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CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ
Egypt 10.990* Tunis 9.590* Maroko 9.490
Turecko 9.290* Jordánsko z Vídnû 17.990
Dominikana 29.990* ZANZIBAR* EMIRÁTY***

Rádi poradíme dle Va‰ich pﬁání a na‰ich zku‰eností

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

Jaro v Arboretu ·melcovna h˘ﬁí barvami
Areál Arboreta ·melcovna v Boskovicích, s plochou témûﬁ 9 ha, je umístûn na jihov˘chodním svahu v pﬁekrásném údolí ﬁíãky Bûlé, kousek za poslední zástavbou mûsta. Od loÀského roku je velmi dobﬁe pﬁístupn˘ také cyklistÛm, pro které byla vybudována cyklostezka. Bohaté, peãlivû udrÏované porosty ãásti ovocné i okrasné nabízí potûchu i pouãení náv‰tûvníkÛm celou sezonu. Jaro je ov‰em velmi atraktivní období, svûÏí barvy
kvûtÛ i narÛstajících travin pÛsobí potû‰ení oãím náv‰tûvníkÛ, zvlá‰È po leto‰ní ‰edivé zimû, která nedopﬁála
pﬁírodû dostatek snûhu. Na otázku, jak pokraãuje jarní sezona, odpovûdûl majitel arboreta, pan Josef JankÛ:

Jaké nejbliÏ‰í akce pﬁipravujete
pro Va‰e náv‰tûvníky?
V období 14. - 25. kvûtna pokvetou
irisy a rododendrony. Na nedûli 25. kvûtna, chystáme ve spolupráci s Domem
dûtí a mládeÏe v Boskovicích akci nazvanou Dûtské odpoledne, na kterou rád
zvu v‰echny rodiny s dûtmi.

Rhododendron hybridum.

Rhododendron „Kokardia”.

Rhododendron „Nova Zembla”.

pohádkové kníÏky, hry, figurky zvíﬁátek a dal‰í zajímavosti. Bude zaji‰tûno obãerstvení a také nafukovací
skákací hrad, kter˘ malé náv‰tûvníky
jistû potû‰í.

a okrasn˘ch rostlin”, konaná ve dnech
17. - 20. ﬁíjna. Zakonãení sezony bude jiÏ tradiãnû patﬁit DnÛm adventní
vazby, 26. a 27. listopadu.

Co bude náplní Dûtského odpoledne?
V dobû od 14:30 do 16:30 budou
probíhat soutûÏe se znalostmi o zahradû a náv‰tûva zookoutku. Na závûr bude na Dvou dvorech vylosována tombola; dûti se mohou tû‰it na

Na léto a podzim máte urãitû naplánovány dal‰í akce.
Ano, v termínu 13. - 17. srpna pozveme hosty arboreta na akci nazvanou Trávy a trvalky. Akce Podzimní
arboretum bude probíhat od 1. do 26.
ﬁíjna; souãástí bude „V˘stava ovoce

Otevírací doba se nezmûnila?
Areál arboreta má otevﬁeno od 15.
bﬁezna do 15. listopadu od 9:00 do
17:00 hodin dennû kromû pondûlí.
Prodejní centrum otevírá ve stejné
dny v 9:30 a zavírá v 16:30 hodin.
Více informací, vãetnû podrobností
chystan˘ch akcí, se mohou zájemci
dozvûdût na na‰ich webov˘ch stránkách na adrese www.smelcovna.cz.
Pane JankÛ, dûkuji za informace.

☎ 606 931 795

Jak˘ sortiment nabízí na jaﬁe prodejna zahradního centra?
Je to pln˘ sortiment potﬁebn˘ pro
zahrádkáﬁe, kter˘ upravujeme podle
aktuální sezonní poptávky. Tedy nejen
okrasné a ovocné dﬁeviny, ale ve‰keré
dal‰í potﬁeby a pomÛcky pro práci na
zahradû.
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To, Ïe v zimû nenapadl prakticky
Ïádn˘ sníh, se nutnû projevuje suchem,
pﬁedev‰ím v hlub‰ích vrstvách pÛdy.
V arboretu jsme jiÏ v dubnu vydatnû
zavlaÏovali a chybûjící vláhu doplÀovali. Nástup jarního období provázen˘
vy‰‰ími teplotami zpÛsobil také posun
ve vegetaãních termínech - napﬁíklad
sakury kvetly dﬁív, neÏ obvykle.

