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ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

OBCHODNÍ ASISTENTKU - obch. komunikace se zákazníky, akvizice nov˘ch klientÛ
V¯ROBNÍHO TECHNIKA - zpracování v˘r. postupÛ a fie‰ení tech. poÏadavkÛ zákazníkÛ
DùLNÍKY KOVOV¯ROBY - pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘r. zafiízení

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326,67921 âerná Hora
Kontakt: p. Monika NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

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
otevfielo stylové obãerstvení v prostorách Dvou dvorÛ

Pane JankÛ, je nové obãerstvení na
Dvou dvorech urãeno jen pro náv‰tûv-
níky arboreta?

Hlavním dÛvodem vybudování ob-
ãerstvení na Dvou dvorech bylo roz‰ífie-
ní sluÏeb náv‰tûvníkÛm arboreta, nejen
pro jednotlivce, ale i pro ãasté zájezdy.

Samozfiejmû se tû‰íme na v‰echny
pfiíchozí, aÈ uÏ pû‰í turisty nebo cyklis-
ty, ktefií k nám zavítají. Obãerstvení na
Dvou dvorech bude také slouÏit pro 
náv‰tûvníky jako doplnûk rÛzn˘ch 
tématick˘ch akcí, které v arboretu 
konáme. V plánu máme také hudební
odpoledne ãi veãery s místními hudeb-
ními skupinami.

Jak jsou tyto nové prostory vybaveny?

Vzhledem k tomu, Ïe kromû ven-
kovního altánu jsme upravili i vnitfiní
prostory v budovû v˘stavní haly, nabí-
zíme tento 100 m2 velk˘ prostor celo-
roãnû také k rÛzn˘m soukrom˘m ak-
cím jako svatby a oslavy jubileí, nebo
pro firemní akce vãetnû moÏnosti pra-
videln˘ch ‰kolení. Kromû v˘ãepního
zafiízení a venkovní udírny s krbem
mohou na‰i náv‰tûvníci, hlavnû rodiãe
s dûtmi, vyuÏít stolní tenis, ‰ipky, 
stolní fotbal nebo venkovní hrací prvky
pro dûti. V celém areálu je k dispozici
bezplatné pfiipojení na internet pro-
stfiednictvím bezdrátové WiFi sítû,
vnitfiní místnost je vybavena zabudova-
n˘m projektorem. Je zaji‰tûn bezbarié-

rov˘ pfiístup (vãetnû WC) pro invalidní
osoby na vozíãku. Je zde také velká 
odstavná plocha pro osobní vozidla
i autobus, cyklisté pfiivítají stojany na
kola. Jako obãerstvení nabízíme toãené
alko i nealko nápoje, v˘robky studené
kuchynû nebo ohfiívané uzeniny. Na‰e
nabídka poãítá s pamlsky pro dûti vãet-
nû nanukÛ, k podávan˘m nápojÛm lze
zakoupit nûco malého na zub.

Jaká je provozní doba obãerstvení
Dva dvory? Máte jiÏ nûjak˘ termín
plánovan˘ch hudebních produkcí?

Nyní, v ãervnu, zahajujeme provoz
s tím, Ïe otevfieno bude jen o víkendech.
Bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ pfiedpoklá-

dáme celot˘denní provoz, kter˘ v‰ak mÛ-
Ïe b˘t omezen v pfiípadû nepfiíznivého po-
ãasí. Budeme se snaÏit co nejvíce vyhovût
zájmu na‰ich hostÛ. Tématické akce s
hudební produkcí plánujeme s kapelami 
B-Niccol, SeÀorita a dal‰ími; informace
o jejich konání se zájemci dozví prostfied-
nictvím Boskovického zpravodaje,
Radniãních listÛ, Facebooku a na na‰ich
nov˘ch stránkách www.smelcovna.cz.
Vpfiípadû zájmu o pronájem prostornás
kontaktujte e-mailem arboretum@smel-
covna.cz nebo telefonicky: 737 475 290.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Arboretum ·melcovna  

Venkovní altán s udírnou.
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Vnitfiní místnost s v˘ãepem.

Ve stráni nad fiíãkou Bûlou, kousek od Boskovic, se nachází vyhledávan˘ areál Arboretum ·melcovna. Pro let-
ní sezónu je zde v‰e pfiipraveno, coÏ ocenili jiÏ poãetní náv‰tûvníci. Novû je nad horní ãástí arboreta – na Dvou
dvorech – otevfieno obãerstvení s nabídkou nápojÛ a specialit z vlastní udírny. Zákazníky potû‰í pfiíjemné 
posezení nejen ve venkovním altánu s krásn˘m v˘hledem na okolní krajinu, ale také ve vnitfiních prostorách
budovy Dvou dvorÛ. Na podrobnosti jsem se zeptal majitele arboreta pana Mariana JankÛ:


