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S nádychom jesene
Dni sa pomaly skracujú, leto pre-

necháva vládnuce žezlo pani Jeseni. 
Slnečné lúče sú čoraz skúpejšie, nedo-
bíjajú nám baterky. Napriek tomu je 

jeseň mojím najobľúbenejším ročným 
obdobím a  jej čaru neviem odolať. 
Listy opadavých stromov hýria farba-
mi, prevažne teplých odtieňov. Radosť 
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detí, šantiacich v  opadanom lístí, aj 
mňa akosi vracia do detstva a vyčaruje 
úsmev. 

Veľkú radosť si môžete urobiť aj jesen-
nou výsadbou hrantíkov, či kvetináčov 
na terase, alebo balkóne. Najvyšší čas 
vymeniť dokvitajúce letničky za pes-
trú paletu vresov, či vresovcov. Nesmú 
chýbať chryzantémy, trávy, heuchery, 
alebo červenkastými listami a  bobuľa-
mi zaujímavá Gaulthéria. Možností, 
čím vysadiť prázdne miesta je veľa. Ak 
takto upravené kvetináče doplníte ešte 
o drevené lucerny príp. kovové, dýcha-
júce patinou. Doplňte ich sviečkami 
a ich mihotavé svetlá vykúzlia nevšed-
ný pôžitok.

V  tomto čísle nášho časopisu sme sa 
zamerali aj na najkrajšie sviatky v roku 
– Vianoce. Dozviete sa v ňom, čo všet-
ko sme tento rok stihli urobiť a  tiež 
pozvánky na podujatia, ktoré sme pre 
Vás pripravili na december. Prezradí-
me Vám tiež nové trendy na Vianoce 
a posledný krát v  tomto roku si bude-
te môcť zasúťažiť o  najkrajší vianočný 
stromček. 

Verím, že aj toto číslo bude pre Vás 
inšpiráciou tak ako tie predošlé. Pra-
jem Vám príjemné čítanie a  dúfam, 
že sa stretneme na našich Vianočných 
dňoch, kde spoločne zavŕšime koniec 
záhradníckej sezóny 2014.

Emília Zrubcová
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GAZDOVSKÝ DVOR
Táto jar začala veľmi skoro. Teplé dni 

nám už v  marci dovolili naplniť naše 
plány. Priestor našej ukážkovej záhrady 
sme rozšírili o gazdovský dvor a malú 
zeleninovú a  bylinkovú záhradku. 
Prvými obyvateľmi bola sliepočka – li-
liputka s kohútikom. Malé, čierne pra-
siatka sa stali miláčikmi. V apríli ste im 
pomohli vybrať mená – Maťko a Kub-
ko. Tak ako v  tej rozprávke Maťko je 
tučnejší a Kubko trochu chudší. V au-
guste sa náš zverinec rozrástol o dvoch 

barančekov. Naša sliepočka nás obda-
rila tromi kuriatkami. Malí zvierací 
obyvatelia prirástli k srdcu nielen mne, 
ale aj mojim kolegyniam. Teším sa na 
každé ráno s  nimi, na ich radosť z  pl-
nej misky a na veselý džavot na dvore. 
Bola by som veľmi rada, ak si nájdete 
čas a  zavítate k  nám, či už so svojimi 
deťmi, alebo vnúčencami, aby ste toto 
čaro mohli vychutnať aj Vy. Teším sa na 
Vašu návštevu.

Emília Zrubcová
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Prvý májový víkend sa brány nášho 
záhradného centra otvorili dokorán pre 
celú širokú verejnosť. Konal sa u nás už 
9. ročník tohto tradičného podujatia. 
Piatkové, slnečné ráno nenechalo ni-
koho na pochybách, že nás čaká krásny 
deň. Známe podujatie k nám prilákalo 
zákazníkov aj z väčšej diaľky. Od rána sa 

naše architektky nezastavili – o projekt 
vlastnej záhrady zadarmo prejavilo zá-
ujem veľa zákazníkov. Okrem toho sme 
mali veľmi dobrý výber drevín, trvaliek 
a ostatného doplnkového tovaru, rôzne 
zľavy na vybraný rastlinný sortiment a 
nechýbali ani výpredaje. Zástupca fi rmy 
Agro CS nám porozprával o správnom 

Záhradnícke dni 
2014
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hnojení a pestovaní letničiek a predsta-
vil nám aj novinky na trhu. V sobotu 
doobeda k nám prišiel zástupca fi . Barca 
a dozvedeli sme sa ako sa správne starať 
o jazierko, zvládnuť boj s riasami a ako 
sa týmto problémov vyhnúť. Popoludní 
nám spoločnosť robil prof. Hričovský 
a zasvätil nás do rezov ovocných stro-
mov, využívaní správnej biologickej aj 
chemickej ochrany. Porozprával nám 
aj o najvhodnejších ovocných druhoch 
na pestovanie v našich podmienkach. 
Škoda len, že slnečnú oblohu zastreli 
ťažké mračná a spustil sa výdatný dážď. 
Museli sme sa presunúť do vnútra, na-
šťastie dobrých ľudí sa všade veľa vôjde, 
tak to veľmi neprekážalo. Usilovne sme 
zapisovali poznámky a počúvali skúse-
ného odborníka. V nedeľu nám počasie 
dalo riadne zabrať. Rapídne sa ochla-
dilo, fúkal studený vietor a dažďové 
kvapky tiež nenechali na seba dlho ča-
kať. Workshop - sochy z paverpolu sme 
stihli urobiť len tak tak, kým sa spustil 
dážď. Názorná ukážka s touto techni-

kou očarila predovšetkým prítomné 
dámy, niektorí páni tak dostali dob-
rý námet čím urobiť manželke radosť. 
Nedeľné popoludnie nám prišla spes-
triť kapela Pengagi z Nitry. Chytľavé 
tóny country hudby nás aspoň trochu 
ohriali, ochladenie o 100C oproti piatku 
bolo cítiť už riadne. Napriek tomu, že 
počasie nám tento rok neprialo, vládla 
tu dobrá nálada, nešetrili sme úsmev-
mi a boli sme veľmi radi, že sa môže-
me stretnúť s vami, našimi zákazníkmi. 
Myslím, že spätná väzba vás, našich 
zákazníkov bola dostatočnou odmenou 
za náročný víkend. To je presne to, čo 
nás poháňa dopredu – vaša spokojnosť, 
vaše nápady a návrhy čo, ako vylepšiť 
príp. čo vám do vašej záhrady chýba a 
my to potom zháňame. Veľmi ma teší, 
že sa k nám opäť vraciate, že reagujete 
na moje maily a že sme si už s niekto-
rými takí blízki, že vznikajú nové pria-
teľstvá. Už teraz sa teším na ďalší, už 
10. ročník záhradníckych dní. 

Emília Zrubcová
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DRUHÝ ROČNÍK 
RODINNÉHO PIKNIKU

Už po druhýkrát sme pripravili malý 
program pre malé i väčšie deti pred 
ukončením školského roka. Mamičky 
odovzdali detičky animátorkám a tak 
si mohli vo väčšej pohode vychutnať 
krásu a čaro nášho záhradného centra. 
Po súťažiach sa každý mohol občerstviť 
vlastnoručne upečenými špekáčikmi 
či plnenými palacinkami. V tento deň 
sme mali výnimočnú 10% zľavu na 

všetky rastliny a každý nákup sme od-
menili malým darčekom. Pekné poča-
sie nám pomohlo k úspešnej akcii aj na-
priek tomu, že termínovo sme sa opäť 
stretli s Vrábeľským jarmokom. Ľudia 
si našli čas, aby načerpali energiu z na-
šich krásnych stromov a strávili s nami 
príjemný deň. Tešíme sa na ďalších roč-
ník v roku 2015.

Ing. Eva Káčerová
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Aj keď sa môže zdať, že december je prá-
ve tým mesiacom, kedy záhradník môže 
oddychovať nie je tomu celkom tak. Je 
množstvo činností ktoré môžete robiť či 
už v  záhrade alebo v  podobe aranžmán 
z  materiálu, ktorý nájdete vonku v  zá-
hrade si tak môžete spríjemniť  interiér. 
Netreba zabúdať, že v  zime síce väčšina 

stromov, krov a  bylín v  záhrade spí, ale 
vtáčence neustále oživujú pokoj a  ticho 
zimy. Záhrada tak nie je nikdy bež života.

V  našej predajni môžete nájsť vtáčie 
búdky od výmyslu sveta, ako aj krmivo 
pre vtáčiky, či inšpirácie ako vtáčikom 
krmivo nazbierať či priamo vysadiť vo 
vašej záhradke.

Pozvánka na 
vianočné dni 

v ISOLA BELLA
Tak, ako každoročne v  decembri sa budeme snažiť priniesť vám 

množstvo príležitostí, ktoré vám a  vaším detičkám spríjemnia čas 
čakania na najkrajšie obdobie roka VIANOCE.
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Dobré detičky môžu čakať na balíček 
a iné maškrty, ktoré pre ne pripravíme.

V  prvý decembrový týždeň vám po-
núkneme rezané ale aj živé vianočné 
stromčeky v  kvetináčoch, v  rôznych 
veľkostiach a s  tou najvyššou kvalitou. 
Tiež ponúkame dovoz stromčekov až 

k  vám domov. 
V  ponuke budú 
ako Normand-
ské jedle, tak 
aj Smrek omo-
rikový alebo 
Borovice.

Pozývame vás preto a hlavne vaše malé deti na 
Vítanie Mikuláša vo fi rme ISOLA BELLA v Žitavciach dňa 

5.12.2014 o 16.00 hod.

é d
itavciach dňa 

Radi vás obslúžia aj moje kolegyne 
snehulienky v predajni, kde si môžete 
už od začiatku decembra vybrať krásne 
vianočné dekorácie, ozdoby na strom-
ček, vianočné gule, ikebany, adventné 

vence a dekorácie na dvere. 
Do každej domácnosti určite na za-

čiatku decembra prichádza Mikuláš 
a  naša predajňa nie je vôbec výnim-
kou.



39

V dňoch 12.-13. decembra sa v areáli našej predajne 
uskutočnia Vianočné dni

Tu sa môžete tešiť na prezentáciu a zá-
roveň predaj tých najkrajších vianoč-
ných dekorácií, vianočných ozdôb ako 
aj naberanie inšpirácii a  tiež pohoste-
nie.

Pripravujeme pre vašu inšpiráciu na-
dekorované vianočné stromčeky v naj-
novších trendoch na rok 2014 ako aj 
klasické výzdoby a vintage štýl.

Počas vianočných dní si môžete u nás 
pochutiť na skvelom vianočnom punči 
ako aj výbornej oravskej kapustnici.

A  samozrejme nemôžeme ani v  tieto 

dni zabudnúť na deti a pripravíme pre 
ne sladké prekvapenie.

Ak máte záujem o rezerváciu vianoč-
ných stromčekov, osobitú dekoráciu do 
domu či adventný veniec vytvorený pre 
vás na mieru, neváhajte nás kontakto-
vať už dnes.

Naše dizajnérky vám rady pripravia 
kolekciu svietnikov, adventný veniec 
ako aj dekorácie na stromček v jednom 
štýle či farbách ktoré si vyberiete.

Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
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TRENDY VIANOC 2014

Každý rok pred príchodom Vianoc 
sa stretávam s otázkami hlavne ženskej 
časti zákazníčok, aké sú farebné trendy 
na tento rok.

Čo nové uvidíme, čo sme ešte nikdy 
nevideli? Čo pre nás chystáte? Nie je to 
iné ani tento rok, a preto Vám prinášam 
aspoň malý pohľad do zákulisia príprav 
Vianoc 2014. Mnohí z  Vás však budú 
prekvapení, keď poviem, že novinky 
a  trendy sa objavujú každý rok. Každý 
rok zažiari určitá trendy farba, ale v zá-
sade ostáva vždy niečo, čo sa po rokoch 
opakuje, s  malými odchýlkami mení či 
kombinuje.

Mohla by som tento rok zhrnúť do 
5 - 6 štýlov. Je to myslím dosť na to, aby 
sme mohli povedať, či je niečo trendové. 
V zásade zastávam názor, že moderné je 
vždy to, čo sa páči Vám. Najdôležitejšie 

je, aby ste boli spokojné Vy, Vaša rodina 
a aby ste si vytvorili počas Vianoc takú 
jedinečnú a osobitú atmosféru, aká bude 
patriť len a len Vám.

Nedajte sa preto odradiť a  tvorte 
a kombinujte. Ja Vám teda ponúkam päť 
trendov a štýlov, o ktorých sa v zákulisí 
Vianoc 2014 hovorí najviac.

JUTOVINA, ŠITÉ OZDOBY 
Z BAVLNY A PRIRODNÉ MATERIALY, 
DREVENÉ DOPLNKY

Existovali už tisícky rokov a  ako vý-
zdobu stromčekov môžeme tieto prírod-
né materiály vidieť aj teraz. Do popredia 
sa dostávajú drevené ozdoby ako v mi-
nulosti, za čias našich babičiek. Drevené 
hračky, stromčeky, koníky. Látky sa pou-
žívajú vo forme kvetov, ušitých srdiečok, 
bábik, či zvončekov. Farby sú skôr prí-
rodné zemité až hnedé vo farbách prí-
rodnej tkaniny, obohatené o jagavú zlatú 
až champagne. Použiť môžeme akékoľ-
vek prírodné prvky, šišky, plody, či usu-
šené konáriky. Tieto je vhodné dotvoriť 
jutovinou, či ľanovou stuhou, ktorou 
dozdobíme stromček. Prírodnú tkaninu 
je možné použiť nielen na stromček, ale 
tiež na pokrytie sviatočného stola a na-
vodiť tak pokojnú atmosféru domova. 

TÉMA ZAMRZNUTEJ KRAJINKY
Túto tému milujem. Biela je každým 

rokom populárnejšia, ale ak ju doplní-
te o ozdoby s patinou mrazu bude mať 
vaša výzdoba šmrnc elegancie. Jemné 
krištáliky umelého ľadu sa budú ligotať 
v odlesku svetiel a u Vás zažiari tá pravá 
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vianočná atmosféra. Stromček oblečte 
do výlučne bielych farieb so zamrznutý-
mi snehuliakmi a  hviezdičkami či sob-
mi. Ak chcete mať dokonalú zamrznutú 

krajinku, určite si zadovážte polárnych 
medveďov každej veľkosti. Tiež vám ne-
môžu chýbať lesklé sane Mrázika, či za-
mrznuté vtáčiky.

DOTYK ŽIARY
Toto je jednou z  najhorúcejších novi-

niek roku 2014. Kombinovaná výzdoba 
v  striebornej, champagne a  ešte viac žl-
tej je trendom tohoto roka. Vianoce boli 
vždy o  lesku a žiare, ale táto žltá cham-
pagne jej dáva ešte nový rozmer.

Champagne a sklo – vintage dekoracie
Jemné farby odtieňov zlatej sú trendom 

už posledných päť rokov. Stále sa však 
táto farebnosť drží v popredí pre jej ele-
ganciu a popularitu. Tento rok je však od-
tieň champagne ladený viac do bronzova 
až hneda. V  kombinácii s  prírodnými 
tónmi. Je to tiež vhodná farba, ktorá ladí 
s jemnými červenými doplnkami. Vytvá-
ra tak trochu nórsky štýl, ktorý naberá 
v posledných rokoch na popularite hlav-
ne, čo sa týka štylizovania interiérov ako 
takých. Do toho môžeme zakompono-
vať ešte množstvo starých ozdob zo skla, 
porcelánu po babičke, či plstené ozdoby 
alebo si zakúpime vintage dekoracie, kde 
patinu vytvorili umelo.
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www.isolabella.sk, info@isolabella.sk

Bella Gardena

0905 / 417 807

VYHLASUJEME SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE VYZDOBENÝ 
MINULOROČNÝ VIANOČNÝ STROMČEK

Posielajte fotky vyzdobených vianočných stromčekov na našu adresu 
info@bellagardena.sk a my vyžrebujeme počas vianočných dní troch výhercov, 

ktorí od nás získajú nákupnú poukážku v hodnote 20€. 
Fotky vašich stromčekov môžete zároveň sledovať aj 

na našej facebookovej stránke www.facebook.com/zahradysnov. 

TRADIČNÁ ZELENÁ A ČERVENÁ
Asi jedna z najtradičnejších farebných 

kombinácií Vianoc. Novinkou je mož-
no využitie viac geometrických tvarov, 
aj čo sa týka ozdôb. Módne sú hranaté, 
ihlanovité ozdoby s bielym podkladom 
prípadne na bielom stromčeku so vzor-
mi v červenej a zelenej farbe. Doplnené 
sú o viac prírodné hnedé a opäť zemité 
odtiene a prvky.

SUPER MODERNÝ KONTRAST 
FARIEB A TVAROV

Pre tých z nás, ktorí sú viac extravagant-
ní tu máme kombinácie rôznych ostrých 
geometrických tvarov v odtieňoch žiari-
vých a živých farieb. Ružová, tyrkysová, 
fi alová, či zelená a žltá.

Ak by sme mali  zhrnúť trendy do jedné-
ho celku. Je to stále biela farba dopĺňaná 
o rôzne odtiene. V zásade je to návrat do 
detstva, kde pre nás vysnívané Vianoce 
boli plné zvieratiek, postavičiek, zvonče-
kov a snehových vločiek, ktoré sa trblie-
tali na svetielkach vianočného stromčeka 
a my sme čakali malý zázrak. 

Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová




