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Arboretum ·melcovna Boskovice
Brána Arboreta ·melcovna se pro první náv‰tûvníky otevfiela, tak jako kaÏd˘ rok, jiÏ 15. bfiezna.
Majitele pana Josefa JankÛ jsem se zeptal, co nového mohou letos oãekávat zájemci o prohlídku 
areálu a nákup v prodejnû Zahradního centra.

Arboretum je pfiístupné od 15. bfiezna
do 15. listopadu, v dobû od 9 do 17 hodin,
prodejna má otevfieno od 9:30 do 16:30
hod. Novû je v‰ak kaÏdé pondûlí zavírací
den a to jak pro areál, tak pro prodejnu.
Dal‰ím omezením je umoÏnûní vstupu do
arboreta pouze hlavním vchodem; bránou
v blízkosti prodejny ve spodní ãásti.
V loÀském roce jsme navíc umoÏÀovali
vstup i bránou v horní ãásti, ze Dvou dvo-
rÛ, ale bohuÏel tuto cestu vyuÏívali nûkte-
fií jedinci ke krádeÏím; z toho dÛvodu bu-
de horní vstup letos uzavfien. Vstupné do
arboreta je stále dobrovolné.

Provoz v˘stavní haly a prodejny na
Dvou dvorech bude zabezpeãován pou-
ze pfii konání akcí v arboretu.

Jako novinku letos nabízíme prohlídku
Arboreta ·melcovna s doprovodem a od-
born˘m v˘kladem. Tuto placenou sluÏbu
je tfieba dopfiedu telefonicky objednat na
ãísle 602 383 944.  

Dal‰í novinkou budou konzultaãní dny.
Náv‰tûvníkÛm bude k dispozici nûkter˘
ná‰ odborník, kter˘ poradí s problematikou
zakládání zahrad a bude pfiipraven odpovû-
dût na dal‰í dotazy zájemcÛ. Od kvûtna se
bude jednat vÏdy o dva dny v mûsíci; pfies-
n˘ termín a dal‰í podrobnosti budou zve-
fiejnûny v arboretu, v prodejnû a na na‰ich
webov˘ch stránkách www.smelcovna.cz.

Které tématické akce, kromû bûÏné-
ho provozu, budete letos pofiádat?

První akce „Cibuloviny” je vzhledem

k nepfiízni poãasí posunuta na 23. - 28. 4.
2013. Od 14. do 26. kvûtna to budou „Irisy
a rododendrony”, 2. - 7. ãervence „Lilie a
okrasné trávy”, 20. - 25. srpna „Trvalky” (trá-
vy, ocúny, vfiesy), 1. - 27. fiíjna „Podzimní 
arboretum” a18. - 20. fiíjna to bude „Regionální
v s̆tava ovoce a okrasn˘ch rostlin”.

Po ukonãení provozu arboreta je‰tû 
uspofiádáme 27. - 28. listopadu jiÏ oblí-
bené „Dny adventní vazby”. 

V polovinû bfiezna, kdy jste arbore-
tum otevírali, poãasí pfiipomínalo spí‰
únor, neÏ zaãátek jara; v tu dobu byl
zájem prvních náv‰tûvníkÛ soustfiedûn
víc na va‰í prodejnu, neÏ na areál. Co
letos nabízíte v prodejnû Zahradního
centra?

Jak uÏ jsem zmínil, bude prodejna na
Dvou dvorech otevfiena pouze  pfii koná-

ní akcí v arboretu; ãást sortimentu je
pfievedena do hlavní prodejny u vstupní
brány. Zde budeme nabízet také nov˘
sortiment okrasn˘ch kamenÛ urãen˘ch
pro budování zahrad. 

V prodejnû zakoupíte ve vhodn˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách ‰irok˘ sorti-
ment okrasn˘ch a ovocn˘ch rostlin
z vlastní produkce, nákupu, z pro-
dukce pfiedních tuzemsk˘ch firem
z fiad Svazu ‰kolkafiÛ âR a také z do-
vozu; vãetnû materiálÛ pro zakládání
a údrÏbu zahrad. K dispozici je také
bohat˘ sortiment substrátÛ a pfiíprav-
kÛ na ochranu rostlin z produkce
Agro CS a.s. Novû nabídneme zákaz-
níkÛm pfiípravky na rostlinné bázi,
od firmy AgroBio Opava, s.r.o., které
ochraÀují rostliny, ale pro okolí jsou
ne‰kodné. 

V‰iml jsem si, Ïe hosté arboreta
mohou letos vyuÏít novû vybudované
cyklostezky, vedoucí aÏ ke vstupní brá-
nû do areálu.

Ano, cyklostezka je jiÏ dokonãena;
slavnostní otevfiení je plánováno na ne-
dûli 19. kvûtna. Ve spolupráci s mûstem
Boskovice chystáme k této pfiíleÏitosti
den her pro dûti; pobaví se samozfiejmû
i dospûlí. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

(komerãní sdûlení)

Prodejna Zahradního centra na ·melcovnû.

Den otevfien˘ch dvefií 25. 4. 2013

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
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* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
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* Diplomovaná v‰eobecná sestra
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
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