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Sezonu v Arboretu ·melcovna ukonãí
DNY ADVENTNÍ VAZBY

Dny adventní vazby zaãínají ve ãtvr-
tek 29. listopadu v 10 hodin; aÏ do 
soboty bude kaÏd˘ den na Dvou dvo-
rech, kde se bude akce konat, otevfieno
do 18 hodin. Pro zájemce bude pfiipra-
ven materiál potfiebn˘ k v˘robû advent-
ních vûncÛ a rÛzn˘ch ozdob s vánoãní
tématikou. Samozfiejmû záleÏí na fanta-
zii a vkusu kaÏdého tvÛrce; pro ty, 
ktefií potfiebují poradit, bude k dispozici
zku‰ená aranÏérka. K dobré náladû pfii-
spûje jak vánoãní hudba, tak i moÏnost
obãerstvení, vãetnû hork˘ch nápojÛ. 

Touto akcí leto‰ní sezonu uzavfiete.
Jak ji hodnotíte?

Náv‰tûvnost byla díky uzavírce 
ulice Dukelská a s ní spojen˘mi do-
pravními komplikacemi men‰í, neÏ
v pfiedcházejících letech. Velmi si 
cením zájmu na‰ich „skalních” pfiíz-
nivcÛ, ktefií i nadále nav‰tûvovali jak
arboretum a prodejnu Zahradního
centra, tak i na‰e akce, které se pfies
problémy s dopravou vydafiily. Kromû 
bûÏn˘ch tématick˘ch akcí spojen˘ch
s prohlídkou areálu to byl na sklonku
kvûtna Dûtsk˘ den v arboretu s boha-
t˘m programem.  Dále jsme uspofiáda-
li hudební produkce; v ãervenci
Odpoledne s rockovou skupinou

SE≈ORITA a v srpnu vystoupila count-
ry skupina TRNÍ NA VùTVI.

¤íjen patfiil jiÏ zaveden˘m akcím -
D˘Àování a o t˘den pozdûji to byla
V̆ stava ovoce a okrasn˘ch rostlin spo-
jená s oslavou Dne seniorÛ. 

Podafiilo se nám realizovat plánované
úpravy. Upraven byl prostor pro zákazníky
prodejny Zahradního centra, vybudovali
jsme nov˘ prostor pro dûti a zastfie‰en˘ al-
tán k odpoãinku. V horní ãásti arboreta, na
Dvou dvorech, je nov˘ zoo koutek, kter˘
potû‰í pfiedev‰ím dûti.

Jaké máte plány pro pfií‰tí sezonu?
Bûhem zimního období budeme

provádût bûÏnou údrÏbu a nutné opra-
vy. Brány na‰eho areálu otevfieme 
opût 15. bfiezna; o termínech akcí,
vãetnû podrobností, budeme informo-
vat s pfiedstihem, pfiípadnû je moÏno
sledovat na‰e webové stránky
www.smelcovna.cz, nebo profil na
Facebooku - odkaz je na webov˘ch
stránkách.

JiÏ nyní mohu pro pfií‰tí rok nabíd-
nout zájemcÛm sluÏby na‰í firmy v ob-

lasti údrÏby vefiejné ãi soukromé zelenû
a projekce i realizace sadovnick˘ch
a parkov˘ch ploch.

Rád bych na závûr sezony 2018 
podûkoval v‰em náv‰tûvníkÛm za 
pfiízeÀ, kterou nám vûnovali, v‰em po-
fiadatelÛm kulturních akcí a také za-
mûstnancÛm Arboreta ·melcovna za
dobfie vykonanou práci.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna

Ukázky leto‰ní tvorby z akce D˘Àování 
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Podobn˘ adventní vûneãek si mohou zájemci vytvofiit sami

Areál Arboreta ·melcovna, vãetnû prodejny Zahradního centra, je kaÏdoroãnû otevfien v dobû od 15. bfiezna do 15. listopadu.
Skuteãn˘ závûr sezony v‰ak jiÏ tradiãnû pfiedstavuje akce nazvaná Dny adventní vazby. Letos bude tato akce zahájena 29. listopa-
du a potrvá do 1. prosince. Více informací poskytl majitel arboreta pan Marian JankÛ:

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY*  MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA*  THAJSKO*  VIETNAM*  ZANZIBAR aj

LÉTO – VYUÎIJTE VâAS v˘bûr hotelÛ, slevy, nízká záloha!
BULHARSKO, CHORVATSKO, â. HORA, EGYPT, ITÁLIE, 

MALLORCA, ¤ECKO, ·PANùLSKO, TUNISKO, TURECKO, aj.
POBYTOVù-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V âR, EVROPOU I EXOTIKOU 

NA CESTY LETECKY, BUSEM, LODÍ I VL. DOPRAVOU

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUESTYLE*BRENNA

*âEDOK*EXIM*ESO*FIRO*FISCHER*NECKERMANN
*NEV-DAMA* TRAVEL2002*VICTORIA*VTT AJ. 


