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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

Benefice Lep‰í 
Ïivot pro Emiãku 
ve Spe‰ovû

Místostarostka Dagmar Hamalová spo-
leãnû se senátorkou Jaromírou Vítkovou
podpofiily benefici Lep‰í Ïivot pro Emiãku.
Benefiãní akce se konala 12. srpna 2017 na
koupali‰ti ve Spe‰ovû. Odpoledne plné hu-
debních vystoupení, atrakcí vãetnû  pûnové
párty, pfiipravili dobrovolníci pod vedením
Lubomíra Reka. Vybrané finanãní prostfied-

ky z této benefice pomohou Emiãce
Zouharové ze ·ebetova pfii rehabilitaci a jsou
urãeny také na nákup rehabilitaãních pomÛ-
cek. Více informací,  jak je moÏné Emiãku
podpofiit: https://www.facebook.com/Lep‰í-
Ïivot-pro-Emiãku. 

Text: Mgr. Dagmar Hamalová
Foto: Pavel Matûjãek

Organizátor akce L. Rek, Emiãka s maminkou, 
J. Vítková a D. Hamalová.

ARBORETUM ·MELCOVNA  zve náv‰tûvníky
na D˘Àování a V˘stavu ovoce a okrasn˘ch rostlin

Arboretum ·melcovna Boskovice
pofiádá v fiíjnu dvû akce, které urãi-
tû pfiilákají do tohoto peãlivû udrÏo-
vaného areálu mnoho náv‰tûvníkÛ.
V sobotu 7. fiíjna to bude D˘Àování
a následující víkend, od pátku 13. do
pondûlí 16. fiíjna tradiãní V̆ stava 
ovoce a okrasn˘ch rostlin. BliÏ‰í in-
formace poskytl majitel arboreta
pan Marian JankÛ:

D˘Àování
pfiedstavuje jednodenní akci v sobotu
7. fiíjna od 9 hodin. V prostorách Dvou
dvorÛ bude v‰e pfiipraveno pro malé
i velké náv‰tûvníky, ktefií rádi tvofií,
nebo se jen chtûjí podívat, co v‰e lze
zpracováním d˘ní vytvofiit. MoÏnost
vyfiezat z d˘ní nejrÛznûj‰í motivy
vãetnû stra‰idel ve stylu Halloweenu
ocení nejen dûti, ale kaÏd˘, kdo si
chce vyzkou‰et své v˘tvarné cítûní
a zruãnost. Lze popustit uzdu vlastní
fantazii, nebo se nechat inspirovat
tvorbou studentÛ maturitního oboru
Hotelnictví z Vy‰‰í a stfiední ‰koly na
ulici Hybe‰ova v Boskovicích, ktefií
mají s dekorativním vyfiezáváním rÛz-
ného ovoce a zeleniny bohaté zku‰e-
nosti, a ktefií budou svÛj um na Dvou
dvorech pfiedvádût.

Studenti ze stejné ‰koly nabídnou
k ochutnávce ukázky nejrÛznûj‰ích
dobrot, které z d˘nû pfiipraví Ïáci 
oboru kuchafi - ãí‰ník.

D˘nû ke zpracování prodá hostÛm

arboretum z vlastní skliznû, ov‰em
vzhledem k omezenému mnoÏství 
mají náv‰tûvníci moÏnost si pfiinést
vlastní plody. Hotové v˘tvory pomÛÏe
dotvofiit zku‰ená aranÏérka a asistovat
budou také pracovnice ze Stfiediska
volného ãasu. Ti, ktefií si nebudou chtít
svá díla odnést hned domÛ, se mohou
zúãastnit soutûÏe o nejkrásnûj‰í d˘ni,
která bude souãástí v˘stavy ovoce ná-
sledující víkend. Po vyhodnocení sou-
tûÏe laickou porotou z fiad náv‰tûvníkÛ
budou vítûzové odmûnûni. 

Po cel˘ den bude zaji‰tûno obãer-
stvení; grilované pochoutky a nápoje.
Odpoledne zahraje hostÛm skupina

Trní na Vûtvi a její hosté, rodiãe mo-
hou s dûtmi nav‰tívit zookoutek a sa-
mozfiejmû cel˘ areál arboreta.

V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin
probûhne následující víkend opût na
Dvou dvorech. Slavnostní zahájení se
uskuteãní v pátek 13. fiíjna v 15 hodin
za doprovodu dechové hudby
Boskovûnka a bude spojeno se Dnem
seniorÛ. V sobotu a v nedûli bude v˘-
stava pfiístupna vefiejnosti po cel˘ den
od 10 do 18 hodin, v pondûlí od 9 do 12
hodin. Stejnû jako v minul˘ch letech
budeme vystavovat v˘pûstky ãlenÛ
místní organizace Svazu zahrádkáfiÛ

a dal‰ích vystavovatelÛ - ÚKZÚZ zku-
‰ební stanice Lysice, ZEAS Lysice a.s.,
Agrospol a.d. Knínice a dal‰ích jednot-
liv˘ch pûstitelÛ. 

Na v˘stavû bude své produkty pre-
zentovat, nabízet k ochutnávce a také
prodávat Palírna Boskovice, která se
vûnuje v˘robû vlastních likérÛ a mo‰tÛ.
Stejnû jako pfii D˘Àování budou stu-
denti Hotelnictví ze ‰koly na ulici
Hybe‰ova pfiedvádût carving, tedy de-
korativní úpravy ovoce a jeho aranÏmá.

Po celou dobu v˘stavy bude zaji‰tûno
obãerstvení vãetnû grilovan˘ch specialit.

Díky podpofie mûsta Boskovice
a VO· a S· Boskovice bude v pátek 13.
fiíjna pro náv‰tûvníky slavnostního za-
hájení z fiad seniorÛ zaji‰tûna kyvadlová
autobusová doprava od parkovi‰tû na
RÛÏovém námûstí. BliÏ‰í informace
o dopravû budou uvedeny na stránkách
KZMB: www.kulturaboskovice.cz. 

Vzhledem k tomu, Ïe termín v˘stavy
je shodn  ̆se zahájením prodeje prosto-
kofienn˘ch ovocn˘ch stromkÛ a kefiÛ,
bude v prodejnû zahradního centra pfii-
praven bohat  ̆v˘bûr tohoto sortimentu,
stejnû jako v‰ech dal‰ích potfieb pro za-
hrádkáfie a sadafie.

Dal‰í informace o akcích jsou na
stránkách arboreta: www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna 

Z v˘stavy ovoce 2016.
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