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DOTOVANÁ + ·lágr dovolená 50+ : EXLUZIVNù JEN U NÁS!
LUXUSNÍ PLAVBY KARIBIKEM I ST¤EDOMO¤ÍM OD 14.990 Kã!
Jarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICE
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

EXOTIKA + LÉTO = VELKÉ SLEVY aÏ 21%!
EGYPT*KUBA*MEXIKO*KAPVERDY*ZANZIBAR aj.

BULHARSKO,¤ECKO, TURECKO – aÏ 2 dûti ZDARMA!
Novû LETECKY Z BRNA:CHORVATSKO ostrov KRK

·PANùLSKO MAR MENOR – ráj mezi 2 mofii: z BRNA!

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

* FISCHER * NECKERMANN * VTT, AJ. 

ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
zve na Dny adventní vazbyV dobû, kdy vyjde tento ãlánek,

budou jiÏ brány Arboreta ·mel-
covna pro vefiejnost uzavfieny.
Tak jako kaÏd˘ rok bylo arbore-
tum, vãetnû prodejny, otevfieno od
15. bfiezna do 15. listopadu.
Majitele arboreta, pana Mariana
JankÛ, jsem se zeptal:

Pane JankÛ, chystáte po uzavfie-
ní arboreta je‰tû nûjakou akci?

Ano, rád bych pozval v‰echny
zájemce na Dny adventní vazby.
Tuto akci zahájíme ve ãtvrtek 23.
a ukonãíme v sobotu 25. listopadu.
V tyto dny od 10 do 18 hodin bude
v prostorách na Dvou dvorech 
pfiipraven materiál pro v˘robu 
vánoãních ozdob, adventních vûncÛ
a vlastnû ãehokoliv, co umoÏní 
fantazie tvÛrcÛ. V této ãinnosti ná-
v‰tûvníkÛm rádi pomohou na‰i za-
mûstnanci s letitou praxí a zku‰ená
aranÏérka. Dny adventní vazby neu-
moÏÀují náv‰tûvníkÛm jen v˘robu
vûneãkÛ a moÏnost nákupu svíãek
ãi adventních dekorací, ale také do-
dají inspiraci k vytvofiení sváteãní
v˘zdoby. Pfiedvánoãní atmosféru
zpfiíjemníme tepl˘m obãerstvením.

Jak hodnotíte leto‰ní konãící
sezonu?

Rozhodující je spokojenost a ná-
rÛst poãtu náv‰tûvníkÛ arboreta;
podle ohlasÛ, které jsem zazname-
nal, bylo hodnû tûch, ktefií na‰e 
úsilí o vytvofiení pfiátelského pro-
stfiedí v krásné pfiírodû chválili.

Z mého pohledu se nám podafiilo
splnit v‰echna pfiedsevzetí a úkoly,
které jsme si na jafie dali. Zmíním
vybudování skleníku, dal‰ích lavi-
ãek v areálu a zastfie‰eného prostoru
pro obãerstvení na Dvou dvorech.
Díky tomu jsme mohli roz‰ífiit sluÏ-
by hostÛm a zpfiíjemnit jim jejich
náv‰tûvu i pfii kulturních progra-
mech, které jsme pofiádali jak pro
dûti, tak i pro dospûlé.

Nejvût‰í akce se konaly na
podzim...

Ano, v fiíjnu to bylo D˘Àování
a následovala V˘stava ovoce a
okrasn˘ch rostlin. D˘Àování byla
jednodenní akce, která v sobotu 7.
fiíjna pfiilákala velk˘ poãet hostÛ.
Dûti vyfiezávaly z d˘ní vlastní díla
a mûli moÏnost svou tvorbu pfiihlá-
sit do soutûÏe „O nejkrásnûj‰í d˘-
ni”. O pofiadí hlasovali hosté v˘stavy

konané o t˘den pozdûji s tímto v˘-
sledkem: 1. místo Veronika +
Karolína Kalasová, 2. místo Pavel
JankÛ a 3. místo Marcela
Procházková. K úspûchu akce pfiispû-
li také studenti maturitního oboru
Hotelnictví z Vy‰‰í a stfiední ‰koly na
ulici Hybe‰ova v Boskovicích, ktefií
pod vedením Ing. Petra ·afránka,
DiS., nabízeli ochutnávky specialit
pfiipraven˘ch z d˘ní a pfiedvádûli také
dekorativní úpravy d˘ní. Touto ces-
tou jim chci podûkovat za spolupráci,
stejnû jako pracovnicím Stfiediska
volného ãasu v Boskovicích.

V̆ stavu ovoce a okrasn˘ch rostlin
jsme zahájili v pátek 13. fiíjna se sta-
rostkou mûsta Boskovice Bc. Hanou
Nedomovou. Za vystavovatele byli
pfiítomni pfiedseda ZEAS Lysice,
a.s., Ing. Jifií ·afáfi a pfiedseda územ-
ního sdruÏení Svazu zahrádkáfiÛ pan
Ladislav Nezval. Zahájení bylo spo-
jeno s oslavou Dne seniorÛ, pro 
které byla zaji‰tûna bezplatná pfie-
prava z centra Boskovic. K pfiíjemné
náladû pfiispûla degustace pálenek
a mo‰tÛ Palírny Boskovice, k posle-
chu zahrála dechová hudba
Boskovûnka. Opût zde své aranÏér-
ské umûní pfiedvádûli studenti ze
‰koly z ulice Hybe‰ova. Dal‰í podû-
kování patfií ÏákÛm tfiídy 9. A Z· na
námûstí 9. kvûtna, ktefií pod vedením
uãitelky paní Mgr. Jany ·afránkové
nám pomohli s úklidem arboreta
pfied zahájením v˘stavy. Velké díky

za zabezpeãení prÛbûhu v‰ech akcí
patfií také v‰em zamûstnancÛm
Arboreta ·melcovna.

Arboretum bude pro vefiejnost
otevfieno opût v bfieznu?

Ano, od 15. bfiezna pfiivítáme ná-
v‰tûvníky jak v arboretu, tak i v na‰í
prodejnû. Teì nás ãeká zazimování 
areálu, pfiíprava na pfií‰tí sezonu a
údrÏba v‰eho zafiízení. JiÏ nyní je
moÏno objednat pro pfií‰tí rok projek-
ci a realizaci sadovnick˘ch úprav
a celoroãní údrÏbu vefiejné i soukromé
zelenû. Zájemci získají dal‰í informace
na na‰ich stránkách www.smelcov-
na.cz, pfiípadnû nás mohou kontaktovat
na telefonu 737 475 290 nebo emai-
lem: arboretum@smelcovna.cz.

.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna 

Ukázka dekorativní úpravy d˘ní.
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Z V˘stavy ovoce a okrasn˘ch rostlin.


