na vsích stejně, jako
u nás.

---------------
Ve střední Lužici, v okolí

Slepeho v okrese Bílá Voda, se
dosud zachoval zvyk velikonoč-
ního zpívání. Skupinky žen v
národních krojích procházejí v
noci po vesnici a až do rozednění
zpívají nábožné a lidové písně. Ve
městech se zachoval zvyk ran-
ních koncertů pozounérů nebo
menších dechových souborů.

---------------
V Horním kraji, při českých

hranicích, se zachoval zvyk stří-
lení z „karbidových kanonů“,
které mělo od lidských sídel ode-
hnat zlé duchy a čarodějnice. 
V tomto případě nejde o lužic-
kosrbský zvyk, ale o zvyk míst-
ních německých obyvatel.

---------------

Marně bychom ale pátrali ve
velikonočních tradicích Lužice
po u nás známém pletení pomlá-
zek a hodování. Tento zvyk se v
Lužici nedochoval. Místo „hodo-
vání“ chodí na zelený čtvrtek
srbské děti navštěvovat své kmot-
ry. Při takové návštěvě dostávají
kmotřenky a kmotřenci od svých
kmotrů a kmoter několik kraslic a
makovou housku. Svými rozmě-
ry taková houska odpovídá naší
vánočce, jenže je hustě sypaná
mákem. Kraslice potom poslouží
ke koulení vajec, jak je popsáno
výše.

---------------
Hlavní událostí lužickosrb-

ských velikonoc je ovšem už zmí-
něná jízda křižáků. Tito „křižáci“
nemají ovšem s u nás ze středo-
věku známými křižáky nic spo-
lečného. Ti středověcí s mečem v
ruce šířili křesťanství mezi poha-
ny a jinověrci. Lužickosrbští kři-
žáci „roznášejí radostné poselství
o zmrtvýchvstání Ježiše“. Dnes
již vyloženě církevní záležitost je
také organizována katolickou
církví podle jednotlivých farnos-
tí, srbsky zvaných „wosady“.
Těchto osad je deset. Jedna z nich
je na dnes již poněmčeném
území, ale starý srbský zvyk je tu
nadále zachováván. Jde o městeč-
ko Ostritz (Wostrowc), nacházejí-
cí se na polovině cesty mezi
Žitavou a Zhořelcem. Ostatní
osady jsou srbské. Jízdy jejich
procesí se vzájemně střídají a vy-
cházejí z Budyšína do Radwora, 
z Ralbic do Kulowa, z Chroštic do
Pančic, z Radwora do Bačoně a 
z Nebělčic do Wotrowa. Všechny
tyto osady jsou poblíž dvou měst -
Budyšína a Kamence. Nejkratší
cestu má procesí ve Wotrowci a
nejdelší procesí z Ralbic a Ku-
lowa. Procesí ve Wotrowci objede
třikrát náměstí a dvůr kláštera
Mariin důl, přičemž prakticky
neopustí město. Procesí z Ralbic 
a Kulowa však projíždí šesti ves-
nicemi a na cestu potřebují šest
hodin, protože jejich cesta je 40
km dlouhá. Odjezdy a příjezdy
procesí, stejně tak i jejich cesty,
jsou přesně stanoveny a zveřejňo-
vány, aby si ty tisíce diváků
mohly vybrat správně čas a místo
k jejich zhlédnutí a také proto, že
jsou podle nich uzavírány silnice
pro dopravu.

---------------
Účast na procesí křižáků pova-

žuje každý za poctu a veřejné se
přihlášení k srbství. Odjezd kři-

žáka ze dvora domu je historicky
spojen i s doprovodem jeho ženy,
která v národním kroji uvazuje
koni poslední mašli a svěcenou
vodou křižáka žehná na cestu. 
V roce 2007 bylo ve všech proce-
sích napočítáno 1697 křižáků.
Nejvýše poctěni z nich jsou ti,
kterým je svěřeno nesení kříže v
čele procesí, sochy zmrtvýchvsta-
lého Krista a po nich nosiči zástav
osady. Neméně vážený je v proce-
sí i „kantor“, který po celou dobu
procesí určuje, co se bude zpívat 
a který také, v případě potřeby,
předříkává. Je jen málo důvodů,
které mohou křižákovi zabránit v
jeho účasti na procesí. Nezřídka
se stává, že kvůli tomuto obřadu
do Lužice přijíždějí lidé, kteří
jinak celý rok pracují i v daleké
cizině. Tato tradice se dědí po řa-
du generací, takže v procesí vedle
sebe jedou děda, syn a vnuk.
Každý si pečlivě počítá, kolikrát
se těchto procesí účastnil, protože
to také přináší jeho umístění v
procesí i jeho značení věnečkem
na klopě kabátu. Podrobné statis-
tiky vedou i jednotlivé osady. 

Oděv křižáků je jednotný. Na
hlavě černý cylindr, černý oblek s
jezdeckými kalhotami, vysokými
botami a černý dlouhý kabát.
Každý křižák si s sebou nese i
zpěvník, který mu slouží jako
pomůcka při dlouhých hodino-
vých zpěvech, jež procesí prová-
zejí. Tato uniformita oblečení je
zpestřena různobarevnými věneč-

ky na klopách kabátů. Každá
barva má ovšem přesně stanove-
no, co znamená. Je to zřejmě i
důležitá informace pro ostatní
jeho účastníky. Každý začátečník,
tedy ten, kdo jede poprvé, má na
klopě zelený věneček. Při jakých-
koliv potížích takovému „zelená-
či“ jistě každý rád pomůže.
Věnečky stříbrné a zlaté mají
potom stejný význam jako ozna-
čení výročí svateb. 

---------------
Samostatnou kapitolou jsou

koně. Ti jsou do procesí připravo-
váni dlouho předem. Musí být
nejen dobře okováni, ale musí mít
upravená a nabarvená i kopyta.
Sedlo, čabraka i řemení postrojů
musí být řádně nabarveno a ozdo-
beno. K tomu se používají různé
ozdobné spony a přezky a najdou
se i mušle mořských živočichů.
Hříva koní se týden předem upra-
vuje na natáčkách, jak je známe z
dámských kadeřnictví, aby na
procesí byla hezky kudrnatá.
Koňské ocasy se zaplétají do
copánku a zdobí se bílými mašle-
mi. Pokud má tato mašle barvu
černou, znamená to, že rodina má
smutek za svého zemřelého člena,
nebo příbuzného.

O křižácích by se dalo dlouho
vyprávět, ale nejlepší je si udělat
dne 23. března 2008 výlet do
Lužice a některá křižácká procesí
ve výše jmenovaných osadách
zhlédnout. Stojí to zato!

(vlk)

Místa a časy konání procesí:
Osada Cíl jízdy Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 10.45 12.15
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 9.30 12.15
Kulow/Wittichenau Ralbice/Ralbitz 9.30 12.15
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 12.45 13.45
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 11.45 14.00
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 12.00 14.00
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 12.00 14.00

Cesta zpět
Z Do Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 14.15 16.30
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 15.00 18.00
Kulow/Wittichenua Ralbicy/Ralbitz 15.00 18.00
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 14.30 16,00
Pančicy/Panschwitz Chrósćicy/Crostwitz 14.45 17.00
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 15.30 17.30
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 15.30 17.30
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 15.30 17.00
Ostro/Wotrow Njebjelčicy/Nebelschütz 15.30 17.00

Ve stejný den ve 13.00 u katolické fary začíná křižácké procesí 
ve městě. (vlk)

Ing. Martin Stanko je zahradní a krajinný architekt, který umí naslouchat amatérovi začátečníko-
vi budoucímu zahradníkovi, aniž by dával najevo svou odbornou převahu. Umí se dokonce nechat 
vtáhnout do diskuze tak, že amatér začátečník budoucí zahradník uvěří, že právě s panem inžený-
rem společně objevují Ameriku. Amatér zahradník, zvyklý na to, že jeho dotazy profesionál větši-
nou považuje za směšné, že se na něj často prodávající tváří, aby už nezdržoval, koupil a šel, žasne.  
Pan inženýr je ochoten probrat s ním varianty možností, zhodnotit pro a proti a ještě ke všemu ne-
nabízet závěr – ten si udělá poučený amatér sám – a je na to náležitě pyšný. A když pak vidíte pana 
inženýra v akci s dlouhými zahradnickými nůžkami, jak láskyplně střihá poněkud zanedbané ovocné 
stromy v dost náročném terénu a má z toho radost, všimne si přitom, že o stromy se svého času dobře 
pečovalo a plánuje, jak v červnu po prořezu už se budou tvarovat nové krásné korunky, pochopíte, že 
patří k těm šťastným lidem, kterým profese je povoláním, ba koníčkem. Povídat si s takovým člověkem 
je moc prima.

l Jaký je váš názor na staré 
stromy? Vyměnit?
„Kácení vždycky beru až jako 
poslední možnost, pokud je strom 
opravdu mrtvý nebo vážně nemoc-
ný nebo nějak ohrožuje okolí… 
Jinak si strom podle mého vždycky 
zaslouží, aby se s ním pracovalo. 
Nedávno jsem byl v jedné zahradě, 
která na první pohled vypadala 
naprosto zpustle. Když se nám na-
konec podařilo vysvobodit ovocné 
stromy zpod spadaných větví a zlá-
maných kmenů a popínavých rost-
lin, které se plazily po tom odpadu 
a vše pod sebou dusily, nakonec se 
ukázalo, že z dvaceti stromů jich 
má sedmnáct naději na slušný dal-
ší život. 
 Dvě švestky jsme dosadili – ra-
nou na slunnější stanoviště, pozdní 
trochu do polostínu – a je z toho 
hezký malý ovocný sad.“ 
l Jste zahradní architekt – čím 
se zabýváte raději – rostlinami 
nebo zahradními doplňky?
„Radši pracuji s rostlinným mate-
riálem. Ten má být vždy hlavní částí 
řešené zahrady. Zahradní doplňky 
nám pomáhají dotvářet zahradu, 
ale nikdy nám netvoří kostru. 
 Každý zahradní architekt má 
svůj styl, já samozřejmě taky. Hod-
ně jsem se inspiroval při svých 
cestách do Anglie a Německa. Zá-
kladem každé mojí zahrady je kost-
ra z několika solitérních stromů 
(jehličnatých nebo opadavých), 
tu doplňuji vhodnou obvodovou 
zelení, hlavně z kvetoucích a ji-
nak zajímavých keřů, pak před ně 
osazuji zajímavé nižší formy jeh-
ličnanů, okrasných keříků a trva-
lek. Využívám i zahuštěné výsadby 
například pro pokrytí větších ploch 
ve svazích. Do obvodové zeleně je 
vhodné doplnit zajímavé solité-
ry jako například v zimě kvetoucí 
vilín prostřední – Hamamelis x 
intermedia, stálezelenou cesmínu 
nebo zajímavý jehličnan.“
l Jakou byste začátečníkovi 
doporučil metodu? Může zkou-
šet založit zahradu i sám? 
„Doporučuji se vždy poradit s 
odborníkem, pak se vyhnete v bu-
doucnu zbytečným radikálním zá-
sahům. Odborník vás správně na-
směruje nebo vám může zahradu i 
nakreslit. Je dobré, když má každá 
zahrada takříkajíc hlavu i patu.

 Pěstovat si od základu zahradu 
je jistě možné, ale dnes při nabíd-
ce, jaká existuje v zahradnictvích, 
je to zbytečně zdlouhavé i poměrně 
riskantní. 
 Zahradník profesionál lépe 
„předpěstuje“ rostlinu, vhodnou k 
vysazení.
 Použil bych služeb zahradnictví 
a vlastní pěstování bych asi provo-
zoval spíše okrajově, jen tak pro 
radost z vlastního výpěstku a třeba 
pro porovnání, co dokáže profe-
sionál a co já, laik. Vhodným po-
kusným materiálem jsou například 
bylinky, některé druhy trvalek nebo 
okrasné traviny.“
l Může být zahrada, které chci 
věnovat minimum času, i přesto 
přitažlivá?
„Existují samozřejmě i na údrž-
bu méně náročné zahrady. Žádná 
zahrada ale není bezúdržbová!!! 
Bude vyžadovat minimálně záliv-
ku, odstraňování odkvetlých květů, 
suchých větviček a podobně.
 Vhodným návrhem výsadeb se 
ale může náročnost na péči o za-
hradu výrazně snížit. To ale větši-
nou nedokáže běžný laik, k tomu 
je opravdu třeba spolupráce s 
odborníkem. Setkávám se s velkým 
množstvím špatně založených za-
hrad, které je někdy velmi náročné 
vhodně upravit.
 V některých případech je lepší 
si na údržbu zahrady zabezpečit 
specializovanou firmu. Ta má ve 
většině případů i speciální stroje, 
které jsou pro běžného uživatele 
zahrady poměrně drahé a jednoú-
čelové.“
l Jak volit druhy rostlin (bar-
va, opadavost, výška atd.)…?
„Všechno se odvíjí od velikosti 
zahrady, její polohy vůči světovým 
stranám a také od dřevin volně 
rostoucích kolem zahrady. Nemám 
rád moc vyumělkované zahrady, 
vyhovuje mi přírodnější styl. 
 V regionu Mělnicka bych upřed-
nostnil opadavé druhy dřevin, kte-
ré je vhodné doplnit stálezelenými 
dřevinami a jehličnany.
 Některé stavbičky nebo doplň-
kové úpravy se můžou při správ-
ném naplánovaní dodělat dodateč-
ně.
 Například když jsou děti malé, 
nedoporučuji výstavbu zahradních 
a koupacích jezírek – to musí mít 

člověk oči všude, aby děti ohlídal. 
Na místě v budoucnu plánované-
ho jezírka může být dočasně třeba 
pískoviště s dětským hřištěm a když 
pak děti odrostou, může se přikro-
čit k výstavbě jezírka. 
 Při plánování zahrady je dobré 
zvážit i výstavbu automatického 
závlahového systému, který dokáže 
ušetřit spoustu vody i práce.“
l Doporučil byste třeba něja-
kou literaturu amatérovi, který 
se „zakousl“ do věci…?
„Vášnivému amatérovi bych dopo-
ručil hlavně literaturu od českých 
autorů. V překladové literatuře se 
často setkávám s různými zkomo-
leninami a nepravdami. Hodně in-
formací lze v současné době nalézt 
i na internetu.“ 
l V tomto ročním období ne-
můžeme vynechat ještě jednu 
otázku – a tou jsou takzvané 
zimní efekty...
„Je dobré nepodceňovat zimní 
efekty na zahradě. Zima je po-
měrně dlouhá, a tak je škoda toto 
období nevyužít. Díky vhodnému 
výběru dřevin, trvalek a okrasných 
travin může být naše zahrada hez-
ká i v tomto období. Příroda pra-
cuje za nás. Nádherné jsou listy 
travin, jehlice jehličnanů, větvičky 
opadavých dřevin pokryté jemnou 
jinovatkou… Máme i dřeviny, kte-
ré jsou zajímavé barvou své kůry 
(javory pyžamové – Acer davidii, 
Acer griseum, břízy – Betula utilis, 
lišty na výhonech brslenu – Euony-
mus alatus, některé druhy okras-
ných višní, třešní, zelená kůra jer-
línu – Sophora japonica, struktura 
kůry platanů apod.). Další dřeviny 
mají zajímavé plody, které mohou 
sloužit i jako potrava pro ptac-
tvo. V tomto jsou bezkonkurenční 
okrasné jabloně, okrasné jeřáby, 
krásnoplodka - Callicarpa, odrůdy 
pámelníku, botanické druhy růží se 
svými šípky a skalníky. Existují i v 
zimním období kvetoucí dřeviny, 
z nichž jsou asi nejkrásnější vilí-
ny, dále pak některé odrůdy kalin, 
okrasných višní až po specialitky 
jako je zimokvět - Chimonanthus 
nebo lískovníček – Corylopsis.
 Toto téma by vydalo na samo-
statný článek.“
l Děkuji tedy za rozhovor – a v 
plánu máme zimní efekty!   

(ow)
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