
Pryšce nádherné jsou citlivé i na 
podmínky během dopravy do prode-

je. Jsou velmi náchylné na chlad, dobře 
jim nedělá hlavně průvan. Proto se mnoh-

dy stane, že nám doma krátce po zakou-
pení opadá. Zřejmě květinu cestou 
ofouklo, nebo vyschla či byla pře-

litá. „Zalévá se spodem a nesmí se 
přelévat,“ upozornila Jana 
Tejklová. Půda nesmí nikdy 
vyschnout a v 
misce by ne-
měla stát 

voda.
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VNOU SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU
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Může 
nastydnout 
jako člověk

Ničivý 
koronavirus

Zahradnictví stejně jako jiné obo-ry poznamenala pandemie koro-naviru. Na jaře museli pěstitelé zlikvidovat macešky a petrklíče, na podzim chryzantémy. „Zákaz-níci se neorientují v nařízeních vlády a nevědí, kde a zda vůbec mohou květiny koupit,“ sdělil ře-ditel odbytového družstva CZ Flora Roman Mičian. V ohrože-ní můžou být také pryšce. „Ten-to rok jsme už zlikvidovali rost-liny podle mých propočtů asi za patnáct milionů. Všem trpěli-vě vysvětlujeme, že naše hvězdy si mohou zakoupit v zahradních centrech, hobbymarketech v od-dělení zahrada i v každém malém květinářství,“ doplnil Mičian.

ZLÍN (sč) – Mít prachy, ne-
vadí! Již v sedmnácti le-
tech přišel mladík (21) z 
Mostecka na to, jak přijít 
lehce k penězům. Na so-
ciální síti se vydával za 
vnadnou studentku (27) 
a z mužů po celém Čes-
ku vylákal za dva roky 1,5 
milionu! Nyní mu hrozí až 
osm let vězení.

V dalším střádání peněz 
mu zabránili zlínští krimi-
nalisté. Podvedený chlap 

(38) z města obuvi po-
dal trestní oznámení kon-
cem roku 2017, kdy mu fa-
lešná kráska nabízela sex. 
Aniž by ji viděl na vlastní 
oči, poslal jí 777 tisíc! Pak 
se odmlčela. „Další pod-
vedení se k němu přidá-
vali v jiných městech. Mla-
dík se seznámil se čtyřmi 
muži (25 – 38). Tři z nich 
se do něj zamilovali a posí-
lali peníze na různé potře-
by. Poslední zaslal i intimní 

fotografi e. Ty se pak staly 
předmětem vydírání,“ po-
psala mluvčí policie Mo-

nika Kozumplíková. Oběť 
pak posílala peníze, aby 
fotky nebyly zveřejněny.

Z rozvášněných chlapů vylákal 1,5 milionu

Peníze šly na účty známých
„Peníze si mladík nechal 
posílat na účty známých, 
kterým dával provizi, ale 
i na účet své nic netuší-
cí přítelkyně. Spolu si pak 
užívali dovolené a návště-
vy v luxusních restaura-
cích,“ uvedla Monika Ko-

zumplíková. Muži byli tak 
zaslepeni, že podvodníko-
vi posílali fi nance na ope-
race či pohřby jeho blíz-
kých, nájem a podobně. 
Podle policie není vylouče-
no, že po republice takto 
podvedl daleko více mužů.

Za vnadnou studentku (27) se vydával mladík (21)

BLANSKO (vet) – Zu-
zanka hodně spěchala 
do života. Tatínek pro-
to cestou do porodnice 
zastavil na parkovišti v 
obci na Blanensku a po-
dle rad operátorky na lin-
ce 155 pomohl dcerce na 

svět. Za asistence lékaře, 
který mezitím přijel, pak 
směl šikovný táta za od-
měnu přestřihnout pu-
peční šňůru. Holčičku i s 
maminkou poté zdravot-
níci převezli do bosko-
vické nemocnice.
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Narodila se v autě

Zuzanka z parkoviště
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Nový cíl výletů v Orlických horách

Rozhledna z větrníku
NOVÝ HRÁDEK (jp) 
– Nová unikátní roz-
hledna se tyčí na kop-
ci Šibeník v  Novém 

y p

Hrádku na Náchod-
sku Je z tubusu nevysku. Je z tubusu nevy-
užužititéé věvětrtrné elektrárny 
a měří přes 3030 mmete růů.

Vznikla přeměnou 
stožáru, který tu zůstal 
jako jediný ze čtyř větr-
níků z 90. let, jež nena-
šly využití a po zkušeb-
ním provozu skončily 
kvůli stížnostem na hluk 
ve šrotu. Výstavba pro-
bíhala od února a před 
pár dny dostala poslední 
chybějící díl, vyhlídko-
vou plošinu, ze které je 
vidět především na Kr-
konoše a Orlické hory. 

Stavbu za 15 milio-
nů, jejíž dokončení se  

protáh lo kvůli pande-
mii téměř o měsíc, nyní 
čeká kolaudace. Po ní 
se snad brzy otevře ná-
vštěvníkům.

Rozhledna Rozhledna 
je hotová je hotová 
a čeká na a čeká na 
zprovoznění.zprovoznění.
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„Do porodnice už nedojedeme!“ „Do porodnice už nedojedeme!“ 
hlesla maminka a za chvilku hlesla maminka a za chvilku 

holčička poprvé zakřičela.holčička poprvé zakřičela.

Pohled do jednoho Pohled do jednoho 
ze skleníků.ze skleníků.

Kromě tmavě červené Kromě tmavě červené 
pěstují i smetanové a pěstují i smetanové a 

růžové.růžové.

O květiny musíte pečovat s láskou, O květiny musíte pečovat s láskou, 
o vánočních hvězdách to platí o vánočních hvězdách to platí 

dvojnásob, říká zahradnice Jana dvojnásob, říká zahradnice Jana 
Tejklová. Tejklová. 

Skleníky na úpatí Skleníky na úpatí 
Krušných hor.Krušných hor.
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