
TV PROGRAM

 6.15 Superhrdinové: Batman do   6.15 Superhrdinové: Batman do  
  Ligy!          Ligy!        
  Americký animovaný seriál (2013)  Americký animovaný seriál (2013)
 6.40 Tlapková patrola (4)         6.40 Tlapková patrola (4)        
  Kanadský animovaný seriál (2013)   Kanadský animovaný seriál (2013) 
 7.25 M*A*S*H (107)   7.25 M*A*S*H (107)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (108)   8.15 M*A*S*H (108)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.55 M*A*S*H (109)   8.55 M*A*S*H (109)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.25 Policie v akci         9.25 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Květ   10.25 Rosamunde Pilcher: Květ  
  života    života  
  Příjezd známé spisovatelky k příbuzným   Příjezd známé spisovatelky k příbuzným 
  na venkov znamená konec poklidného    na venkov znamená konec poklidného  
  života a začátek nových citových vztahů...   života a začátek nových citových vztahů... 
  Německý romantický příběh (1999).    Německý romantický příběh (1999).  
12.15 Polední zprávy    12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch V (9)  12.30 Jake a tlusťoch V (9)          
        Poslední tanec        Poslední tanec
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).    Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové  13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VI (10)     příběhy VI (10)   
  Vše pro sestru 2/2  Vše pro sestru 2/2
  Další řada německého seriálu (2012-13)  Další řada německého seriálu (2012-13)
 14.30 Komisař Rex III (1)   14.30 Komisař Rex III (1)  
         Závod smrti         Závod smrti
  Německý kriminální seriál (1996).   Německý kriminální seriál (1996). 
 15.30 Komisař Rex III (2)   15.30 Komisař Rex III (2)  
        Město plné strachu        Město plné strachu
  Německý kriminální seriál (1996).   Německý kriminální seriál (1996). 
16.35 Odpolední zprávy    16.35 Odpolední zprávy    
 16.50 Policie v akci  16.50 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!         17.50 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu         Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!           tradiční i exotická!         
 18.55 Zprávy FTV Prima     18.55 Zprávy FTV Prima    
 19.25 Krimi zprávy     19.25 Krimi zprávy    
 19.40 Divošky     19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR     19.55 TOP STAR    
 20.15 1890 (11)   20.15 1890 (11)        
        Volavka        Volavka
        Detektiv Marton odhaluje, že farář          Detektiv Marton odhaluje, že farář  
  nebude tím, kdo trestá padlé dívky.    nebude tím, kdo trestá padlé dívky.  
  Zato se dozvídá velké tajemství doktora   Zato se dozvídá velké tajemství doktora 
  Bielika a s pomocí Júlie se konečně    Bielika a s pomocí Júlie se konečně  
  dostává na stopu démona z Tiesňavy...  dostává na stopu démona z Tiesňavy...
        Slovenský historický krimiseriál (2017).          Slovenský historický krimiseriál (2017).  
21.35 Mizerové        
  Přímo pod nosem detektivů Martina  
  Lawrence a Willa Smithe je ukradeno  
  obrovské množství zabaveného heroinu.  
  Tito dva nejlepší policajti z Miami musí
  případ vyřešit dříve, než jim kvůli  
  tomu FBI zavře oddělení... 
  Americká akční komedie (1995).
0.05 Policie v akci        0.05 Policie v akci        

 1.05 Komisař Rex III (1)  1.05 Komisař Rex III (1) 
  Německý kriminální seriál (1996).   Německý kriminální seriál (1996). 
 2.05 Komisař Rex III (2)   2.05 Komisař Rex III (2)  
  Německý kriminální seriál (1996).   Německý kriminální seriál (1996). 
 3.05 Rosamunde Pilcher: Květ   3.05 Rosamunde Pilcher: Květ  
  života    života  
  Německý romantický příběh (1999).   Německý romantický příběh (1999). 

21.35
Mizerové

akční komedie

SESKUPENÍ KAMENŮ V ZAHRADĚ 

inzerce

Zdroj:  HEZKY UPRAVENÉ MALÉ ZAHRADY
Nakladatelství Svojtka&Co.

To, co zanikne na bohatě porostlých záhonech, se mimořádně dobře vyjímá v pečlivě aranžované 
skalce. Seskupení z malých květin nebo pouze travin jsou v tak zřetelném kontrastu ke kamennému 
okolí s jeho hnědými, šedivými či okrovými tóny, že obojí vyniká: ztrnulé kameny a živoucí barevní 
a zelení partneři.

Na počátku byly kameny - a jejich seskupení bude tím prvním, 
o čem budeme při plánování skalky přemýšlet. Jsou rámcem 
pro společenství květin, které se na nich a kolem nich má 
usídlit. Samozřejmě že i rámec je měnitelný, protože kameny, 
hlavně ty menší, je možné vždy přemístit. Základní kostra však 
zůstane relativně stabilní, především v tom případě, že 
nezapomenete na keře a trvalky.

Důležité je přírodní uspořádání skalky. Není to však jediná 
možnost, protože příroda nemusí být podrobena jen náhodě. 
Snese ruku, přinášející řád a umělecké ztvárnění. Pro tuto ruku 
je půda plátnem, na které maluje obraz. To lze chápat i prosto-
rově, protože moderní umělec se neomezuje pouze na plochu. 
Jeho materiál, kameny a rostliny, vnášejí do díla hloubku. Plátno 
může mít záhyby a být rozprostřeno na nerovném podkladě.
Úkolem kamenů je vytvářet malá políčka s vodorovným povr-
chem. Zároveň musí zabránit rozplavování půdy. U každého 
kamene je nutno uvážit, jak má být ve skalce uložen a před-
stavit si, jak by asi ležel v přírodě. Tak má být zasazen také do 
skalky. Dostáváme se k základům, tedy k povrchové vrstvě, na 
kterou budeme kameny pokládat, do níž je budeme usazovat, 
ať už v geometrickém seskupení, nebo jako vržené kostky. Jako 
vrchní vrstva se nabízí štěrk, který kromě toho podporuje odtok 
dešťové vody. Květiny, které mají rády kameny, nemilují vlhko.
Několik tipů na úpravu vrchní vrstvy: rozhrňte štěrk ve výšce 
jednoho až tří centimetrů tak, aby byl i pod listy. To chrání před 
hnilobou. Obnovte čas od času vrchní vrstvu tak, že kolem rost-
liny odstraníte zeminu a štěrk a nově rozvrstvíte čerstvou směs. 
Pokud se na místě usídlily nežádoucí rostliny, odstraňte je 
i s kořeny a postižené místo zahrňte štěrkem. Hrubý štěrk, 
případně přerušovaný trávou anebo dlaždicemi, přispívá 
k barevnému oživení, protože jeho kamínky jsou různobarevné. 
Kromě toho jsou tak malé, že se postarají o základní zabarvení 
a jeho již zmíněnou funkci malířského plátna, která podporuje 
rostlinný a kamenný obraz. Zelená a šedá, pestrá a hnědá mají 
vytvářet jednotu. Těsné soužití tomu napomáhá. Rostliny je 
možné seskupit do ostrůvků, některé by však měly vyrůstat 
přímo z kamene. Existuje velmi propustný vápenec, schraňující 
vodu, kde je možno vyplnit důlky zemí a přímo na kameni 
provést výsadbu.


