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Arboretum ·melcovna Boskovice
pfiipravuje Regionální v˘stavu ovoce a okrasn˘ch dfievin

KdyÏ jsem koncem prázdnin nav‰tívil
Arboretum ·melcovna v Boskovicích,
bylo právû po jedné z de‰tiv˘ch pfiehá-
nûk, které ukonãily dlouhé období sucha
leto‰ního léta. Pana Josefa JankÛ, maji-
tele arboreta jsem se zeptal:

Pane JankÛ, jak se suché léto pode-
psalo na stavu dfievin a kvûteny v are-
álu arboreta?

Musíme se smífiit s tím, Ïe leto‰ní lé-
to bylo velmi suché a po nepfiíznivém
prÛbûhu zimy a velmi chladném jaru má
tato skuteãnost dopad na celkov˘ stav
na‰ich porostÛ. 

Musím ale fiíct, Ïe vzhled va‰eho are-
álu rozhodnû nepfiipomíná vyprahlou ze-
mi; zfiejmû jste vydatnû zavlaÏovali.

Jistû, závlahy jsou nutné. Ale abych si
jen nestûÏoval, úroda nûkterého ovoce,
napfiíklad jablek nebo modrého ovoce je
v˘raznû nadprÛmûrná. Hor‰í dopad neÏ
poãasí má na na‰e arboretum celkovû
‰patná ekonomická situace. Museli jsme
omezit poãet zamûstnancÛ a pfiijmout
dal‰í úsporná opatfiení. SnaÏíme se v‰ak,
aby náv‰tûvníci omezení nepocítili a na-
‰li v na‰em areálu stále stejn˘ obraz peã-
livû udrÏovaného pozemku s bohatou
v˘sadbou kvûteny, okrasn˘ch i uÏitko-
v˘ch dfievin.

Pfiesto jsme napfiíklad provoz v˘stavní
haly Dva dvory museli redukovat jen na do-
bu, po kterou jsou plánovány akce v arbore-

tu. V pfiípadû zájmu je v‰ak moÏno telefo-
nicky dohodnout prohlídku stálé expozice
„Ze zahrádky do pohádky” i v jinou dobu.

Jakou akci chystáte na závûr leto‰ní
sezony?

V rámci akce Podzim v arboretu to bu-
de 5. roãník Regionální v˘stavy ovoce
a okrasn˘ch dfievin. V̆ stava se bude ko-
nat v termínu 18. - 20. fiíjna ve v˘stavní
hale Dva dvory. Tuto akci pfiipravujeme
s podporou MAS Boskovicko PLUS
a s úãastí místních organizací Svazu za-
hrádkáfiÛ z na‰eho regionu. Vystavovat
své plodiny bude také ÚKZÚZ zku‰ební
stanice Lysice a ZEAS Lysice a.s. Rádi
bychom pfiedstavili sortiment okrasn˘ch

jabloní aranÏovan˘ch vãetnû jejich plodÛ
a v prostoru pfied halou na Dvou dvorech
bude samostatná expozice ovocn˘ch dfie-
vin. V rámci v˘stavy mohou zájemci vy-
uÏít na‰í prodejní nabídku ovocn˘ch dfie-
vin a vybrat si z hlavního i okrajového
sortimentu, ze kterého bych zmínil dfiíny,
rakytníky, muchovníky, kanadské i kam-
ãatské borÛvky a mnoho dal‰ích.

Budou bûhem tohoto víkendu pfií-
stupny i dal‰í ãásti arboreta?

Jistû, kromû areálu bude otevfiena zmí-
nûná expozice „Ze zahrádky do pohádky”
a dûti urãitû zaujme také náv‰tûva na‰eho
zookoutku. Pro zájemce z fiad zahrádkáfiÛ
bude k dispozici poradenská sluÏba a to

v sobotu a v nedûli od 10 do 11 hodin.
Zaji‰tûno bude také obãerstvení.

V̆ stava na Dvou dvorech bude mi-
mofiádnû otevfiena pro ‰kolní exkurze
je‰tû bûhem pondûlí 21.fiíjna. 

To bude tedy poslední leto‰ní akce?
Ne, úplnû poslední budou ve dnech

27. - 28.listopadu  Dny adventní vazby.
Ve v˘stavní hale na Dvou dvorech bude
nachystán potfiebn˘ materiál; zájemci si
mohou sami nebo pod dohledem odbor-
ného aranÏéra vyrobit adventní vazbu.
Pfiípadnû budou mít moÏnost zakoupit
jiÏ hotové vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

... o které je tradiãnû velk˘ zájem.Bûhem v˘stavy b˘vá k vidûní velké mnoÏství ovocn˘ch odrÛd...
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Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.
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