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Zahradnictví Lebi‰, s.r.o.,
které sídlí na Dukelské ulici
v Boskovicích, ãekají v roce
2013 v˘razné zmûny. Co nového
mohou náv‰tûvníci oãekávat,
prozradil majitel Petr Lebi‰:

Po nemoci, která dlouhodobû omezila
moje aktivity, se opût vracím ke své prá-
ci. O dal‰ím podnikání mám zcela no-
vou pfiedstavu, v‰e pfiedûlávám a mûním
tak, abych nabídl nûco jiného, odli‰ného
od bûÏné nabídky v okolí. Chci ve vût-
‰ím rozsahu pûstovat a nabízet léãivé
byliny, a to ani ne kvÛli v˘dûlku, ale
kvÛli osvûtû; rád bych nauãil zájemce
bylinky nejen pûstovat, ale také vhodn˘-
mi zpÛsoby zpracovávat.

Chci vyuÏít sv˘ch bohat˘ch zku‰e-
ností s tvorbou v˘stavních expozic, kte-
ré jsem v prÛbûhu let získal na mnoha
zahradnick˘ch v˘stavách a pfiedev‰ím
na populární Flofie v Olomouci. V̆ stavy
Flora v Olomouci jsem se poprvé úãast-
nil jiÏ v roce 1987 a od té doby jsem za
ztvárnûní sv˘ch expozicí získal mnoho
ocenûní a medailí; z nichÏ 8 bylo zla-

t˘ch. JiÏ nyní, v prvních jarních mûsí-
cích, ãekají náv‰tûvníky na‰eho areálu
na Dukelské ulici peãlivû pfiipravené ex-
pozice kvûtin i bylin. 

Tyto prodejní expozice jsou rozdûle-
ny na dvû ãásti – venkovní a skleníková. 

V ãásti venkovní budou postupnû bû-
hem sezony vystavovány balkonové
a dal‰í ozdobné kvûtiny. Jako zcela no-
v˘ sortiment zde budou zmiÀované léãi-
vé byliny. Nejen kvûtiny, ale také byliny
si budou moci zákazníci koupit. V pfií-
padû bylinek dostanou navíc pfiesné in-
strukce jak je pûstovat, sklízet a hlavnû,
jak˘m zpÛsobem je vyuÏít pfii pfiípravû
léãebn˘ch esencí, tinktur a ãajÛ, tak, aby
se tyto byliny staly úãinnou podporou
du‰e i tûla.

Ve skleníku najdou na‰í hosté citlivû
aranÏovanou v˘stavu mnoha okrasn˘ch
rostlin; bude se opût jednat o prodejní
expozici. Tuto expozici mám v úmyslu
provozovat celoroãnû; v zimních mûsí-
cích zde bude v˘stava fotografií rÛzné-
ho sortimentu kvetoucích balkonov˘ch
rostlin. To umoÏní zájemcÛm vãas si vy-
brat vhodné druhy pro odbûr na jafie.
V pfiedvánoãní dobû poãítám s otevírací dobou do veãerních hodin, která umoÏní

náv‰tûvu tûm, ktefií se vrací z nákupÛ
v supermarketech. 

V roce 2010 jsem uspofiádal na námûs-
tí v Blansku velkou v˘stavu okrasn˘ch
rostlin, která trvala 10 dnÛ a mûla velk˘ 
ohlas. Letos jsem se starostou mûsta
Letovice dohodl svou úãast na provedení
kvûtinové v˘zdoby námûstí v Letovicích.
Tento úkol jsem pojal jako v˘zvu pro vy-
tvofiení dal‰í krásné kvûtinové expozice.
V tomto pfiípadû to v‰ak bude dlouhodobá
v˘stava, trvající celou letní sezonu, zhru-
ba 5 mûsícÛ. JiÏ v bfieznu a nyní v dubnu
vysazujeme potfiebné kvûtiny; ãást bude
umístûna ve v˘stavních válcích a ko‰ích,
které jsou m˘m vlastním patentem.
Domnívám se, Ïe Letovice získají kvûti-
novou v˘zdobu svého námûstí v provede-
ní, jaké nemá v republice obdobu.

Do na‰eho zahradního areálu na
Dukelské ulici v Boskovicích chci pozvat
v‰echny zájemce; aÈ jiÏ se pfiijdou pouze

podívat na prodejní expozice venkovní
i skleníkové, nebo pfiijdou nakoupit v na‰í
prodejnû. Na v˘bûr mají bohat˘ sortiment
kvûtin, zeleniny, bylin a také v‰echny po-
tfiebné pomÛcky, ochranné pfiípravky
a hnojiva. Mohu doporuãit univerzální hno-
jivo s ‰irok˘m rozsahem pouÏití, nebo v˘-
robky systému Lebi‰: zavlaÏovací truhlíky,
drÏáky, kvûtináãe a tfieba i novinku – kvûti-
nov˘ stavebnicov˘ válec, kter˘ je kvalitnûj-
‰í neÏ dováÏené a na rozdíl od nich zaplatí
zájemce místo cca 25 tisíc jen 7,5 tisíce Kã.

Na‰e zahradnictví má otevfieno den-
nû od 8 do 18 hodin, více informací vãet-
nû kontaktÛ naleznou zájemci na na-
‰ich webov˘ch stránkách www.lebis.cz,
jejichÏ vzhled i obsah bude prÛbûÏnû
také inovován. Dotazy zodpovíme téÏ
na telefonních ãíslech 516 452 192 nebo
721 601 102. Osobní poradenství Petra
Lebi‰e je dostupné na ãísle 602 525 807.
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Vstup do skleníkové expozice.

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

„KRISTALON  je zastaral˘, pfiekonan˘, 
nemoderní ale hlavnû P¤EDRAÎEN .̄
NABÍZÍM: Profi Krystalické hnojivo 

FERT univerzal za SUPER cenu 54 Kã (500 g), 
startovací hnojivo za 35 Kã (500 g)”

Petr Lebi‰

Zahradnictví LEBI·, s.r.o. 
Dukelská 16, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 192, 721 601 102
e-mail: lebis@lebis.cz
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