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Tip:  
pokud na vás při 

přípravě vaší zahrady na zimní 
odpočinek padá melancholie, 

udělejTe si malou zahradu i doma. 
do kvěTináčů zasaďTe pár bylinek 
a umísTěTe je v blízkosTi okna, Tak 

aby měly dosTaTek svěTla. ideální je 
rozmarýn, oregano nebo máTa. bylinky 

nejenže váš domov oživí, ale jejich 
vůni si můžeTe vychuTnaT 

pokaždé, když přijdeTe do 
kuchyně.

Na podzim se stromy převlékají do šatů 
z barevných listů, ptáci odlétají do teplých krajů 
a zvířata se připravují k zimnímu odpočinku. 
Zahradníci zase sklízejí odměnu za svou 
celoroční usilovnou práci. Není nic hezčího, než 
se rozhlédnout kolem a vidět dary, které příroda 
nabízí, jak je vděčná za to, co jsme pro ni udělali 
a štědře nám to oplácí. Teď, když máte více času 
na sebe i své blízké, zpomalte tempo a užívejte 
si života!

V tomto čísle najdete nové recepty, které vám 
i přátelům ukážou, jak z letošní sklizně připravit 
chutné pokrmy. Až plody vaší práce na zahrádce 
uvidíte rozložené na kuchyňském stole, budete 
mít tu správnou inspiraci, jak s nimi co nejlépe 
naložit.  

Při obdivování všech těch krásných barev kolem 
sebe nezapomeňte, že vás čeká ještě kus práce, 
než trávník a záhony pokryje první sníh a vy se 
tak nadobro rozloučíte s letošní sezonou. 

Abyste nezapomněli na nic důležitého, připravili 
jsme pro vás kalendář nezbytných zahradních 
činností. V celém časopise pak naleznete 
další tipy a doporučení včetně těch správných 
produktů od Fiskars, které by se vám v tomto 
překrásném podzimním čase mohly hodit. 

Na studené deštivé dny, kdy budete chtít zůstat 
doma, popíjet bylinkový čaj a těšit se třeba 
z plápolajícího krbu, jsme pro vás připravili 
i pár receptů pro zahřátí, tipy a nápady pro 
celé podzimní období. Nabídneme vám také 
velmi zajímavý článek o historii sekyr a soutěžní 
kvíz. Můžete vyhrát novou sekyru Fiskars X10 
i s ostřičem. S její pomocí vám půjde sekání 
a štípání pořád hladce jako první den.

Za celý náš redakční tým vám přeji krásné 
poslední slunečné dny letošní zahradnické 
sezony, potěšení z podzimních prací na vaší 
zahrádce a příjemnou zimní přestávku.

Mikko
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Podzim je překrásným obdobím pro ty, kdo se rádi probírají záhony. Po těžké práci v létě si konečně 
můžete užít zaslouženou sklizeň! Již během sklizně člověk přemýšlí, jak svou zahradu co nejlépe připravit 
na zimní odpočinek a další zahradnickou sezonu, aby se radost z práce a jejích výsledků mohla příští rok 
znovu opakovat. Na podzim i začátkem zimy tedy na zahradníky čeká ještě hezkých pár úkolů. 

Podzimní kalendář liSTOPAD
Je čas začít ukládat svou zahradu 
k zimnímu spánku. Odstraňte ze 
záhonů vše odkvetlé – podzimní úklid 
je totiž nezbytný pro dlouhodobou 
dobrou kondici vaší zahrady a také 
vám ušetří spoustu práce na jaře. 

Nezapomeňte ochránit před mrazem 
trvalky – přikryjte je mulčovací kůrou, 
plachtou nebo jutovou tkaninou. 

PrOSiNeC
Tento měsíc je konečně 

obdobím, kdy si zahradníci 
mohou skutečně oddechnout. 

Zahrada by měla být vyčištěná, 
v bezpečí a vy byste svým rostlinám 

měli popřát hezkou zimní dobrou noc. 

Teploty již mohou padat pod bod mrazu 
a začíná se také objevovat první sníh. 

Dávejte pozor, abyste jej nenechávali na 
terase. Raději ho ukliďte, aby na kluzkém 

zmrzlém povrchu nedošlo k úrazu. 

Září
Léto defi nitivně odchází, ale 
před námi je další úchvatné 
roční období. Zatímco 
sbíráte plody své práce, 
kterými vás příroda obdařila, 
nezapomeňte přenést dovnitř 
pokojové rostliny, které si užívaly 
letních prázdnin venku. 

Posečte před příchodem zimního období 
naposled trávník a pamatujte – je dobré nechat 
stébla o něco delší než obvykle.

abysTe 
si uchovali 

vzpomínku na 
zahradnické úspěchy 

i neúspěchy odcházející 
sezony, pořiďTe si pár FoTek 

své zahrádky. během 
sTudených zimních dní vám 

na Tvářích zaručeně 
vyloudí úsměv. 

pokud máTe 
na zahradě dýně či 

Tykve, nepoužijTe je všechny 
k vaření. uchovejTe někTeré jako 

venkovní dekorace. vyTvoří Tu 
pravou podzimní aTmosFéru a Také 

jejich prosTřednicTvím můžeTe 
předvésT celému 

okolí výsledky své 
usilovné celoroční 

práce.

možná se vám 
To nebude zdáT, ale 

ToTo období je Také vhodné 
k vysázení cibuloviTých 

rosTlin. pokud To uděláTe 
Teď, na jaře se vám dosTane 

úchvaTné podívané na 
překrásné narcisy 

a Tulipány!

až se budeTe 
připravovaT na 

vánoce, mísTo kupovaného 
si udělejTe vlasTní vánoční 

věnec na dveře – můžeTe 
použíT sušené kvěTiny a ovoce 
z vlasTní zahrádky. věnec Tak 

bude originálnější a bude 
Také zajisTé mnohem 

lépe vypadaT!

říJeN
Říjen je měsíc, kdy stromy shazují své 

šaty z barevného listí. Shrabte je a použijte 
pro kompostování. Ty nejkrásnější si ovšem 
můžete uchovat a společně s dětmi z nich 

vyrobit krásné dekorace do svého interiéru.  
Nádhernou podzimní atmosféru také 

můžete vykouzlit pomocí sušených 
jednoletek.

Ani v říjnu byste neměli zapomenout 
pečovat o svou zahradu. Ostříhejte růže 

i stromy, abyste je ochránili před prvními 
mrazíky a pravidelně zalévejte rostliny, 

které v zimním období zůstanou venku.4 5



kUlTiVáTOr Se TřeMi HrOTy
Před nástupem zimy budete určitě potřebovat upravit záhony 
s květinami a zeleninou. Když už je půda tvrdší, kultivátor 
bude pro vás tou správnou volbou. Je vhodný k rozrývání 
a provzdušňování půdy.

kUlTiVáTOr
Kultivátor je zejména vhodný pro květinové záhony. Můžete 
ho použít k provzdušnění a kultivaci půdy. Bude to investice, 
která se vám pro příští rok vyplatí – v létě vás potěší krásné 
rozkvetlé záhony.

ZAHrADNí kOšTě
Skvělá volba pro udržované terasy a verandy. Široký kartáč je 
vhodný k použití i pro větší plochy a díky robustním štětinám 
neminete ani kousek zametaného místa.

UNiVerZálNí ADAPTér
Věděli jste, že díky univerzálnímu adaptéru můžete používat 
i nástavce jiných výrobců? S tímto nástrojem se stávají 
funkce řady Firskars QuickFit™ téměř neomezené.

HráBě NA liSTí – širOké
Na stále více spadaného listí ze stromů se vám budou hodit 
široké hrábě. S pracovní částí širokou 52 cm se výborně hodí 
k práci na větších plochách. Můžete je také používat celou 
zahrádkářskou sezonu ke shrabování posekané trávy.  

řada QuikFit™ obsahující 32 nástavců 
a 5 násad různé délky je celoročním řešením 
pro vaši zahradu. S prací na zahradě vám 
pomůže i na podzim, takže vám zůstane ještě 
spousta času užít si poslední chvilky venku, 
než nastoupí zima. 

Největší výhodou řady QuikFit™ je, že 
nástavce lze lehce vyměňovat. Ve chvilce 
si pořídíte veškeré nářadí, které na zahradě 
budete potřebovat, například motyku, hrábě, 
koště, kultivátor nebo další důležité zahradní 
pomocníky. Stačí si vybrat vhodnou násadu 
a pak nástavce, které budete nejvíce využívat. 

Navíc vám tato šikovná pomůcka ušetří 
místo a váš zahradní domek bude působit 
uklizenějším dojmem. 

které nástavce se vám budou hodit na 
podzim?

Připravte svou zahradu 
k zimnímu spánku 
s řadou Fiskars QuikFit™ 
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Budete potřebovat:
300 g červené řepy
200 g sýru cottage
malou hrst čerstvé bazalky 
nebo rukoly (dle libosti)
3 výhonky tymiánu
3 čajové lžičky balzamikového 
octa
1 citron
extra panenský olivový olej 
sůl a pepř

Uvařte červenou řepu do 
poloměkka a následně ji 
oloupejte. Hlavičky pak 
nakrájejte podélně na tenké 
plátky a pokládejte do 
průhledné salátové mísy. 
Vydatně zalijte olivovým olejem 
a balzamikovým octem. 
Přidejte špetku soli, pepře 
a posypejte tymiánem. Dobře 
promíchejte, aby se chutě 
dostatečně propojily. 

Otevřete sýr cottage a přímo 
do něj nakapejte trochu 
olivového oleje. Přidejte 
sůl a pepř. Dobře omyjte 
připravený citron a do sýru 
nastrouhejte citronovou kůru. 
Vše dobře promíchejte. 

Naaranžujte na talíř plátky 
červené řepy a dochuťte je 
připravenou sýrovou směsí. 
Nakonec posypte lístky 
bazalky, aby salát hezky 
vypadal. 

Podzimní recepty
Není to úžasné zadostiučinění vidět všechny 
plody vaší práce v době podzimní sklizně? 
Zde vám nabízíme několik receptů na speciální 
pokrmy. Pozvěte rodinu nebo přátele ke 
společnému stolu a užijte si toto roční období 
společně.

a vařte je společně asi 15 minut, dokud 
nezměknou. Dobře je sceďte a dejte do 
mísy. Pak přidejte ¼ hrníčku olivového 
oleje, ¼ hrníčku teplého mléka a velkou hrst 
parmazánu. 
 
Osolte a opepřete. Vymíchejte až do krémové 
konzistence a podávejte lehce zakapané 
olivovým olejem!

STeAk S PODZiMNí 
PASTiňákOVOU kAší

Budete potřebovat:
4 steaky z masa dle svého výběru
4 středně velké pastiňáky
1 velkou bramboru
¼ hrníčku teplého mléka
parmazán
extra panenský olivový olej
sůl a pepř

Před grilováním steaky dobře osolte, okořeňte 
a potřete olivovým olejem. Po grilování nechte 
odpočinout. Je lepší maso nedodělat úplně, 
než ho ugrilovat příliš, protože se steaky budou 
pár minut dodělávat ještě po sejmutí z ohně. 
Nasekejte pastiňáky a bramboru na kusy 

SAláT Z čerVeNé řePy

objevTe 
zapomenuTé poklady!

červenou řepu všichni známe již 
léTa spíše naloženou ve sladkokyselém 
nálevu, ale TaTo úžasná Temně červená 

zelenina opěT přichází do módy! můžeTe ji 
připraviT na mnoho způsobů – skvělé jsou 

Třeba smažené chipsy! možná vás Také 
překvapí, že červenou řepu lze používaT 

jako organické barvivo, kTeré dá vašemu 
jídlu purpurový nádech. pokud ji 
nasTrouháTe do polévky, obarví 

se v úžasnou růžovou.

náš Tip: 
zalijTe svůj sTeak chuTnou 

česnekovomáslovou omáčkou. 
rozpusťTe půl hrníčku másla na 

mírném ohni. přidejTe 3 polévkové 
lžíce ciTronové šťávy a půl 

čajové lžičky česneku a dobře 
promíchejTe. použijTe Těsně 

před podáváním.
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šVeSTkOVý kOláč  
S MANDleMi 

Budete potřebovat:
TěSTO: 
85 g změklého másla
50 g moučkového cukru a ještě 
trochu navíc na závěrečné 
posypání
1 vejce 
175 g mouky

NáPlň: 
100 g másla
4 vejce 
175 g třtinového cukru 
tmavého
100 g sekaných mandlí 
20 vypeckovaných švestek 
zakysanou smetanu nebo 
šlehačku

Přidejte máslo, moučkový  
cukr, 1 vejce, mouku  
a 2 polévkové lžíce vody  
do elektrického hnětače 
a zpracujte do těsta. Zabalte 
těsto do fólie a dejte je 
ztuhnout do lednice přibližně 
na 30 minut. 

Vyjměte těsto z lednice 
a vyválejte plát. Pak jej vložte 
do pečicí formy o průměru asi 
23–26 cm.   

Předehřejte troubu na 190 °C.  
Vložte koláč (stále ještě bez 
náplně) do trouby a pečte 
přibližně 20 minut. 

Na přípravu náplně rozpusťte 
máslo a nechte ho mírně 
zchladnout. 

Mezitím rozbijte vejce 
a přimíchejte k nim cukr 
a máslo. Polovinou sekaných 
mandlí posypte koláč a na 
povrch rozmístěte švestky. 
Přikryjte náplní. 

Zbylými mandlemi koláč 
posypte a nechte péct dalších 
20–30 minut, až zpevní. 
Vyjměte a posypte moučkovým 
cukrem. Podávejte teplý 
nebo studený se zakysanou 
smetanou nebo šlehačkou. 

věděli jsTe 
o švesTkách?

v maďarsku a sTřední evropě 
je velmi populární zpracovávaT 

švesTky na alkohol. čersTvé 
švesTky jsou ovšem plné viTamínů 

a možná právě proTo je mají 
v oblibě zejména ženy – 

posilují jejich nehTy 
a vlasy. 

leHký šPičATý  
ZAHrADNí rýč
Protože podzim je ten správný čas k sázení ovocných 
stromků a kypření půdy v zeleninových záhonech, špičatý 
rýč se jistě hodí. Hrana rýče z tvrzené bórové oceli lehce 
vniká do země, zatímco hliníková rukojeť potažená plastem 
se pohodlně drží. 

leHké ZAHrADNí ryCí ViDle
Až sklidíte ve své zahrádce i poslední druhy zeleniny, 
nastoupí čas vhodný pro kultivaci záhonů. Rycí vidle vám 
pomůžou půdu prokypřit a připravit tak záhony k zimnímu 
odpočinku.

leHké ZAHrADNí kOšTě
Na podzim je samozřejmostí shrabat veškeré popadané listí, 
ale nemělo by se také zapomínat na vymetení střešních 
okapů. Lehké zahradní koště se svou pohyblivou hlavou, 
která je otočná o 360°, je k těmto pracím jako dělané.  
Je také vhodné na zákoutí se špatnou dostupností a také  
na velké plochy. Povšimněte si chytrého detailu: rukojeť  
koštěte – polyesterové očko – slouží k pověšení. I tento 
malý detail vám pomůže udržet v domku na nářadí pořádek.

lehká podzimní práce
Práce na zahradě je pro zahrádkáře příjemná 
a uklidňující, i když je občas zapotřebí trochu 
více námahy. Je proto dobré vědět, že 
existují produkty, které jsou navrženy tak, aby 
zmírňovaly napětí v zádech a zjednodušily 
práci na zahradě. A přesně taková je řada 

lehkého nářadí Fiskars. Násady v této řadě 
jsou vyrobeny z plastem potaženého hliníku 
a rukojeti jsou ergonomické. Naopak hrany 
motyk a rýčů či špice hrábí jsou vyrobeny 
z odolných materiálů – oceli nebo speciálního 
plastu. 
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Sekyry Fiskars mají výjimečnou historii. 30letá válka vyžadovala hodně bojových sekyr a v tom 
viděli výrobci velký potenciál – v roce 1641 byla založena nejstarší firma na výrobu sekyr ve Finsku. 
Po staletích tradičního způsobu výroby sekyr začala společnost v roce 1888 produkovat nástroje 
moderního věku. 

O 100 let později, v roce 1988, nastal opět čas, aby se výrobní technologie pohnula kupředu. Začala 
se vyrábět sekyra Fiskars s topůrkem, které obsahovalo příměs skleněného vlákna. Po 10 milionech 
vyrobených kusů přišla další změna. V roce 2010 společnost Fiskars hrdě představila sekyry nové 
generace. Této nové linii sekyr se dokonce podařilo obdržet prestižní titul „reddot Design Award – 
Best Of the Best“, a to hned první rok ve výrobě! 

Nástroj k sekání dřeva, náboženský artefakt, 
nebo válečná zbraň? Sekyra je považována 
za jeden z nejstarších nástrojů, jaké kdy lidé 
používali. Toto multifunkční nářadí s tajemným 
kouzlem má ohromné praktické využití, avšak 
jsou lidé, kteří je využívají pouze jako dekoraci. 
Navíc je sekyra jakýmsi symbolem naší 
civilizace, tak jako veškeré války, které jsme 
museli během staletí vybojovat.

Historie sekyr 
Fiskars

věděli jsTe?  
ve sTředověku se sekyry 

používaly k různým účelům – od 
odražení úToků zlých čarodějnic 

a bouří až po zajišťování mužského 
pokolení pokládáním násTroje pod 

manželskou posTel. vTipné je, že i dnes 
se ješTě sekyra dává jako svaTební 
dar mladým párům vsTupujícím do 

manželsTví ve skandinávii, aby se Tak 
naplnila „plodná“ víra, kTerá 

se do sekyry vkládala po 
sTaleTí.

DěJiNy Sekyry

sTředověk

moderní doba  
a rozšíření sekyry

Sekyry FiSkArS – Již STAleTí 
TO NeJlePší

UNikáTNí TOPŮrkO  
FiSkArS

i když si sekyra prošla dlouhou transformací 
z kamene, mědi, bronzu a železa až po dnešní 
ocel, její funkce i tvar zůstaly téměř nezměněné. 
Sekyry se používaly zejména k boji a práci. 
Poměr těchto aktivit se samozřejmě v čase 
různě měnil. 

V pradávných časech byla sekyra skutečným 
symbolem bohatství a privilegovaného 
postavení. Její majitel tak demonstroval svou 
sílu a nadřazenost nad ostatními.

Díky pevnému topůrku z materiálu 
FiberCompTM je sekyra v podstatě 
nerozbitná. Čepel je pevně obklopena 
plastem již ve speciálním stříkacím 
lisu, což zaručuje, že ani při velmi 
častém použití z topůrka nevypadne. 

rané železné a ocelové sekyry mají kořeny 
v evropě. když evropští kolonialisti zalidnili 
Nový svět, přivezli si s sebou vlastní nástroje 
a vědomosti. Je zajímavé, že evropské sekyry 
se v Americe musely přizpůsobit panenským 
kmenům obrovských stromů, na které by 
v původním provedení sotva stačily.
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Připravte zahradní 
královnu ke zkrášlujícímu 
spánku
Podzim je ideálním obdobím k zastřižení růží – takto připravené budou mít dost zdraví a síly, aby 
přečkaly chladnou zimu, a v příští sezoně opět rozkvetou překrásnými voňavými květy. Správný 
řez růže omladí a umožní lepší přístup světlu i vzduchu. koneckonců růže díky své kráse budou 
přesně ty správné rostliny, u kterých byste se střihem měli začít. Nejlépe v době, kdy odpočívají, 
čili koncem října – začátkem listopadu, před příchodem prvních mrazíků. 

PřiPrAVTe SVé rŮže  
NA ZiMU

Pokud očekáváte opravdu chladnou zimu, nejlépe 
uděláte, když na rostliny nahromadíte směs borového 
jehličí a zeminy. Hromádky by měly ochránit první 
poupata. V případě, že pěstujete extrémně choulostivé 
odrůdy, můžete rostliny pokrýt prodyšnou tkaninou. 
A když chcete své růže ochránit opravdu dobře, 
postavte nad ně ochranný cylindr.  

věděli jsTe?   
že sTřih popínavých růží 

se od sTřihu Těch klasických 
liší? při sTříhání popínavek 
vyberTe sTaTnější šlahouny, 

rovnoměrně je svažTe 
a zbyTek usTříhněTe.  

PřiPrAVTe Si NářADí 

Budete potřebovat pár dlouhých tlustých rukavic, ostré 
zahradní nůžky a pro případ také malou prořezávací 
pilku. Mějte zkrátka vše přichystané, než spadne listí 
a přijdou první mrazy. 

 
Tip pro 

zahradníky:
použijTe zahradní nůžky 

Fiskars powersTep™. inovaTivní 
Technologie použiTá při výrobě 

TěchTo nůžek umožňuje zahradníkům 
sTříhaT věTve ve Třech sTupních. 

nářadí si samo auTomaTicky 
vybere dle Tloušťky sTříhané 

věTve, ve kTeré Fázi ji 
usTřihnouT. 

1 2 1 2 31

1.  odkliďTe odumřelé čásTi rosTlin
Začněte odklízením trávy a listů kolem rostlin. Odstraňte 
odumřelé dřevo a staré drsné stonky. Možná již ze starých 
větviček rostou nové – i tyto je potřeba odstranit. 

2. sTříhejTe nad pupeny 
Střih provádějte nad listovými pupeny, které směřují směrem 
ven od rostliny. Je velmi důležité stříhat na správnou délku –  
pokud stříhnete příliš blízko pupenu, zničíte ho, řez příliš 
daleko zase může znamenat odumírání rostliny od vrcholku 
a možný výskyt nemocí. 

3.  sTříhejTe zešikma 
Ujistěte se, že váš řez je v úhlu 45 stupňů, a to směrem 
od pupenu. Tímto způsobem zajistíte, že déšť steče okolo 
pupenu, místo toho, aby ho zbytečně vlhčil. 

4.  odsTraňTe výhonky
Úplně odstraňte veškeré výhonky, které vyrůstají pod pupeny. 
Nestačí je pouze ostříhat, z těchto výhonků by totiž mohly 
začít růst další. 

ZáklADy PODZiMNíHO řeZU A STříHáNí
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Abyste dosáhli výš, 
nepotřebujete žebřík

Na podzim se těšíte z úrody a z některých 
nezbytných zahradnických prací. Tím 
posledním, po čem byste v tomto období toužili, 
je zranění, bolesti v zádech nebo v nejhorším 
případě pád ze žebříku. Je ale mnoho situací, 
kdy potřebujete dosáhnout celkem vysoko, 
abyste se dostali třeba k vrcholkům stromů, na 
kterých čeká vaše úroda. 

Tak proč raději nezůstat pevně na zemi a lezení 
po žebříku zcela vynechat? S univerzálními 
nůžkami Fiskars a teleskopickou násadou 
QuikFit™ dosáhnete až na nejvyšší patra svých 
stromů. A to není vše! Nůžky můžete také 
použít k prostříhání hustého křoví a dosáhnout 
na jejich spodek bez toho, abyste se museli 
sehnout nebo si kleknout. Vzhledem k stále 
vlhčímu a chladnějšímu počasí v tomto ročním 
období je to velká výhoda. 

UNiVerZálNí NŮžky  
NA žiVé PlOTy
Ke stříhání vysokého živého plotu nebo tvarování 
korun stromů jsou určeny univerzální zahradní 
nůžky na živé ploty. Dosáhnou standardně 
do výšky 3,5 m, ale mohou se také používat 
s prodlužovacím nástavcem.

UNiVerZálNí NŮžky 
Zahradní univerzální nůžky Fiskars pracují na 
jednoduchém principu. Aktivujete je pouhým 
zatáhnutím za oranžovou objímku nebo v případě, 
že je používáte v jejich maximální délce, 
zatáhnutím za oranžovou koncovou kuličku. Abyste 
mohli stříhat v jakémkoliv úhlu, je stříhací hlava 
schopna rotace v rozsahu až 230 stupňů. Pokud 
máte na zahrádce menší stromy do 4 m, můžete 
použít některé z univerzálních zahradnických 
nůžek. V případě, že budete někdy v budoucnu 
potřebovat dosáhnout výš, vždy si můžete 
přikoupit prodlužovací nástavec a stříhat větve  
ve výšce až 5 m. 

Pokud máte opravdu vysoké stromy, budou pro 
vás vhodnější univerzální teleskopické zahradní 
nůžky. S nimi dosáhnete až do výšky 6,5 m. 
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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. JAk By Se Měl TráVNík SekAT PřeD ZiMOU? 

a) kratší než obvykle 
b) Delší než obvykle
c) Dvakrát častěji než obvykle

2.  kTerý MěSíC Je NeJlePší PrO VýSADBU 
CiBUlOViTýCH rOSTliN? 

a) květen
b) Srpen 
c) říjen 

3.  kTerá ZeleNiNA MŮže SlOUžiT JAkO PřírODNí 
OrgANiCké POTrAViNářSké BArViVO A DáVá JíDlU 
PUrPUrOVý TóN?

a) červená řepa 
b) Mrkev
c) Paprika 
 
4.   kDy BylA VyrOBeNA PrVNí SekyrA? 

a) 2000 př. n. l. 
b) 4000 př. n. l. 
c) 6000 př. n. l. 

5.  POD JAkýM úHleM By Se Měly řeZAT VěTVe rŮží?

a) V úhlu 90 stupňů
b) V úhlu 45 stupňů směrem k pupenu 
c) V úhlu 45 stupňů od pupenu 

své odpovědi 
zasílejte na e-mailovou 

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

pět soutěžících, jejichž doručené e-maily  
se správnými odpověďmi budou vylosovány, 
vyhraje sekyru Fiskars X10 a ostřič seker. 

informaci o výhře se výherci dozví od 
organizátora e-mailem nejpozději do 

konce února 2012.*

čeSáček NA OVOCe
Česáček na ovoce je ta správná pomůcka ke sklízení 
bohaté podzimní úrody. Jednoduše a rychle ho uzpůsobíte 
výšce stromu a nepotřebujete žádné nástroje navíc.  
Je skvělý ke sběru ovoce z vyšších stromů.  
A nejlepší je, že se již nemusíte bát, že by vám  
při sklizni jablka spadla na hlavu. 
 

PilA QUikFiT™ 
Může se stát, že některá větev se pod tíhou bohaté  
úrody zlomí. I pokud by byla pouze naprasklá,  
je dobré ji odříznout, aby neohrožovala celý strom. 

Skvělým řešením podobných situací je zahnutá 
prořezávací pila z řady QuikFit™. 

Zahnutá koncová čepel je zárukou stability řezání 
a zabraňuje pile, aby při ořezávání vysoce rostoucích větví 
sklouzávala. Pila je vyrobena tak, aby byla použitelná 
i s teleskopickou násadou pro práci až v šesti metrech. 

SekyrA PrO rŮZNé POUžiTí
Díky topůrku z materiálu FibreComp™ s rozšířeným zakončením absorbujícím 
nárazy je tato sekyra velmi lehká a její použití je vhodné jak pro muže, tak pro ženy.
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PřekráSNý
PODZiM
DOkONčeTe leTNí SkliZeň A PřiPrAVTe 
Se NA ZiMU S NářADíM FiSkArS 


