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     rok na zahradě

|Allium (okrasný česnek) 
vysazujeme začátkem října 
na slunné stanoviště s lehčí 
propustnou půdou do hloubky 
podle odrůdy 6-15 cm. Zůstá-
vají na stanovišti více let, a trsy 
vyjímáme a dělíme zpravidla až 
pokud je porost příliš hustý.
|Anemone (sasanka) hlíz-

naté trvalky, které vysazujeme 
na podzim nebo brzy z jara na 
slunné stanoviště do hloubky 5-
7 cm. Před výsadbou hlízy na 24 
hodin namočíme. V době vegeta-
ce vyžadují dostatek vody, avšak 
při vegetačním klidu sucho.
|Crocus (krokus) podzimní 

odrůdy vysazujeme v polovině 
srpna, jarní krokusy vysazujeme 
během října na slunné stanoviš-
tě s propustnou a humózní půdou 
do hloubky 6-10 cm. Během ve-
getace vyžadují dostatek vody, tr-
valé přemokření však nesnáší. Na 
konci vegetace (žloutnutí listů) je 
nejlepší sucho. Vyjímáme a dělí-
me zpravidla při přehoustnutí.
|Eremurus (liliochvostec) 

trvalka vyžadující slunné sta-
noviště s propustnou půdou. 
Bezpodmínečné je suché pře-
zimování (nepromokavý kryt 
porostu). Výsadba v září až říjnu 
do prostorných jam tak, aby 
kořeny směřovaly mírně šikmo 
dolů (vzrostný vrchol 2-4 cm pod 
povrch). Kvetou až starší rostliny 
(3-4 roky), dokud nepřehoustne, 
ponecháváme trvale na stanoviš-
ti.
|Galanthus (sněženka) 

vyžaduje polostín, během vege-
tačního klidu nesnáší přeschnutí 
půdy. Vysazujeme na podzim 6-
8 cm hluboko.
|Hyacinthus (hyacint) 

vysazujeme na slunné ne příliš 
vlhké stanoviště s propustnou 
a vyhnojenou půdou od září do 
poloviny listopadu 15-18 cm 
hluboko. Hyacinty se doporuču-
je po odkvětu vyjmout ze země, 
uskladnit na sušším vzdušném 
místě a na podzim znovu zasadit. 
Jinak dochází k řídnutí a zmenšo-
vání květů.
|Leucoium (bledule) se vy-

sazuje v září do polostínu s vlhčí 
humózní půdou do hloubky 8-
10 cm. Ponecháváme trvale na 
stanovišti, dokud porost nepře-
houstne.
|Lilium (lilie) se vysazují na 

slunce až do polostínu tak, aby 
měly dostatek světla, ale byly 
chráněny před poledním úpalem. 
Vyžadují lehčí propustné půdy 
maximálně zásobené humusem 
a živinami. Nad cibulemi má být 
cca 3-5 cm zeminy. Mrazuvzdor-
né kultivary lze sázet od září do 
začátku listopadu nebo i s ostat-
ními odrůdami na jaře. Odolné 

druhy lze ponechat na stanovišti 
více let do přehoustnutí porostu, 
citlivější je nutné s podzimními 
mrazíky uklidit. Cibule nesmí 
vyschnout, proto buďto po roz-
dělení trsů ihned sázíme a nebo 
skladujeme ve vlhčí rašelině.
|Narcissus (narcis) koncem 

srpna až do poloviny října vysa-
zujeme na slunná stanoviště do 
propustné živné půdy bohaté 
na vláhu, avšak v zimě jim vadí 
přemokření. Hloubka výsadby je 
8-12 cm. Po odkvětu odstraňuje-
me uvadlé květy. Cibule zůstávají 
na stanovišti více let jako tulipá-
ny. Sklízíme je po 3-4 letech na 
začátku žloutnutí listů, rozdělí se, 
očistí a ihned vysadí.
|Oxalis (šťavel, čtyřlístek) se 

vysazuje v dubnu na slunné sta-
noviště se spíše kyselejší půdou 
do hloubky 4-6 cm. Cibule se 
vyjímají po prvním podzimním 
mrazíku a skladují se při 2-8°C 
na suchém a vzdušném místě.
|Puschkinia (puškinie) se 

vysazuje koncem října na slunce 
nebo polostínu do lehčí humózní 
půdy. Příliš suchá místa nejsou 
vhodná. Hloubka výsadby je 5-6 
cm. Na stanovišti se ponechává 
trvale do přehoustnutí porostu.
|Ranunculus (pryskyřník) 

vyžaduje propustnou půdu 
s dostatkem humusu na výsluní, 
sázíme do hloubky 5 cm, nejlépe 
přezimuje v suchu při 6-8°C.
|Scilla (ladoňka) se vysa-

zuje koncem září po propustné 
humózní půdy na slunce nebo 
do polostínu. Hloubka výsadby 
je 6-8 cm. Na stanovišti se po-
nechává trvale.
|Tulipa (tulipán) vysazuje-

me na slunné chráněné místo 
s propustnou na humus bohatou 
půdou od poloviny září do konce 
října 8-12 cm hluboko. Po odkvě-
tu odstraňujeme uvadlé květy. Tu-
lipány mohou zůstat na stanovišti 
i několik let, je ale vhodné je po 
3 letech z půdy vyjmout cca 6-8 
týdnů po odkvětu - v době žlout-
nutí listů (kromě  botanických 
odrůd). Po očištění cibule uloží-
me na suchém a vzdušném místě, 
až do další výsadby na podzim. 
|Domácí rychlení cibulovin: 

hyacinty a nižší kultivary tulipá-
nů i narcisů lze přirychlit za po-
kojových podmínek k zimnímu 
kvetení. Vysazujeme 10 – 12 
týdnů před termínem kvetení do 
květináčů, které přeneseme do 
chladnější místnosti (5-9°C). Ci-
bule důkladně zakoření a jakmile 
se objeví špičky listů, přeneseme 
do světlé místnosti s teplotou 15-
18°C.

S přáním mnoha pěstitelských 
úspěchů

Otakar Parma ml.

n Připravuje Specializovaná prodejna 
Zahrádkář v České ulici 167 Louny

| Podzimní výsadba okrasných cibulovin
Září je obdobím výsadby okrasných cibulovin kvetoucích brzy z ja-
ra. Tyto květiny obecně sázíme nejlépe na místo, kde cibuloviny 
nerostly alespoň 5 let, volíme pozemek s propustnou půdou, který 
není příliš vysychavý ani přemokřený. Před výsadbou je vhodné 
citlivé druhy namořit proti houbovým chorobám.

U nás se tato „beznohá“ 
ještěrka ve vhodném prostředí 
vyskytuje až do nadmořské 
výše 1000 m. Slepýše může-
me nalézt na okrajích lesů, 
pasekách, ve starých neudr-
žovaných sadech a zahradách, 
v příkopech podél lesních cel-
ků a podobně. 

Dosahuje délky až 50 cm, z če-
hož polovina připadá na ocas. 
Svrchu je slepýš šedohnědý 
nebo olivově hnědý dobronzova. 
Na břiše je černý. Na rozdíl od 
našich dalších druhů ještěrek 
však má převážně noční aktivitu. 
Tento druh je živorodý a mláďata 
jsou poměrně velká a ihned po 

narození velmi životaschopná. 
Úkryty vyhledává přes den pod 
kameny, ve skládkách dřeva 
a podobně.

Na Lounsku se tento druh 
vyskytuje početněji hlavně 
v lesnatých oblastech Džbánu 
a Doupovských hor. Výskyt 
byl doložen z okolí Stradonic, 
Chmelištné, Nové Vsi, Krásné-
ho Dvora, Brodů, Velké Černoci, 
Divic, Konětop, Žerotína, Peru-
ce, Ročova, Malměřic a dalších 
míst. 

Přesto, že na Lounsku se jedná 
o relativně běžný druh, je v rámci 
celého státu hodnocen jako silně 
ohrožený.                   Herbert Tichý

„Víte, majetek, to je především zodpovědnost. Já 
jsem vlastně jen správce, udržuji to tak, abychom 
se za to nemuseli stydět a abych to v dobrém stavu 
předal zase dětem,“ říká Zdeněk Karel Schönfeld, 
syn velkostatkáře z Nového Dvora na Lounsku 
a potomek šlechtické rodiny.

Nejen jeho vzpomínky na pohnutý životní osud 
zazní v pořadu Českého rozhlasu Sever Přijeli 
jsme k vám. Co to znamenalo být synem kulaka 
a jak v praxi vypadala násilná kolektivizace české-
ho zemědělství, na to dále zavzpomínají Antonín 
Kerner a Václav Hilbert ze Smolnice a Leo Suchý 
ze Slavětína. Připomenou dobu, kdy zemědělci 
– od velkostatkářů až po hospodáře na několika 
hektarech – byli zbavování majetku, děděného 
často po řadu generací a získaného dlouhou vy-
čerpávající prací. 

A připomenou také těžké začátky po roce 1990: 
„Sebrali nám všechno během hodiny. Vraceli nám 
to několik let,“ říká jeden z pamětníků. Jejich 
vzpomínky odvysílá Český rozhlas Sever v sobotu 
15. září a v neděli 16. září, vždy od 10:05 do 11 
hodin na velmi krátkých vlnách (FM) 88,8 nebo 
103,1 MHz.

David Hertl

„Jak se vám to stalo, že jste 
Upír?“ – ptám se otřepaně. 
„Tu historku říkám každý rok 
mockrát,“ reaguje Václav Krejčí 
na otázku, kterou mu novináři 
pokládají nejčastěji.

Dozvídám se, že rakovnický 
rodák, Václav Krejčí švarně 
upírničí už od osmé třídy. Sran-
distou se nestal, ale narodil se 
jím. Odjaktěživa bavil třídu, ba 
co třídu, školu, a u ničeho ne-
chyběl. Tenkrát hrál v Rakovníku 
ve školním divadle kůzle. Vypadl 
proud... a on první si uvědomil, 
že je lepší rozsvítit malé světýl-
ko, než proklínat tmu. Nahmatal 
svíčku, zapálil ji a jak si ji držel 
u tváře, diváci začali skandovat: 
„Upír!!!“ Tuhle přezdívku už 
Krejčímu nikdo neodpáral. 

„Nejdříve mě to strašně štva-
lo. Pořád a všude jsem byl Upír. 
Teprve později, když jsem si 
přemýšlel o svém uměleckém 
jménu, Ivan Vyskočil z Reduty 
povídá, nic nevymýšlejte, říkejte 
si Upír. Vždyť je to senzační!

Od roku 1978 vystupuje Václav 
Upír Krejčí jako bavič-profesio-
nál. „Odjakživa mne lákal kumšt. 
Ve skupině Burutus jsem hrál na 
bicí. No ale nejen muzika, hlavně 
sranda, to bylo moje. Přesto jsem 
se vyučil elektrikářem. Táta říkal, 
nejdřív řemeslo, a pak si dělej, co 
chceš. Asi měl pravdu,“ připouš-
tí bavič, který má dneska vlastní 
reklamní agenturu. Nakolik 

prosperuje? „Jsem na tom tak, 
že nemusím brát všechno a jsem 
tomu rád. Protože to člověka 
pokřivuje. Proč jsem 
tady, na Jakubském 
létě? Jsme s organi-
zátorem Kamilem 
Šírem přátelé a takové 
parádní věci, jako je 
vroutecká pouť, ty se 
neodříkají.“

A čím se bavič baví, 
když nebaví? „Hodně 
teď píšu. Připravuji 
knížku, jež má být 
holdem a poctou kva-
litním lidem – Vtip 
a nevtip slavných. Za-
čal jsem psát proto, 
že často nevím, kdo 
je autorem a výroky 
si přivlastňují růz-
ní přidrzlí elévové. 
No schválně, kdo je 
autorem výroku Již 
opilý ještě pil? Bolek 
Polívka přeci! Ta 
knížka je o tom, co 
kdo řekl. Najdete v ní 
i méně známé výroky 
osobností známých, například: 
Intelektuál je užitečný idiot. 
A víte, kdo to řekl? Vladimír Iljič 
Lenin. K výrokům slavných jsem 
se snažil o autorech i maximum 
zjistit. Například o báječném 
Zdeňkovi Podskalském. Když 
jsem požádal jeho syna, aby mi 
doplnil můj přehled historek, 

smekl, že některé neznal ani on. 
A taky tam pro zpestření najdete 
výroky mé dcery Klárky. To jsem 
jí řekl, mám tě rád, a maminka se 
ptala, co ti táta říkal? A Klárka 
na to: To je moje soukromá věc. 
Další její krásný výrok je: Trošku 
dobrý, ale nevadí...“ 

A právě osmiletá Klárka in-

spirovala V. U. Krejčího k druhé 
letošní knížce. Ta se jmenuje 
Já a tiskařský šotek a tři až šest 
stránek bude mít majitel kníž-
ky pro sebe – mohou se tam 
doplnit jména, postavy. „Klárka 
miluje Šotka a jeho příběhy. Je 
zvědavá, co Šotek dělá, říká. 
Tuhle zasadil křen a ten rostl, až 

prorostl zeměkouli a Šotek se po 
kořeni neohroženě spustil až do 
Austrálie. Naštěstí je ten Šotkův 
křenový kořen pevný jako lano, 
a tak šťastně doručkoval domů, 
ke Klárce.“ 

Šotek však dívenku i vychová-
vá. Nechtěla nosit bačkorky a po-
řád pčíkala. Taky Šotek byl samé 

hepčí a povídá, že je 
to proto, že jsem si 
zapomněl natáhnout 
bačkory. No a od těch 
dob Klárka bačkůrky 
nosí. Šotek jí pomohl 
i s jídlem. Když měl 
na talíři něco, co 
nerad, tak nekňoural 
a snědl to. „Protože 
moudrý Šotek ví, že 
existuje perfektní vy-
nález, co se jmenuje 
tlusté střevo, a to si 
z jídla vezme jenom ty 
dobré věci. A teď, když 
se Klárce nějaké jídlo 
tak úplně nezdá, říká 
si, to vykakám... No 
a ještě máme čtrnác-
timěsíčního Kristiána 
a pojmenovali jsme 
ho po ulici, ve které 
bydlíme, a né naopak, 
jako se to obvykle 
dělává,“ rozvyprávěl 
se Václav Upír Krejčí, 

ale vystoupení se mu už blíží. 
Zaklapávám notes.

No vida, on je ten pan Upír 
v civilu báječný taťka, myslím si. 
Ona ta otravná novinářka nako-
nec ani tak otravná nebyla, a lidi 
se budou těšit na moje knížky, 
myslí si on, když se loučíme.

Květa Tošnerová
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 vzhůru do
kulturního dění

n S Palečkem a Janíkem 
oslaví čtyřicet let i Louny 

LOUNY (jvn) - Po dvou 
letech se do lounského Vrch-
lického divadla vrací oblíbená 
písničkářská dvojice Paleček 
a Janík. Letos přijede se 
zbrusu novým výběrem svých 
největších hitů Hele lidi, který 
si vydala k výročí čtyřiceti let 
společného muzicírování. Mi-
roslav Paleček a Michael Janík 
za ty roky spolu složili a nazpí-
vali již mnoho písní. Od těch 
hebce protestních z Karlova 
mostu přes hudebně vydatné 
semaforské čtvrtstoletí až po 
s lehkým humorem nahlíže-
nou současnost. Z nich na 
„best of“ vybrali čtyřicet, což 
z jejich desky s pořadovým 
číslem jedenáct dělá nejkom-
pletnější zmapování všech 
fází její sympatické kariéry. 
Na mnohé z nich se můžete 
těšit i při lounském koncertě 
19. září od 19 hodin.
n České trio zahájí 

Sukem 
LOUNY (jvn) - Lounský 

Kruh přátel hudby vstupuje 
v pondělí 25. září do své 
34. koncertní sezóny. Ve 
Vrchlického divadle ji začne 
České trio skladbou Josefa 
Suka. Dále zazní kompozice 
Mendelssohna–Bartholdyho 
a Antonína Dvořáka. Historie 
Českého tria sahá až k de-
vadesátým létům 19. století, 
kdy vzniklo první klavírní trio 
tohoto jména. V současnosti 
jej reprezentují Milan Lan-
ger (klavír), Dana Vlachová 
(housle) a violoncellista Mi-
roslav Petráš (violoncello). 
Odborné hudební kritiky 
u nich oceňují především 
kompaktnost, přestože je 
soubor tělesem výrazných 
hráčských individualit, mis-
trovství a čistotu hudebního 
stylu, vroucnost a hloubku 
projevu i jeho spontánnost 
a temperament. Přijďte se 
přesvědčit.

Synové kulaků zavzpomínají na 
padesátá léta
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Dozvuky Jakubského léta
V zákulisí je Václav Upír Krejčí učiněný beránek

Po celé prázdniny se do novin nevešel článek o Václavu Krejčím, 
tak to napravuji dodatečně, aspoň v létě babím. Potkali jsme se na 
slavnosti ve Vroutku. Posedával za jevištěm a místo krve popíjel 
oranžovou limonádu. Před objektivem divoce topořil vlas, aby 
vypadal hrůzostrašně, nějak se to ale nedařilo. Navzdory jménu 
i divokému účesu je v něm cosi velmi lidského. 
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V dobovém tisku nebyla nouze o veřejné 
pomluvy „vesnických boháčů“. Takhle psal 
například Lounský zpravodaj na podzim 
roku 1950, v době násilné kolektivizace. Jeho 
výtisky si můžete prostudovat v archivu 
v Lounech.

 Vzácní a ohrožení živočichové
na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

n Ještě s námi žije... Slepýš křehký


