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„Ze zahrádky do pohádky”
v Arboretu ·melcovna Boskovice

S pfiipravenou otázkou „co je nového
na ·melcovnû?” jsem nav‰tívil majitele
arboreta, pana Josefa JankÛ. V dobû mé
náv‰tûvy pfiedvádûlo poãasí jeden ze
sv˘ch ãast˘ch v˘kyvÛ; chladn˘ vítr po rá-
nu a de‰tivá obloha – nic z toho nepfiipo-
mínalo letní prázdninovou pohodu. TakÏe
jsem se zaãal ptát jinak:

Pane JankÛ, mají vliv na porosty
v arboretu rozmary leto‰ního léta, kdy
vedro stfiídá nezvykl˘ chlad a vydatné
lijáky?

Myslím, Ïe horko, boufiky i ochlazení
k létu patfií. Je zfiejmé, Ïe v poslední dobû
skuteãnû k celkovému oteplení klimatu do-
chází, ale posoudit, do jaké míry je to zpÛ-
sobené ãinností ãlovûka a do jaké míry se
jedná o bûÏné dlouhodobé v˘kyvy pfiírody,
asi nejsme schopni. Na porostech v arbore-
tu napáchala ‰kody leto‰ní zima, respekti-
ve její nepfiízniv˘ prÛbûh. Vût‰ina po‰ko-
zení se objevila aÏ zaãátkem letní sezony.

Sezona jiÏ pokroãila do své druhé
ãásti, co je nového v arboretu?

Od 1. ãervence jsme otevfieli novû 
upravené prostory na Dvou dvorech.
V̆ stavní a prodejní hala obohatila nabíd-
ku urãenou náv‰tûvníkÛm arboreta.
V prodejních prostorách nabízíme nov˘
sortiment; jedná se o zahradní venkovní
i vnitfiní keramiku, dekoraãní a upomín-
kové pfiedmûty a osiva ménû znám˘ch

zelenin a bylin od spoleãnosti SEMO
SmrÏice. Dále v˘robky z vãelích produk-
tÛ a medovinu; sezonní nabídku pfiedsta-
vují napfiíklad sadbové brambory, nebo
jablka na uskladnûní. Stejnû jako v za-
hradním prodejním centru u vstupní brá-
ny, tak i zde je zaji‰tûno obãerstvení. 

To je tedy prodejní ãást Dvou dvorÛ,
co nabízíte ve v˘stavních prostorách?

V souãasné dobû je to kolekce foto-
grafií z celého arboreta a pfiedev‰ím tr-
valá expozice vûnovaná dûtem a nazva-
ná „Ze zahrádky do pohádky”. Hned pfii
vstupu do této ãásti pfiivítá malé ná-
v‰tûvníky vodník z ¤áholce, kter˘ si na

rozdíl od sv˘ch kolegÛ neschovává v hr-
níãcích du‰e utopencÛ, ale zdravé bylin-
ky. Pfii pokraãování k dal‰ím exponátÛm
se mÛÏeme spolu s dûtmi leknout ãerta
v jeho tmavé palírnû, kudy vedou scho-
dy do císafiské komnaty a do hlavní
místnosti v˘stavy. Zde je znázornûn po-
hádkov˘ svût víl, skfiítkÛ, zvífiátek a dal-
‰ích pohádkov˘ch bytostí v cyklu ãtvero
roãních období, kter˘ nás provede od ja-
ra aÏ do zmrzlého zimního království.  

Dûti se do va‰eho areálu rády vrací,
je zde pro nû hodnû zajímav˘ch atrakcí?

Ano, tfieba v nedûli 15. ãervence se
u nás konal Pohádkov˘ den, kter˘ zorga-

nizovala spoleãnost Your Agency s.r.o.
s vyuÏitím na‰ich prostor. Samotného mû
pfiekvapila náv‰tûvnost, odhadoval jsem ji
na 800 – 1 000 hostÛ.

Na jaké akce Arboreta ·melcovna po-
zvete zájemce pro dal‰í ãást leto‰ní se-
zony?

Od 18. do 26. srpna to bude akce
Trvalky - trávy a ocúny a od 1. do 22. fiíj-
na Podzim v arboretu.  Na jiÏ tradiãních
Husích slavnostech, které se budou konat
22. - 23. záfií, budeme mít svou expozici
v parku u Zámeckého skleníku. Od  20.
do 22. fiíjna zvu v‰echny zájemce na vel-
kou Regionální v˘stavu ovoce, kterou 
uspofiádáme spoleãnû s místní organizací
âeského svazu zahrádkáfiÛ. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Zimní království z cyklu pro dûti 
„Ze zahrádky do pohádky”.

Nové prodejní prostory v hale na Dvou dvorech.


