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Arboretum ·melcovna Boskovice 
zve k prohlídce i k nákupÛm

Arboretum ·melcovna je vyhle-
dávan˘ nauãn˘ a odpoãinkov˘ areál
leÏící na okraji Boskovic, je souãás-
tí v˘znamného krajinného prvku
Dva dvory – ·melcovna. Pouãení
zde najdou celé rodiny, na jejichÏ
náv‰tûvu je areál pfiipraven. Dûti
potû‰í náv‰tûva zookoutku, kde 
najdou zakrslá plemena hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, stejnû jako pfiítomnost
pohádkov˘ch bytostí - skfiítkÛ, víl
a elfÛ. Zahrádkáfii vyuÏijí nabídky
prodejny, která je umístûna pfiímo
v areálu a je souãástí sítû Zahradní
centra CS, o.d. Prodejna nabízí ‰iro-
k˘ sortiment okrasn˘ch a ovocn˘ch
rostlin vãetnû materiálÛ pro zaklá-
dání a údrÏbu zahrad. 

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

Pane JankÛ, co máte letos pfii-
praveno pro náv‰tûvníky arboreta?

Jako kaÏd˘ rok, i letos jsme naplá-
novali nûkolik tématick˘ch akcí.
První z nich probûhne uÏ od úter˘ 12.
do nedûle 17. dubna; pokvetou cibu-
loviny, coÏ je jiÏ tradiãní úvod sezo-
ny. âtenáfie ListÛ regionÛ rád zvu na
dal‰í akci, která bude následovat vzá-

pûtí – od soboty 26. dubna do pátku
8. kvûtna to budou Dny sakur. 

Svátek Hanami, coÏ v pfiekladu
znamená obdivování sakur, patfií
v Japonsku k jednûm z nejdÛleÏi-
tûj‰ích událostí roku. V dobû, kdy
sakury zaãnou kvést, vypukne na
japonsk˘ch ostrovech nefal‰ova-
né davové ‰ílenství, kterého se 
úãastní snad opravdu v‰ichni oby-
vatelé zemû vycházejícího slunce.
Jednotlivci, páry, i skupiny si pod
kvetoucími stromy uÏijí pikniko-
vé posezení a pfiivítají jaro.

Budu rád, kdyÏ také v na‰em areá-
lu pfiivítáme spoleãnû jaro na Moravû;
moÏná i zde polibek pod kvetoucí
tfie‰ní pfiinese milencÛm ‰tûstí.

Poslední jarní akcí budou Irisy
a rododendrony, na které se pfiijìte
podívat od 12. do 29. kvûtna.

Máte jiÏ naplánovány akce i na
dal‰í ãást sezony?

Ano, v srpnu od 16. do 28. to bude
akce s názvem Trávy a trvalky
a z podzimních bych jmenoval
Arboretum v barvách podzimu; tato
akce potrvá cel˘ fiíjen. Pak zb˘vá jiÏ
jen V̆ stava ovoce a okrasn˘ch rostlin
o víkendu 14. - 17. fiíjna a sezonu za-
konãí oblíbené Dny adventní vazby
v termínu 23. - 24. listopadu.

Do‰lo v areálu k nûjak˘m zmûnám?
V na‰em zookoutku mají domácí

ovce Skudde i kozy girgentánské
mláìata, která se urãitû budou 
dûtem líbit, stejnû jako novinky
v rozmístûní na‰ich pohádkov˘ch
bytostí v areálu arboreta.

Je nûco nového v nabídce pro-
dejny Zahradního centra?

Pro toto jarní období jsme pfiipra-
vili slevovou akci na mulãovací 
kÛru a nûkteré zeminy. Nabídka sorti-
mentu se po celou sezonu pfiizpÛsobu-
je poÏadavkÛm zákazníkÛ vzhledem
k agrotechnick˘m lhÛtám.

Jaká je letos provozní doba?
Sezonu jsme zahájili 15. bfiezna a

otevfieno bude dennû kromû pondûlí
aÏ do 15. listopadu. Arboretum má 
otevfieno od 9 do 17 hodin a prodejna
Zahradní centrum od 9:30 do 16:30.
Dal‰í informace najdou zájemci na
na‰ich stránkách www.smelcovna.cz,
pfiípadnû mohou volat 602 173 936.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna
Prunus serrulata „Royal Burgundy”.
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myrobalán Prunus cerasifera „Nigra” . 
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