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Dal‰í sluÏby studia: Manikúra, pedikúra a nehtov˘ design 
Pavla Husáková, tel.: 731 941 521

Studio zdraví a krásy
Blansko, Smetanova 2 (budova prodejny Svítidla – 1. poschodí, vstup ze dvora)

www.studio-zdravi-krasy.cz
Poradna v˘Ïivy a zdravého Ïivotního stylu
✒ kompletní poradenství

✒ anal˘za tûla

✒ v˘Ïivové plány a jídelníãky na míru na základû potfieby klienta 
s pfiihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a krevní skupinû

✒ doporuãení vhodné pohybové aktivity

Poradna je urãena pro v‰echny, 
ktefií se zab˘vají sv˘m zdravím, chtûjí zmûnit svÛj nepfiíli‰ zdrav˘ Ïivotní styl, mají problémy
s nadváhou ãi podváhou, snaÏí se nabrat svalovou hmotu a chtûjí dosáhnout rovnováhy v tûle.

Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce
Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 

a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Arboretum ·melcovna Boskovice
zve na podzimní akce

Pane JankÛ, jak se dafií porostÛm
ve Va‰em areálu?

Ony ty v˘kyvy poãasí zase nejsou
tak dramatické, jak se ãasto prezentu-
je. Teplá zima a de‰tiv˘ konec léta se
uÏ urãitû konaly, jen to nezapadá do
na‰ich pfiedstav o charakteru roãních
období. KdyÏ bylo sucho, tak jsme
v arboretu zalévali; celkov˘ stav
v‰ech porostÛ je velmi uspokojiv˘.
Právû nyní, kdy podzim zaãíná zkrá‰-
lovat okrasné rostliny i dfieviny sv˘mi
syt˘mi barvami, je urãitû pfiíhodn˘
ãas k náv‰tûvû na‰eho arboreta.

Je‰tû mû napadla poznámka k tomu
zalévání; v mediích jsem se opakova-
nû setkal s radami odborníkÛ zahrád-
káfiÛm, ve kter˘ch velmi doporuãují
podzimní zalévání. Ano, s tím bych
souhlasil, ale je tfieba vûdût, Ïe se vlá-
ha má dodat rostlinám skuteãnû aÏ tûs-
nû pfied nástupem zimy. Jinak pfiíli‰né
zalévání nadûlá víc ‰kody, neÏ uÏitku.

Podzim v Arboretu ·melcovna - co
v tomto období nabízíte?

Od pátku 17. do pondûlí 20. fiíjna se

Leto‰ní zahrádkáfiská a sadafiská sezona se ch˘lí k závûru. Suchá zima bez snûhu a de‰tiv˘ srpen - to jsou
jistû netypické projevy poãasí; proto jsem se zeptal majitele Arboreta ·melcovna Josefa JankÛ:

bude konat velká Regionální v˘stava
ovoce a okrasn˘ch rostlin ve v˘stavní
hale Dva dvory. Vystavovat budou ãle-
nové místních organizací Svazu za-
hrádkáfiÛ z na‰eho regionu, ÚKZÚZ
zku‰ební stanice Lysice a ZEAS
Lysice a.s. Z na‰í vlastní produkce to
budou mimo jiné také ‰kolkafiské v˘-
pûstky; zájemci se mohou seznámit
s ménû znám˘mi druhy okrasn˘ch
dfievin, které nabízíme také v na‰í pro-
dejnû zahradního centra. 

V̆ stava bude zahájena v pátek v 15
hodin na Dvou dvorech ve v˘stavní

hale. Samozfiejmû bude k dispozici téÏ
cel˘ areál arboreta, vãetnû zoo koutku,
jehoÏ obyvatelé vÏdy potû‰í dûti. Pro
ty bude pfiipraven také nafukovací
skákací hrad a pro v‰echny zajistíme
obãerstvení. V̆ stava bude otevfiena po
cel˘ víkend a navíc v pondûlí pro sku-
piny ze ‰kol. 

Sezonu zakonãíme jiÏ tradiãnû akcí
s názvem Dny adventní vazby, která se
bude konat 26. a 27. listopadu, opût v ha-
le na Dvou dvorech. Bude pfiipraven po-
tfiebn˘ materiál k vlastní tvÛrãí ãinnosti
i moÏnost zakoupit jiÏ hotové v˘tvory.

Prodejna zahradního centra bude
otevfiena také do konce podzimního
období?

Na‰e prodejna bude fungovat aÏ do
15. listopadu, otevfieno má úter˘ aÏ
nedûle od 9:30 do 16:30 hodin.

Nabízíte stále sadové úpravy? 
Ano, máme volné kapacity pro rea-

lizace sadov˘ch úprav, pro celoroãní
údrÏbu vefiejné a soukromé zelenû.
Nabízíme o‰etfiování stromového, ke-
fiového a bylinného patra, úpravu Ïi-
v˘ch plotÛ, v˘sadbu vzrostl˘ch stro-
mÛ, péãi o ruderální plochy, trávníky
a záhonové v˘sadby, odstranûní pafie-
zÛ frézováním, herbicidní odplevele-
ní, údrÏbu vefiejn˘ch a úãelov˘ch
ploch, zaloÏení trávníku v˘sevem, za-
ji‰tûní a pokládání travních kobercÛ.
To v‰e vãetnû zaji‰tûní likvidace
vznikl˘ch odpadÛ. S touto ãinností
máme mnoholeté zku‰enosti. 

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboreta ·melcovna

Podzim v Arboretu ·melcovna. Z v˘stavy ovoce v roce 2013.
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Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje


