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Vánoční hvězdy už míří k zákazníkům
Až miliony oblíbených vánočních hvězd míří v těchto
dnech na pulty květinářství,
hobbymarketů a dalších obchodů v Česku. Odtud pak na sváteční stoly domovů.
Jedním z podniků u nás, kde
vypěstují ročně na 100 tisíc
pryšců nádherných, jak se rostlina botanicky jmenuje, je Azalea Chlumec na Ústecku. Aby
dlouho vydržela, musí se podle
odborníků dát pozor hlavně na
chlad a přelití.

S patřičnou péčí
vydrží dlouho
Vánoční hvězdy se zakořeňují
z řízků. „Ty si buď kupujeme
a sami zakořeňujeme, z větší části si ale pořizujeme sadbu. Podle
velikostí se zakořeňováním začínáme u těch největších koncem
června, nejmenší rostliny se sází
v polovině září,“ řekl Právu jednatel zahradnictví Azalea Chlumec Petr Nachlinger
„Pravidelně pěstujeme každý
rok kolem 100 tisíc vánočních

hvězd. Jsme součástí odbytového sdružení CZ FLORA, která
dodá na trh až jeden milion vánočních hvězd. V celém Česku
se jich pak prodá ročně až čtyři
miliony kusů, z toho větší polovina pochází z naší republiky,“
uvedl Nachlinger.

Je třeba se o ni starat
jako o citlivou květinu
Petr Nachlinger,
jednatel Azalea Chlumec
Vánoční hvězda patří k nejcitlivějším pokojovým rostlinám. „Je třeba se o ni starat jako o citlivou květinu, je háklivá
třeba na přelití a velmi citlivá
i na mráz. To jde i o sekundy,
když je chladno, tak o minuty.
Když si jí člověk nese z obchodu, měl by si ji nechat dobře
zabalit a třeba nenechávat
v autě, kde může prochladnout,“ radí Nachlinger.
S dobrou péčí může lidem
vánoční hvězda vydržet dlouho. Je to ale krátkodenní rostlina, aby kvetla, potřebuje méně
světla než 11 hodin denně.
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Balení vánočních hvězd v zahradnictví Azalea Chlumec.

Podmínka soudci i advokátovi Douchovi
Klára Mrázová
Krajský soud v Plzni v úterý
potvrdil v odvolacím řízení chomutovskému soudci Ivanu Novákovi roční podmíněný trest
s odkladem na rok. Stejný verdikt si vyslechl také jeho komplic, bývalý přední kriminalista
a nynější advokát Josef Doucha.
Tresty oběma mužům uložil
už letos v červnu Okresní soud
v Karlových Varech za to, že
pomohli na svobodu podnikateli
Tomáši Malinovi.

Na přelomu let 2015 a 2016 se
advokát Doucha podle obžaloby
obrátil na soudce Nováka a žádal o předčasné propuštění svého klienta, podnikatele a milionáře Maliny, který byl ve vězení
za zpronevěru a podvody.
Chomutovský soudce nakonec prosbě vyhověl, za což měl
podle státní zástupkyně dostat
osmdesátitisícový úplatek. Oba
obžalování po celou dobu svou
vinu odmítali. Rozsudek je pravomocný. Dovolání lze podat
k Nejvyššímu soudu.

„A to alespoň na čtyři týdny.
Pak rozkvétá. důležité je, aby
nebyla přelitá, má ráda polosušší režim a neměla by být
v nějakém průvanu, to nesnáší,“ doplnil jednatel.
Nejznámější je červená varianta, existuje ale i spousta dalších barev. V oblibě jsou i bílé
a růžové. „Pak existuje takzvaná
Marble varianta, která je trochu
strakatá, všechny vznikly nějakou mutací z původní červené,“
uvedl Nachlinger. Některé hvězdy se ještě před dodáním do obchodů vylepšují třpytkami.
Podle Nachlingera epidemie
koronaviru firmu nijak zásadně
nepostihla, i když loni muselo
být vyhozeno zboží za několik
set tisíc korun. Prodejci květin
ale měli otevřeno, takže obchod jel dál.
Krom vánočních hvězd
v podniku Azalea pěstují hlavně jarní balkonové a záhonové
květiny, které tvoří klíčovou
část prodejního sortimentu.

Krajský soud v Plzni Nováka
odsoudil za pokus o přečin zneužití úřední osoby, Douchu pak
za pomoc k tomuto přečinu.
Podle předsedy senátu Pravoslava Poláka se ovšem nepodařilo
prokázat, že se dopustili korupce.
„Neexistoval jediný přímý
důkaz, pouze řetěz důkazů nepřímých,“ zdůvodnil. Státní zástupkyně požadovala pro chomutovského soudce tři roky nepodmíněně, pro advokáta rok
a ještě peněžité tresty.

Milionář Malina se dostal za
mříže v roce 2013 kvůli zpronevěře a podvodu, které se týkaly
obchodu s palivy. Od Unipetrolu
získal pohonné hmoty za 170 milionů korun, za zboží ale nezaplatil, dál ho prodával a za peníze nakoupil akcie. Když ho v roce
2016
soudce
Novák
podmíněně propustil na svobodu, rozhodnutí obhajoval tím, že
odsouzený získal ve věznici velmi dobré hodnocení a také že se
za něj zaručilo sdružení pražských nohejbalistů.

Vejcem na Babiše: pokuta
Muž, který v srpnu na předvolebním mítinku hodil vejce
po premiérovi Andreji Babišovi
(ANO), byl správním orgánem
potrestán pokutou za přestupek
proti občanskému soužití. Na
dotaz Novinek.cz to včera řekl
Jan Dvořák z Obecního úřadu
Průhonice, který záležitost řešil.
„Případem hozeného vejce na
autogramiádě se přestupková
komise zabývala. Věc přestupku
proti občanskému soužití byla
řešena příkazem se správním
trestem pokuty, již nabyla právní

moci,“ uvedl Dvořák. Podle něj
lze za přestupek uložit pokutu ve
výši až 20 tisíc korun. Přesnou
částku úřad sdělit nesmí, ale
podle Dvořáka byla pokuta uložena ve „velmi spodní hranici“.
Babiš se se svými příznivci
sešel 7. srpna v Průhonicích,
kde také žije. Šlo o předvolební
setkání spojené s autogramiádou jeho knihy.
Akci narušila skupinka odpůrci proticovidových opatření,
jeden z nich po premiérovi hodil
vejce.
(ok, Novinky.cz)
(Inzerce)

