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Basketbalov˘ klub Blansko, z.s.

Tréninky se konají ve sportovní
hale na Údolní ulici.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

zahájí v záfií tréninky pro zaãáteãnice 
roãníkÛ 2010, 2011 a 2012. 

PIZZERIE VENEZIA Boskovice
restaurace s dlouholetou tradicí

Více info tel.: 725 559 360

přijme:
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ

vhodné pro ženy na RD, důchodce, studenty  /  směny dle dohody

BRIGÁDNÍKA NA ODPOLEDNÍ ROZVOZ
vhodné pro studenty  /  směny dle dohody

KUCHAŘ / PIZZAŘ
praxe výhodou, ale není podmínkou, zaučíme dle svých požadavků

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém
ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ A BALKÓNÒ

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace! MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Zasklení sníží nejen hluk,
ale i spotřebu energie 
a funguje i jako účinné 
zabezpečení bytu.
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	 Již	tradičně	v	říjnu	pořádá	Arbore-
tum	 Šmelcovna	 Boskovice	 výstavu	
ovoce	a	okrasných	rostlin,	tentokrát	za	
účasti	dalších	partnerů,	kteří	v	našem	
regionu	 zajišují	 prodej	 a	 servis	 za-
hradní	techniky.	Výstava	se	bude	ko-
nat	 18.–21.	 října.	 Majitele	 arboreta	
pana	Mariana	Janků	jsem	se	zeptal:

 Pane Janků, co vše bude na této 
velké podzimní výstavě připraveno 
k zhlédnutí?
	 V	našem	areálu	se	vždy	na	sklonku	
sezony	konají	výstavy,	na	kterých	pre-
zentujeme	nejen	vlastní	výpěstky,	ale	
také	produkty	dalších	firem	v	regionu	
a	v	neposlední	řadě	také	členů	zahrád-
kářského	svazu.	Letos	jsme	se	rozhod-
li	rozšířit	sortiment	ovoce	a	okrasných	

rostlin	 o	 výstavu	 zahradní	 techniky,	
která	je	stále	více	dostupná	i	pro	menší	
pěstitele	a	zahrádkáře	a	je	o	ni	značný	
zájem.				
	 Ovocnářské	 produkty	 budou	 vy-	
stavovat	 větší	 společnosti	 z	 okolí	 –	
ÚKZÚZ	 zkušební	 stanice	 Lysice,	
ZEAS	Lysice	a.s.,	Agrospol	a.d.	Kní-
nice,	 VOS	 zemědělců,	 a.s.,	 Velké	
Opatovice	 a	 také	 drobní	 pěstitelé	 –		
členové	 místní	 organizace	 Svazu	 za-
hrádkářů,	 členové	 kroužku	 mladých	
zahrádkářů	 při	 ZO	 ČZS	 v	 Boskovi-
cích	a	mnozí	další.	
	 V	sekci	zahradní	techniky	přislíbi-	
li	 účast	 prodejci,	 kteří	 v	 okolí	 tento		
sortiment	 nabízí.	 Například	 to	 bu-	
dou	firmy	Tlamka	–	Zahradní	techni-
ka	Boskovice,	Bohatec	s. r.o.	Vážany,	
Dvořáček	 –	 Zahradní	 technika	 Kla-	
doruby	a	další,	se	kterými	účast	dosud	
dojednáváme.	

 To vše bude soustředěno v areálu 
na Dvou dvorech?
	 Ano,	 výstava	 bude	 zahájena	 na	
Dvou	dvorech,	tedy	v	areálu	nad	arbo-
retem,	 v	 pátek	 18.	 října	 v	 15	 hodin.	
Slavnostní	 zahájení	 bude	 spojeno		
s	oslavou	Dne	seniorů,	pro	které	bude	

zajištěna	bezplatná	kyvadlová	doprava	
z	parkoviště	u	Zlaté	růže.	K	poslechu	
bude	 hrát	 dechová	 hudba,	 zajištěno	
bude	občerstvení,	stejně	jako	po	celý	
víkend.	V	sobotu	a	v	neděli	bude	vý-
stava	 otevřena	 od	 10	 do	 18	 hodin,		
v	pondělí	pak	jen	pro	školní	exkurze	
od	9	do	12	hodin.	
	 Programu	se	zúčastní	studenti	Vyšší	
odborné	školy	ekonomické	a	zdravot-
nické	 a	 Střední	 školy	 v	 Boskovicích,	
kteří	budou	předvádět	dekorativní	úpra-	
vy	ovoce	a	jeho	aranžmá.	

 Bude v době konání výstavy ote-
vřen také areál arboreta?
	 Samozřejmě,	návštěvníci	výstavy	se	
mohou	projít	arboretem,	využit	odpo-

Akce na Dvou dvorech – Dětský den

Z výstavy ovoce 2018

činkových	
míst	a	 tře-
ba	s	dětmi	
navšt ívit	
náš	zookou-
tek.	 Ostat-
ně	 pro	 zá-
bavu	 dětí	
jsou	 připraveny	 různé	 herní	 prvky,	
takže	návštěvu	výstavy	a	areálu	arbo-
reta	lze	naplánovat	jako	rodinný	výlet.
	 Po	 celý	 víkend	 bude	 také	 otevře-	
na	 naše	 prodejna	 Zahradní	 centrum.	
V	době	konání	výstavy	bude	zahájen	
prodej	 prostokořenných	 ovocných	
stromků	 a	 keřů,	 jejichž	 široký	 sorti-
ment	 bude	 v	 naší	 prodejně	 zajištěn.	
Zájemci	 si	 tak	 budou	 moci	 vybírat	
vhodné	odrůdy	na	základě	poznatků		
z	vystavovaného	ovoce.
	 Podrobnosti	 o	 výstavě	 a	 aktuální	
informace	 najdou	 zájemci	 na	 našich	
webových	 stránkách:	 www.smelcov-
na.cz.	Na	případné	dotazy	rádi	odpo-
víme	 na	 telefonu	 737	 475	 290,	 nebo	
emailem:	arboretum@smelcovna.cz.

Pane Janků, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček

Foto: archiv Arboretum Šmelcovna 

VÝSTAVA OVOCE, OKRASNÝCH ROSTLIN A ZAHRADNÍ TECHNIKY,
kterou připravuje ARBORETUM ŠMELCOVNA s partnery


