
 

 

  

V souladu s přírodou | Ing. Iva Jančíková 

ČESKÁ SELKA JE BEDÝNKOVÁNÍ PRO VÁS? 
 

 Jaká zelenina a ovoce bývá v bedýnkách? 

 Výhody bedýnkování s Českou selkou 

 Kde, kdy, jak, proč? 

 Objevte hravou složku bedýnkování. 

 3 oblíbené bramborové recepty na závěr. 
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Je bedýnkování i pro vás? 
aneb proč si tento systém nakupování zamilujete 

 

 

 

 

Napsala: Ing. Iva Jančíková 

zakladatelka projektu Česká selka, koordinátorka bedýnkování 

 

 

 

Informace uvedené v tomto materiálu nezaručují jakékoli výsledky ani to, že bedýnkování bude to pravé pro vás. Autorka nenese 

zodpovědnost za Vaše rozhodnutí. V tomto materiálu můžete najít myšlenky i informace od třetích osob. Veškeré informace jsou 

pouze doporučením a vyjádřením mého názoru na problematiku bedýnkování. 
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Co je to bedýnkování? 
Bedýnkovací příručku jsem napsala pro 

vás, kdo pojem bedýnkování znáte spíše 

z vyprávění a chci vám tímto přiblížit 

systém České selky, pro kterou 

bedýnkování organizuji přímo já.  

Těší mě, že jste zavítali na webové 

stránky www.ceskaselka.cz a stáhli si 

tento materiál. Pokud se během čtení 

dostanete k nějaké nejasnosti, nebojte 

se mi napsat a zeptat se konkrétně, 

budu-li znát odpověď, ráda zodpovím 

nebo si vzdělání doplním.  

Uvědomíte si při čtení řádků, že 

bedýnkování není jen klasická spotřeba, 

je součástí životní filozofie nás, kdo 

chceme pro planetu udělat kousek 

dobrého. Podpořením dlouhodobě 

udržitelného ekologického pěstování 

roste šance, že i naše děti si budou mít 

kde hrát, budou mít co jíst a budou mít 

co dýchat.  

http://www.ceskaselka.cz/
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Moje cesta k bedýnkování 
Psal se rok 2013 a já chtěla pro naši rodinu zajistit nejkvalitnější dodávky 

potravin. Iniciovala jsem projekt „nákupů z farem“ a koupila chladicí auto, 

sepsala podnikatelský plán a nějak se mi objevila možnost účasti v soutěži 

Rozjezdy, kterou pořádá každoročně T-mobile.  

Přihlásila jsem se, abych zjistila, co na můj projekt odborníci. Byla jsem 

překvapená, když jsem vyhrála třetí místo. 

O bedýnkování jsem se v létě 2013 dozvěděla od farmářky, kterou jsem našla 

tady v nejbližším okolí a chtěla u ní nakupovat zeleninu. Anička mi vysvětlila, 

jak to funguje. Sklidí ráno na poli to, co je aktuálně nejvhodnější ke sklizni. 

Ani den dopředu mi neřekla, co v bedýnce bude, rozhodovala se až ráno na 

poli.  

Když jsem se pak aktivně zapojila, viděla jsem, proč je tomu tak. V plánu bylo 

například sklidit ředkvičky, ale když jsme je začali vytahovat, byly opravdu 

mizerné a bylo potřeba je nahradit něčím jiným. Okoukli jsme o dva řádky 

vedle mrkvičku, a ta byla naopak pěkně vydařená a v bedýnkách byly první 

mrkve namísto plánovaných ředkviček.  

Další souvislosti mého příběhu najdete <<ZDE>> webu. 

https://www.ceskaselka.cz/muj-pribeh
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S farmářkou jsem se 

spřátelila, a postupně se víc 

a víc angažovala v organizaci 

bedýnkování i na poli. V den 

kompletace jsem se ráda 

uvolila k práci dobrovolníka.  

Práce na farmě je vždycky 

dost, a každé ruce se hodí.   

Souhlasíte se mnou, že mít 

přes sezónu čerstvou 

zeleninu a ovoce je základ 

zdravého jídelníčku?  

Jaký základ tedy můžete mít 

od České selky?  

Podívejte se na další fota 

dosud zdokumentovaných 

bedýnek, které jsem pro vás 

nafotila. 

Vpravo vidíte přehlídku 

různých bedýnek.>>>>>> 

https://www.ceskaselka.cz/obsahbedynek
https://www.ceskaselka.cz/obsahbedynek
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Je to i pro vás? 
Představím tu ve stručnosti systém fungující v komunitě 

České selky, abyste si udělali představu, o čem bedýnkování 

je. 

Jak se rozhodnout? 

Připravila jsem za ty roky poměrně detailní popis na 

webových stránkách, kde každý najde fotografie reálných 

bedýnek a udělá si představu, jaké množství  zeleniny 

očekávat, jaké druhy, jaké složení konkrétní bedýnky atd.  

Fotografie mluví za vše, ovšem může se stát, že vaše 

představa bude odlišná, proto v komunitě České selky má 

každý 100% záruku spokojenosti. Ač se určitým způsobem 

zaváže odebírat celou sezónu, tato úniková cesta dává 

komfort každému, kdo si to přece jenom rozmyslí. 

Primárně jsou bedýnky určeny rodinám s malými dětmi, 

najdete v nich ingredience na přípravu příkrmů (brambory, mrkev, dýně, cukety, špenát). Zelenina je pěstovaná čistě ekologicky, 

proto je tou nejvhodnější právě pro naše nejmenší. 

Samozřejmě si pochutnají i dospělí a není nad lepší příklad, než když i dospělý taťka chroupe mrkvičku, dítko má krásný vzor a pak 

také s chutí chroupe mrkvičku (místo tabulky čokolády). Je to opravdové jídlo, které si kupujete a ne směs nějakých pesticidů, 

herbicidů a fungicidů, které se v klasickém zemědělství hojně používají. 

https://www.ceskaselka.cz/obsahbedynek
https://www.ceskaselka.cz/obsahbedynek
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Máte rádi překvapení? Pokud 

oceňujete bedýnku plnou 

zeleniny a ovoce, i když je to pro 

vás určitým způsobem 

překvapení, pak jste tu správně. 

Přizpůsobujeme bedýnky tomu, 

co aktuálně potřebují farmáři 

sklidit.  

Je to tedy pro rodiny, kterým 

nevadí překvapení, ba dokonce 

které to překvapení milují a 

s napětím vyndávají obsah tašky 

a radují se, jako by dostali milý 

dárek k narozeninám. 

Milovníci přírody jste možná do 

té míry, než na vás vyskočí 

pavouk nebo najdete brouka.  

Hmyz je důkazem, že na 

zeleninu nebyl použitý žádný 

chemický „sajrajt“, přežívají zde 

i malí tvorečkové a my je máme 

rádi, chceme je nechat žít.  
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Hlína je špína nebo není špína? Zelenina 

většinou není umytá, může se stát, že 

třeba mrkev nebo brambory budou tak 

trochu zablácené.  

Ano, zašpiníte si trochu kuchyň, ale jak by 

řekl můj děda. „To je čistá špína, toho se 

nebojte.“ 

Máte vlastní zahradu a obáváte se, že 

vám bude zelenina z bedýnky zbývat?  

To posuďte sami, ale bedýnky zajistí 

pestrost.  

Pokud jste například milovníci rajčat a 

baštíte je na kila, pak se vám vlastní úroda 

rozhodně bude hodit. V bedýnce je 

prostor tak pro kilo, možná kilo a půl, 

které se sní během jedné večeře. My 

máme i vlastní zahradu, ve které se 

zaměřujeme s pěstováním na to, co máme 

nejraději a to jahody a právě zmiňovaná 

rajčata. Bedýnky však zajistí potřebnou 

pestrost našeho jídelníčku a dovedou nás k testování nové zeleniny a bylinek, kterou jsme dosud ani neznali. 
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Chcete udělat něco dobrého pro planetu? 

Pak zapojení do systému bedýnkování patří 

k jedné z cest, jak takový dobrý skutek 

udělat. Podpoříte lidi, kteří věnují celý život 

práci v souladu s přírodou.   

Budete v době sezóny v Čechách? Možná 

jste cestovatelský typ a plánujete léto 

někde v daleké cizině, pak se s námi do 

bedýnkování můžete zapojit v době, kdy 

jste doma, ovšem nezapomeňte předem 

dát vědět termíny, kdy pro vás bedýnku 

kompletovat nemáme.  

Můžete se také pro termíny, kdy cestujete, 

domluvit se někým, kdo ji zpracuje za vás. 

Primárně je cílem zajistit odběr po celou 

sezónu pro vybrané farmáře. 
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Výhody bedýnkování 

s Českou selkou 
Bedýnkování s Českou selkou vám přinese 

komfort v podobě ulehčeného nakupování 

čerstvé zeleniny a ovoce.  

Zajistíte si pravidelný přísun vitamínů 

v přirozené podobě,  nemusíte chodit nikam 

na trh a navíc znáte původ zeleniny. Můžete 

vyzvednout cestou z práce, otvírací doby 

výdejních míst jsou - 

Objednáte, zaplatíte a pak už jen 

vyzvedáváte. V den, kdy si máte bedýnku 

vyzvednout, dostanete připomínací sms, ve 

které je zároveň informace o aktuálním 

složení tašky. 

Spolu se zeleninou v tašce najdete i lísteček 

s tipy na vaření, vyzkoušené recepty a 

návody na uchování zeleniny, aby zůstala 

déle čerstvá. 
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Kde se můžete s Českou selkou zapojit do bedýnkování? 
 V roce 2018 se bedýnky dostanou 

k příznivcům čerstvé české ekologicky 

pěstované zeleniny a ovoce v Mladé 

Boleslavi,  Mnichově Hradišti, Turnově, 

 Liberci, Vratislavicích nad Nisou, 

Jablonci nad Nisou, Semilech, Lomnici 

nad Popelkou, Jilemnici a Vrchlabí. 

Možná se ptáte, proč jsou některá 

města na červeném podkladu a jiná na 

bílém. Rozdíl je v systému předávání 

bedýnek. 

 

V Semilech je možné obojí, vyzvednutí 

ve výdejním místě i dovoz domů při počtu zájemců minimálně 10 na trase Semily – Lomnice - Jilemnice -  Vrchlabí. Více o této 

možnosti a trase najdete <<ZDE>>. 

Síť výdejních míst i oblast působení České selky se může i během sezóny změnit – rozšířit, upravit dle vašich preferencí a logistických 

možností. Podívejte se na konkrétní výdejní místa <<ZDE>>. 

https://www.ceskaselka.cz/objednavky-vrchlabi
https://www.ceskaselka.cz/sezona-2018


JE BEDÝNKOVÁNÍ PRO VÁS? www.ceskaselka.cz 

 

13 
 

Jakou zeleninu a bylinky v bedýnkách očekávat 
Seznam zeleniny jsem sestavila podle toho, 

co již v bedýnkách bylo, může se stát a 

každoročně se to stává, že se do bedýnek 

dostane nová zelenina, která má svou 

premiéru, proto buďte shovívaví a pokud 

bude v bedýnce něco nového, co jste tady 

nenašli, není to žádná mystifikace, ale 

jednoznačný vývoj. 

Pro vás, kdo s námi bedýnkujete prvně, 

jsem vytvořila na webu pomůcku pro 

rozpoznávání bylinek a zeleniny, která není 

až tak obvyklá. <<<ZDE>> dodávám fotky a 

informace k bylinkám a méně známé 

zelenině. Když totiž v bedýnce objevíte 

svazek něčeho zeleného, o čem nemáte 

tušení, zda to je na čaj, do polévky nebo se 

to jí syrové, pak takový pomocník v podobě 

fotografií na webu přijde vhod. Součástí 

připomínací sms je seznam položek 

v bedýnce, může se však stát, že tam jsou 

různé svazky bylinek a někdo má koriandr a 

jiný kopr. 

https://www.ceskaselka.cz/poznavani-zeleniny-a-bylinek-z-bedy
https://www.ceskaselka.cz/poznavani-zeleniny-a-bylinek-z-bedy
https://www.ceskaselka.cz/poznavani-zeleniny-a-bylinek-z-bedy
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Jaké ovoce bývá 

součástí 

bedýnek? 
Jahody – třešně  - višně – rybíz – 

borůvky – mirabelky – jablka – 

hrušky – švestky – blumy – 

broskve - meruňky. 

S ovocem je to v porovnání se 

zeleninou slabší, většinou je jen 

jeden druh ovoce a zbytek tvoří 

zelenina.  

V roce 2017 se však stalo, že na 

jaře pomrzly květy ovoce, proto 

bedýnky byly čistě zeleninové.  

Věřím, že v roce 2018 se ovoce 

vydaří o to lépe a vy si 

pochutnáte na plodech 

provoněných sluncem. 
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Co je to ekologicky pěstovaná zelenina a ovoce 
Když se bedýnkovací komunita rozrostla a farmářka Anička neměla dost zeleniny, musela jsem začít pátrat po dalších pěstitelích. 

Byla jsem překvapená, jak málo jich hospodaří opravdu ekologicky. Když už jsem někoho našla, nechtěl mi nic prodat, ač tvrdil, že 

pěstuje vše bez chemie, jak jsem vyslovila větu, že se přijedu podívat na jeho farmu, hned se začal vymlouvat, vykrucovat a nakonec 

třeba i zavěsil, jen abych se nepřijela podívat na vlastní oči. Byla jsem už docela zoufalá a říkala si, že by Anička byla jediným 

pěstitelem, co hnojí hnojem a dokáže něco 

vypěstovat? 

Většina dotázaných zemědělců tvrdila, že bez 

postřiku se nic neurodí, že to není možné mít 

jakýkoli výnos. No, ono je to o poctivé tvrdé práci, 

aby se urodilo. Nevzdala jsem to a pátrala dál. 

Ekologicky pěstovaná nemusí být nutně 

s certifikátem bio. Některé farmy mají certifikaci 

a ty s menší produkcí nemají. Reference na ostatní 

farmáře mi dala právě Anička, která se ekologickým 

pěstováním zabývá více než deset let. Věděla, kdo 

hospodaří dle stejných zásad jako ona. Hodně mi se 

zorientováním pomohla, a když jsem objevila 

nového pěstitele, ptala jsem se jí, zda ho zná, abych 

dostala referenci nezávislého znalce. 

https://www.ceskaselka.cz/farmy-s-ovocem-a-zeleninoi
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Když jsem objevila farmu pana Pospíšilíka, 

dostala jsem ty nejlepší reference 

a dozvěděla se, že patří k TOP pěstitelům, 

má mnohaleté zkušenosti a jeho farma má 

bio certifikaci.  

Ekologicky v komunitě České selky 

znamená bez chemie, bez postřiků, 

hnojení hnojem. 

Na  určité náročnosti pěstování se odráží 

i cena, mrzí mě, když někdo srovnává 

s cenami v supermarketu. Občas se 

najdou tací, co srovnávají s cenami na 

trhu, ovšem ani tam nejsou pěstitelé s bio 

certifikací, tam mohou být různí 

překupníci a původ zeleniny je nejasný. 

Ekologicky pěstovaná zelenina a ovoce od 

České selky má svůj původ a na ten jsem 

patřičně hrdá, na webu najdete farmáře, 

kteří se podílejí na obsahu bedýnky. 

  

https://www.ceskaselka.cz/farmy-s-ovocem-a-zeleninoi
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Bedýnkování je hravé 
Jak to je myšleno?  

Bedýnkování v sobě nese 3 prvky hravosti. 

 Napjaté očekávání při rozbalování tajemství 

– obsah tašky není předem znám. 

 Rozpoznávání obsahu se může podobat 

bojové poznávací hře. 

 Zpracování zeleniny by se v mnohých 

případech mohlo přirovnat k živelnému 

experimentu, kdy se zaberete do tvoření a 

jste doslova pohlceni tvorbou vlastního 

výtvoru, který se pak nazývá pokrm. 

Vyzkoušíme si tu hravost na malé poznávačce, 

podívejte se na rostlinky a zkuste si tipnout, která 

je která.  

Na obrázku najdete: mátu, meduňku, 

lichořeřišnici, měsíček lékařský, šalvěj, kopr, 

bazalku, levanduli, šalvěj kvetoucí, polníček, 

špenát čtyřboč, květ  dýně, koriandr, libeček 

<<ZDE>> najdete obrázky s popisem. 

https://www.ceskaselka.cz/poznavani-zeleniny-a-bylinek-z-bedy
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3 bramborové  TOP recepty 
Celoroční zelenina jsou v našich zeměpisných podmínkách brambory. Ty se na českém stole objevují od podzimu do podzimu proto 

jsem pro vás připravila několik receptů, jejichž hlavní součástí jsou právě brambory. 

Bramborové placičky 

Uvařené brambory nastrouháte na jemno, přidáte 

vejce a trochu mouky, prolisujete strouček česneku, 

lehce osolíte a celou směs důkladně promícháte. 

Tvarujete placičky, které ještě lehce omoučíte na 

povrchu. Na pánvi rozehřejete olej a placičky 

zprudka opečete. 

Já používám rýžovou mouku, pak je celý pokrm 

bezlepkový a možná se zarážíte nad tím, že jsem 

neuvedla množství brambor. U nás jsou placičky 

oblíbenou večeří, když zbyly brambory od oběda, 

proto jich je jednou odhadem půl kila a jindy dvacet 

deka a jindy kilo. Když je více brambor, použiji 

o vejce navíc. 

Placičky jsou výborné i bez česneku, v manželově 

rodině na ně mažou džem. 
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Podkrkonošské sejkory a 

chlupaté knedlíky 

Tato jídla mi připomínají dětství, 

babička nám sejkory pekla, když 

jsme například byly doma ze 

školy a tento lék nás jistojistě 

postavil na nohy. Jako děti jsme 

každý se svým talířkem čekaly, 

kdy bude další sejkora 

dopečená. Většinou jsme takto 

byly po obědě ještě před 

podávanou polévkou. 

Chlupaté knedlíky byl u nás 

častý sobotní oběd, většinou je 

vařila babička, která za roky 

praxe uměla těsto výborně 

odhadnout, proto byly tak 

akorát. Když se to přežene 

s moukou, jsou jako kámen a 

když je mouky naopak málo, 

rozvaří se a není z nich nic.  
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Závěr 
Bedýnkování není jen o zelenině a klasické spotřebě, věřím, že tímto manuálem jsem vám to názorně přiblížila. 

Chcete si pochutnávat na opravdovém jídle, chcete mít ovoce a zeleninu pěstovanou ekologicky bez zbytečných 

chemických postřiků, chcete udělat dobrou věc pro planetu i malé zemědělce, jejichž životním posláním je tvrdá 

práce na poli, chcete mít dobrý pocit z toho, že jste si domů přinesli kousek přírody, která vám za toto 

rozhodnutí poděkuje? 

Pak je bedýnkování to pravé pro vás.  

Uvedla jsem 3 recepty, které mají svůj původ tady v podkrkonoší a nejspíš si říkáte, že 3 recepty je trochu málo. Máte pravdu, ale 

toto není kuchařka, toto je bedýnkovací manuál, který vám nastínil, jak to bude probíhat, když se zapojíte do bedýnkování. Abych 

vás však trochu navnadila, připravuji kuchařku, kde bude zeleninových receptů tak akorát a budete mít inspiraci k vašemu 

kulinářskému experimentování. Navíc se můžete přihlásit k odběru novinek (Přihlašovací formulář 

najdete v zápatí každé stránky na webu www.ceskaselka.cz) a neunikne vám žádný nově přidaný 

recept na web ani informace z farem ani aktuální dění kolem bedýnkování. 

Přeji vám, ať se daří, na plotně se vaří a z vaší kuchyně se line příjemná vůně, která tam naláká milé strávníky. 

Možná se potkáme při společné ovocno-zeleninové sezóně a bedýnkování. Napište mi na e-mail info@ceskaselka.cz vaše oblíbené 

zeleninové a ovocné recepty a budete-li souhlasit, ráda je uvedu na webu České selky. 

Mějte se krásně. 

Iva Jančíková 

www.ceskaselka.cz 

info@ceskaselka.cz 
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