
Témata 
pro I. pololetí 

2022

1/22	 uzávěrka	09.12.2021	 vychází	29.12.2021

•Pokojové rostliny pro zdravé bydlení + elektrické čističky vzduchu 
•Choroby a škůdci pokojových rostlin
•Květináče v interiéru a exteriéru
•Užitečné enzymy a bakterie pro rostliny i domácnost
•Příroda léčí – imunita, doplňkové přípravky
•Pěstování hub
•Nářadí pro pěstování pokojových rostlin – MARKET
Zdraví: Bylinky proti nachlazení 
EKO pěstování: vitaminy z parapetu (klíčky a rychlená zelenina)
Technika: Stroje a nářadí užitečné v zimě

2/22	 uzávěrka	07.01.2022	 vychází	27.01.2022

•Péče o stromy a živé ploty 
•Potřeby pro chovatele
•Mulčovací materiály
•Budky pro ptáky
•Plast v zahradě – plastový nábytek, ploty, krytiny a podobně ….
•Meteostanice, teploměry – MARKET
Zdraví: Bylinky proti únavě
EKO pěstování: Přírodní nebo intenzivně udržovaná zahrada – 

výhody nevýhody obou typů
Technika: Postřikovače a rosiče na ochranu rostlin – ruční, zádové

3/22	 uzávěrka	04.02.2022	 vychází	24.02.2022

•Skleníky – využití po celý rok
•Vyvýšené a vysoké záhony 
•Sazenice – výběr, nákup a péče
•Výživa a hnojení rostlin
•Využití a shromažďování dešťové vody
•Zpevněné plochy a zahradní cesty
•Zahradní a speciální substráty
•Truhlíky
•Stavby z vrby – vysazování, péče, možnosti 
•Okurky
•Základní výbava pro zahrádkáře – pracovní oděvy, rukavice, 

nářadí, stroje – MARKET
Zdraví: Bylinky a rostliny pro krásné vlasy
EKO pěstování: přírodní zahrady – principy, zakládání, údržba, 

vhodné rostliny 
Technika: Péče o trávník – vertikutace, provzdušňování, hnojení, 

renovace + osiva

4/22	 uzávěrka	04.03.2022	 vychází	24.03.2022

•Dřevoplast – využití na zahradě – ploty, terasy, zábradlí, …
•Fóliovníky a pařeniště
•Obrubníky výběr podle materiálu a jejich využití
•Druhy travních směsí
•Zavlažovací systémy

•Obytný balkon a terasa
•Samozavlažovací truhlíky – vhodnost použití, typy, …
•Králíkárny, voliéry, klece … 
•Novinky a trendy v zahradním nábytku
•Bazény a koupací jezírka – plánování a výběr
•Zahradní osvětlení – MARKET
Zdraví: Bylinky na snížení cukru v krvi
EKO pěstování: Příprava vlastních jich a hnojiv 
Technika: Vysokotlaké čističe

5/22	 uzávěrka	08.04.2022	 vychází	28.04.2022

•Povrchové ošetření a úprava dřeva – barevné nátěry, pomůcky, 
nářadí

•Prostředky na ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům
•Travní louky
•Alternativy intezivně pěstovaného trávníku
•Živý plot – nůžky, křovinořezy, plotostřihy, hnojiva
•Solární systémy
•Beton na zahradě
•Dřevěné a kovové ploty
•Bazén – příprava na sezonu – odzimování, čištění, úprava vody
•Jezírka – jarní údržba a ryby v okrasných jezírkách
•Malé stavby na zahradě – altány, pergoly, …
•Stínicí technika – MARKET
Zdraví: Bylinky pro zdravé klouby
EKO pěstování: Kompostéry  – výběr
Technika: Sekačky na trávu – elektrické, benzínové, AKU, 

robotické, …

6/22	 uzávěrka	06.05.2022	 vychází	26.05.2022	

•Grily, krby, udírny – grilujeme na zahradě 
•Venkovní kuchyně 
•Výběr sušiček a lisů na ovoce a zeleninu
•Zpracování a skladování úrody – zavařování, mražení
•Venkovní terasy
•Zelené střechy
•Brány, vrata
•Bazénová chemie – péče o vodu – chlorová i bezchlorová, 

přípravky, doplňky
•Plachty a fólie na zahradě
•Zahradní party – camping, přístřešky, osvětlení, hry, party servis
•Zahradní sušáky na prádlo – MARKET
Zdraví: Bylinky na hubnutí
EKO pěstování: Spolupěstování rostlin – vzájemná ochrana 
Technika: Přívěsné vozíky, čtyřkolky

7/22	 uzávěrka	10.06.2022	 vychází	29.06.2022

•Bazén – doplňky a příslušenství – plachty, zastřešení, …
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Témata 
pro II. pololetí 

2022

•Vodní prvky v zahradě – umělé potůčky, vodotrysky, fontány, 
technika do jezírek

•Dřevěné zpevněné plochy
•Sportovní zahrada – trampolíny, speciální hry, hřiště
•Zvíře na zahradě 
•Kované výrobky do zahrady – ploty, brány, treláže, ...
•Barvy na kov
•Studny, pumpy, vodárny a čerpadla na zahradě
•Pomůcky pro zalévání – MARKET
Zdraví: Bylinky na spáleniny
EKO pěstování: užiteční živočichové - jak je přilákat přilákat do 

zahrady
Technika: Motorové kosy – vyžínače, křovinořezy

8/22	 uzávěrka	08.07.2022	 vychází	28.07.2022

•Kompost – péče o něj
•Kámen na zahradě
•Gabiony
•Užiteční živočichové v zahradě
•Nátěry v exteriéru
•Septiky, jímky, ČOV a kalová čerpadla
•Pomůcky pro sklizeň -  MARKET 
Zdraví: Bylinky na lepší vitalitu
EKO pěstování: Bezodpadová zahrada
Technika: Pomůcky na péči o živý plot a průklest keřů

9/22	 uzávěrka	12.08.2022	 vychází	01.09.2022

•Stavby na zahradě
•Plánujeme skleník
•Vytápění v exteriéru – topná tělesa a ohřívače – elekt. a plynové, 

přenosná ohniště, krby a kamna
•Povrchové ošetření a úprava dřeva – oleje, vosky, impregnace
•Zahrada ve svahu
•Betonové schody, palisády, obrubníky
•Garáže, přístřešky pro auta na zahradě
•Parkování na zahradě
•Drobné zahradní nářadí – hrábě, rýče, motyky, vozíčky, přepravní 

boxy – MARKET
•Větší zahradní technika – traktůrky, ridery
Zdraví: Bylinky pro lepší spánek 
EKO pěstování: Trvalky a rostliny nenáročné na vodu 
Technika: Řetězové pily – elektrické, motorové, akumulátorové

10/22	 uzávěrka	09.09.2022	 vychází	29.09.2022

•Kamna, komíny
•Zimní zahrady + zasklené lodžie
•Venkovní zádveří a závětří 
•Jezírka – podzimní údržba, zazimování a ryby
•Bazén – zazimování

•Bojujeme s hlodavci
•Chov drobných hospodářských zvířat (+ voliéry a ohrady)
•Krmítka a hmyzí domky
•Příprava na topnou sezonu – sekery, štípače dřeva, dřevo, pelety, 

brikety
•Dřevníky – MARKET
Zdraví: Bylinky proti zánětům 
EKO pěstování: Podzimní úklid zahrady
Technika: Posezonní servis zahradní techniky

11/22	 uzávěrka	07.10.2022	 vychází	26.10.2022

•Vánoce – tipy, inspirace, dárky, osvětlení, recepty, …
•Roboti pro zahradu a dům (jak ušetřit čas)
•Vybavení sklepa
•Lepidla a tmely
•Rekreace, relaxace, cestování – lázně, ukázkové zahrady
•Přírodní kosmetika v zimě
•Předvánoční úklid – MARKET
Zdraví: Bylinky na posílení srdce
EKO pěstování: Vermikompostéry a likvidace bioodpadu v 

domácnosti 
Technika: Vrtačky, brusky, řezačky, ...

12/22	 uzávěrka	10.11.2021	 vychází	01.12.2022

•Vánoce – tipy, inspirace, dárky, recepty...
•Aranžování květin, květiny a slavnostně prostřený stůl 
•Zdraví v zimě – čaje, vitaminy, koupele, masážní oleje
•Zahradní wellness
•Zvíře v zimě 
•Domácí dílna – MARKET
Zdraví: Bylinky na zklidnění žaludku 
EKO pěstování: Péče o pokojovky bez chemie 
Technika: Drobné domácí spotřebiče

1/23	 uzávěrka	09.12.2021	 vychází	29.12.2022

•Užitečné enzymy a bakterie pro rostliny i domácnost
•Příroda léčí – imunita, vitaminy, doplňkové přípravky
•Pěstování hub
•Nářadí, hnojiva a léčební přípravky pro pěstování pokojových 

rostlin
•Zelené stěny a obrazy v interiéru
•Květináče v interiéru a exteriéru - MARKET
Zdraví: Bylinky proti kašli 
EKO pěstování: Pokojové rostliny pro zdravé bydlení + elektrické 

čističky vzduchu 
Technika: stroje a nářadí užitečné v zimě
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