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DÁLE NABÍZÍME: Îivotní poji‰tûní, majetkové poji‰tûní, 
penzijní pfiipoji‰tûní, úvûry, hypotéky, investice.

do 1000 cm3 od 1357 Kã / rok
1000 – 1350 cm3 od 1620 Kã / rok
1350 – 1850 cm3 od 1894 Kã / rok
1850 – 2500 cm3 od 1905 Kã / rok
nad 2500 cm3 od 2168 Kã / rok

Nejlevnější povinné ručení pro rok 2014

Kontakt: Simona Prokešová, tel.: 775 731 779
www.salvepojisteni.cz kód pro Vaši slevu 943038

ZAHRADNÍK PETR LEBI· ZAHÁJÍ 
SEZÓNU 1. B¤EZNA 2015

TATÍNKU, MAMINKO, JEDEME DO ZAHRADNICTVÍ V BOSKOVICÍCH

V pátek 20. 3. v dopoledních hodi-
nách nás také nav‰tíví dûti z M·
Lidická, Boskovice. V sobotu 21. 3.
bude program zahájen v 14 hod.
Zveme v‰echny zájemce a pfiedev‰ím
rodiny s dûtmi, pro které bude tahle
akce jistû hodnû atraktivní. Pod vede-

ním si dûti mohou samy vysadit malé
rostlinky, kvûtinová miminka, a doma
pak s pomocí rodiãÛ se o nû starat
a pozorovat jejich rÛst a v˘voj. Tato
nabídka trvá po celou sezónu, nejen
bûhem jarní akce.

Celosezónnû budeme náv‰tûvní-

kÛm pfiedstavovat pûstovaní zeleni-
ny na plotû, balkonû a na betonu,
formou trvalé v˘stavy v na‰em areá-
lu. Poradíme a pfiedvedeme jak je
moÏno si z dostupn˘ch materiálu vy-
robit, tak fiíkajíc na „kolenû” skleník
ãi pafieni‰tû.

Chtûl bych vyzvednout dva pro-
dukty, inteligentní univerzální hnoji-
vo Ferty3. Toto hnojivo nahradí celou
fiadu krystalick˘ch hnojiv, jiÏ není tfie-
ba kupovat 50 rÛzn˘ch speciálních
hnojiv pro 50 rÛzn˘ch rostlin.

Dal‰í produkt je naprosto dokonal˘
substrát, lze jej pouÏít na balkonové
i pokojové kvûtiny stejnû jako na ze-
leninu a v‰e ostatní. Nemusíte se obá-
vat, Ïe se objeví plísnû, zápach, anebo
mu‰ky. Je velmi kvalitní, na rozdíl od
rÛzn˘ch hobby produktÛ, do kter˘ch
já osobnû nevloÏím ani ruku, natoÏ 
abych do nich sázel kytky. Opût platí,
Ïe nemusíte zbyteãnû kupovat rÛzné
substráty pro rÛzné rostliny.

Z kvûtin novû nabízíme babiããiny
mu‰káty, begonie boliviensis, coleus
velkolist˘, snûhovou lavinu, helichry-
sum, pafiíÏskou kopretinu a speciálnû
verbenu Kleopatru. Nabízíme velk˘
sortiment letniãek a dal‰í známé bal-
konové kvûtiny.

Text: Petr Lebi‰
Foto: archiv Zahradnictví Lebi‰

Sezónu v na‰em areálu zahájíme o víkendu 21. 3. 2015 vítáním jara. Souãástí akce bude utopení
Morany v fiíãce Bûlé a dal‰í zajímav˘ program, kter˘ pfiipravujeme ve spolupráci s DDM Boskovice. 

Tatínku, maminko jedeme sázet miminka do Boskovic. Návrat k osvûdãené Verbenû Kleopatfie po 25 letech.
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