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Vánoční hvězda je poměrně náročná. „Pro založení květů vy-
žaduje krátký den do jedenácti hodin denně, a to v průběhu 

alespoň čtyř týdnů, a teplotu minimálně 17 °C,“ popisuje za-
hradnice Jana Tejklová. Tyto podmínky jsou důvodem, proč 
obvykle nemá pryšec krásnou rudou barvu, pokud se nám 

rostlinku podaří ošetřovat a vydrží do dalších svátků. „Při 
správné péči může opravdu vydržet i do příštích Vánoc, 
během léta červené listeny přerostou zelenými výhony. 

Červenou barvu s příchodem podzimu opět může získat v 
podmínkách krátkého dne,“ doplnil Petr 
Nachlinger. Ve sklenících, kde se 
udržuje předepsaná 
teplota, se proto 
musejí zatem-

ňovat.

Zlatem se »cukrují«
Zhruba pětinu z výpěstků zahradníci na přání ob-
chodníků zdobí třpytivým práškem. „Připravím pří-
rodní lepidlo, které se na listy nanese speciální pis-

tolí. Následně stejně jako bábovku musím ruč-
ně jednotlivé rostliny »pocuk-
rovat« třpytkami,“ 
popsal zástupce 
ředitele spo-

lečnosti Jan 
Davčo.

Rudé moře 

Text: Michal Israel Volf
Foto: David Malík

Exotická rostlina, která se 
správně jmenuje pryšec nád-

herný, už několik desítek let 
navozuje tu správnou sváteč-
ní atmosféru i v Česku. Jed-

j p

nou ze zahrad, kde pěstují 
lány vánočních hvězd, je spo-
lečnost Azalea z Chlumce na ce n
Ústecku. 
„První sazeničky se vysa-
zují už v červenci. Aby byly 
rostliny k odběru správ-
ně vzrostlé a barevné již na 

konci října, kdy už je ně-
které obchody vyžadují pro 
výzdobu,“ přiblížil ředitel “
chlumeckého podniku Petr kého 
Nachlinger. V obřích skle-ger. V obř
nících vypěstují každoročně vypěstují každoročně 
kolem 100 tisíc většinou ru-kolem 100 tisíc většinou ru-

h prdých pryšců. Existují i růžo-
vé, smetanové či bílé varian-
tyty. „Bílé se také barvily na-
přříklad na modro nebo do 

žluta. Ten boom ale už opa-
dl a nejžádanější je klasic-ádan
ká červená hvězda,“ rvená h upřes-
nil Nachlinger.il Nachlinger

KVĚTINA, KTERÁ DOKÁŽE VYKOUZLIT TU SPRÁ

PĚSTOVAT SE ZAČÍNÁ UŽ V PARNÉM LÉTĚ

CHLUMEC – Patří k svátkům jako dár-
ky nebo pěkná jedlička, nejčastěji ob-
lečená do rudé, mnohdy ozdobená zla-
tem. Tisíce vánočních hvězd ve sklení-
cích připomínají rudé moře a čekají na 
cestu do našich domovů.

Počátkem 19. století přivezl 
pryšec nádherný do Evro-
py německý přírodovědec 
Alexander von Humboldt. 
Jeho domovinou je Mexi-
ko, kde roste jako velký keř.

vánočních hvě

Náročná rostlina

Zlatem se cukkkrujjjíííí

OSTRAVA (jag) – Vybil si 
zlost na těhotné družce 
(34). Muž (31) ji napadl na 
zastávce v Ostravě-Přívo-
ze. Když skončila na zemi, 
mlátil ji pěstmi a kopal do 
břicha. Následně napadl 
i svědkyni (58), která ne-

šťastnici bránila. „Muž je ve 
vazbě. Čelí obvinění z ublí-
žení na zdraví ve stadiu po-
kusu a výtržnosti. Hrozí mu 
až pět let ve vězení,“ uvedla 
policejní mluvčí Eva Micha-
líková. Nastávající maminka 
skončila v nemocnici.

Zbil těhotnou ženu (34)

PRAHA (ČTK, map) – Čes-
ká pošta plánuje k 1. břez-
nu příštího roku zrušit 2371 
pracovních míst. Zname-
ná to propuštění zhruba 
1500 lidí, protože část po-
zic je neobsazených. „Ru-
šená místa chceme nahra-
dit moderními technologi-

emi i celkovým zefektivně-
ním provozu,“ uvedl mluv-
čí Matyáš Vitík. Podle něj 
vzniknou nová pracovní 
místa, na něž se část pro-
puštěných bude moci re-
kvalifi kovat. Státní podnik 
zaměstnává téměř 29 000 
lidí. 

Padák pro 1500 pošťáků

ZLÍN (sč) – Vystraše-
ný se choulil na seda-
dle autobusu. Druháč-
ka se slzičkami v očích 
našel řidič Luděk Judas 
na konečné ve Zlíně. 
Přejel zastávku u školy, 
kde měl vystoupit. Mís-
to pouhých osmi minut 
cestoval sem tam dvě ho-
diny a třiadvacet minut.

Klučina z Velíkové, 
okrajové části Zlína, ab-
solvoval ve vozech MHD 
dvě kolečka. Díky del-
ší výuce z domova zapo-
mněl, kde má při cestě do 
školy v části Štípa vystou-
pit. Od nástupní stanice 

to má pouhé tři kilomet-
ry, ale dvakrát skončil na 
konečné, kousek od cent-
ra Zlína.

„Řidič autobusu se vra-
cel do vozovny, a tak ho 
vysadil na zastávce trolej-
busu a poradil mu, jak má 
pokračovat. Jenže hoch 
ve Štípě zase nevystoupil 
a ocitl se opět na konečné 
ve Zlíně. Šofér trolejbusu 
Martin Janás pak už dohlé-
dl, aby se do školy dostal,“ 
řekl mluvčí dopravní spo-
lečnosti Vojtěch Cekota.

Maminka druhý den 
oběma řidičům poděko-
vala.

Dvě hodiny 
jezdil sem a tam

Žák 2. třídy zapomněl cestu do školy
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VÝŠOVICE (sč) – Málo zku-
šeností a příliš rychlá jízda 
byly zřejmě příčinou kuri-
ózní nehody ve Výšovicích 
na Prostějovsku. Mladík 
(18) ve voze Škoda Fabia 
jel ve směru od obce Dob-
romilice a podle všeho po-
řádně šlapal na plyn. „Ne-

zvládl řízení, vyjel mimo 
silnici a narazil do octavie 
zaparkované u domu. Ta 
se po silném nárazu pře-
vrátila na bok a skončila 
na fasádě domu. Škoda je 
odhadnuta na 250 tisíc,“ 
uvedla mluvčí policie Mi-
luše Zajícová.

»Mokré papíry« »Mokré papíry« 
a rychlá jízdaa rychlá jízda

Nabral zaparkovanou oktávku
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Jak se mu tohle Jak se mu tohle 
mohlo povést?mohlo povést?

Postříkat lepidlem…Postříkat lepidlem…

…posypat třpytkami, …posypat třpytkami, 
ukazuje Jan Davčo.ukazuje Jan Davčo.

Takto ji Takto ji 
koupíme.koupíme.

INZERCE

VLASY NEPADAJÍ
Ze zahraničí jsem si při-
vezl přípravky THERMAL 
proti vypadávání vlasů. 
Byl jsem s nimi mimořád-
ně spokojený, vlasy mi
drží jako přibité, nevypad-
ne ani vlásek. V rádiu jsem
však zaslechl již končící 
rozhovor s výhradním do-
vozcem pro ČR, a  proto 
mám dojem, že se prodá-
vají i u nás. Rád bych vě-
děl, kde je mohu zakoupit.

Zjistili jsme, že vlasovou kúru 
THERMAL prodává v R 
firma SENS. Jedná se z ej-
m o velmi ú inné a kvalitní
výrobky, protože Váš kladný
ohlas není v bec ojedin lý!
Celá THERMAL kúra se sklá-
dá ze 2 ks TH krému a 1ks TH 

šamponu. Ovšem kvalita t ch-
to výrobkkk  není zadarmo - TH
krém stojí 330,- K , šampon
také 330,- K  - celá kúra tedy 
990,-K . Pro Vás i pro další
zájemce je tu adresa a telefon,
kde si m žete výrobky objed-
nat nebo zakoupit:
SENS,
KOMENSKÉHO 606,
697 01 KYJOV, 
tel: 518 615 091
www.thermal-sens.cz
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