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Arboretum ·melcovna zahajuje provoz

Náv‰tûvníci ãasto vyuÏívají moÏnost
se v arboretu nejen pouãit, ale také 
vyuÏít nádherné prostfiedí k pfiíjemné
procházce s celou rodinou. Pro dûti je, 
jako velké lákadlo, pfiipraven zookou-
tek, ve kterém mohou pozorovat zakrs-
lá plemena bûÏn˘ch hospodáfisk˘ch
zvífiat; ovce, kozy, králíky a také drÛ-
beÏ. Spolupráce s pohádkáfikou
Vítûzslavou Klimtovou pfiinesla do 
arboreta skfiítky, víly a elfy, ktefií se v
areálu zabydleli. Dûti pfii procházce 
mohou, pokud se budou pozornû dívat,
nûjakou pohádkovou bytost spatfiit...

V dobû konání tématick˘ch akcí
a v˘stav je otevfien i samostatn˘ v˘stav-
ní a prodejní areál Dva dvory. Dûti se
ani tady nebudou nudit, mohou si s ro-
diãi projít expozici pohádkov˘ch bytos-
tí nazvanou „Ze zahrádky do pohádky”.

DÛleÏitou souãástí arboreta je pro-
dejna Zahradního centra CS, o.d., kde
si mohou zájemci nakoupit v‰e po-
tfiebné pro zahradu i sad. ·irok˘ sorti-
ment okrasn˘ch a ovocn˘ch rostlin
z vlastní produkce i z nákupu od pfied-
ních ãesk˘ch ‰kolkafisk˘ch firem,
i z dovozu, je prodáván ve vhodn˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách.

Arboretum ·melcovna se nachází na okraji Boskovic, kousek od boskovické pfiehrady, jako
souãást v˘znamného krajinného prvku Dva dvory – ·melcovna. Ve stráni nad fiíãkou Bûlou se
na plo‰e témûfi 9 ha rozkládá pfiírodní nauãn˘ a odpoãinkov˘ areál. Nauãná stezka areálem
provede náv‰tûvníky bohatou v˘sadbou okrasn˘ch rostlin i ovocn˘m sadem.

Majitele Arboreta ·melcovna, pana
Josefa JankÛ jsem se zeptal:

Pane JankÛ, kdy letos zahajujete
sezonu?

Arboretum, stejnû jako prodejna,
zahajují provoz 15. bfiezna, jako ob-
vykle. Ukonãení plánujeme na 15.
listopadu.

Letos byla opût celkovû mírná zima
s nedostatkem snûhu; ov‰em hodnotit
dopad zimního poãasí na jednotlivé po-
rosty v areálu by bylo zatím pfiedãasné.

Plánujete opût tématické akce?
Ano, v rámci akce Jaro v arboretu

to budou od 14. - 19. dubna cibulovi-
ny, od 28. dubna do 10. kvûtna dny 
sakur a 12. - 24. kvûtna irisy a rhodo-
dendrony.

Letní akci plánujeme od 18. - 23.
srpna, se zamûfiením na trávy a trval-
ky.

Podzim v arboretu potrvá od 1. do
25. fiíjna; od 16. do 19. fiíjna se bude
konat ve v˘stavní hale na Dvou 
dvorech pravidelná V˘stava ovoce

a okrasn˘ch rostlin, kterou uspofiádá-
me ve spolupráci s místní organizací
âeského zahrádkáfiského svazu a dal-
‰ími vystavovateli. 

Máte také v plánu nûjaké akce
k dûtskému dni, nebo Dni zemû? 

Tyto akce je‰tû nejsou definitivnû
urãeny, ale mám pfiedstavu, Ïe téma-
tické akce uspofiádáme ve spolupráci
s DDM Boskovice a se skauty. Zájem
o spolupráci projevilo také sdruÏení
Sportuj s námi.

Jaká bude letos provozní doba
Arboreta ·melcovna?

Areál arboreta je otevfien dennû mi-
mo pondûlí od 9 do 17 hodin, prodej-
na centra pak ve stejné dny od 9:30 do
16:30. Vstupné je i v leto‰ní sezonû
dobrovolné. Mnoho dal‰ích informací
o arboretu je na na‰ich stránkách
www.smelcovna.cz, pfiípadnû lze za-
volat pfiímo do prodejny na mobilní
telefon ãíslo 602 173 936.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Brambofiík jarní. Vilín prostfiední Barmstedt Gold.
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