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Arboretum Šmelcovna
zahajuje provoz 15. března
	 Arboretum	Šmelcovna	Boskovice	
otevírá	 brány	 svého	 areálu	 v	 neděli	
15.	 března,	 od	 stejného	 data	 je	 ote-
vřena	 pro	 veřejnost	 také	 prodejna	
Zahradního	centra,	která	je	umístěna	
ve	 spodní	 části	 areálu,	 hned	 za	 od-
bočkou	ze	silnice	Boskovice	-	Vratí-
kov.	Pan	Marian	Janků,	majitel	arbo-
reta,	 odpověděl	 na	 několik	 otázek	
Listů	regionů:
	 Co	připravuje	kolektiv	arboreta	pro	
letošní	sezonu?	
	 Návštěvníky	arboreta	bych	rád	po-
zval	 už	 nyní	 na	 jaře,	 kdy	 kvetoucí	
stráně	 našeho	 areálu	 potěší	 určitě		
každého.	 Pro	 děti	 máme	 novinku	 -		
v	zookoutku	budou	moci	v	doprovo-
du	rodičů	jít	přímo	za	zvířátky	a	po-
hladit	si	třeba	naše	malé	kamerunské	
kozy,	které	 jsou	k	dětem	velmi	přá-
telské.
	 V	areálu	na	Dvou	dvorech	připra-
vujeme	 na	 Bílou	 sobotu	 11.	 dubna	
Pomlázkování,	na	neděli	24.	května	
Dětský	 den.	 V	 průběhu	 sezony	 se		
budou	konat	další	akce,	včetně	oblí-

bených	 vystoupení	 hudebních	 sku-
pin.	Na	květen	 zveme	kapelu	 „Kar-	
lovy	 Hračky“	 a	 mladé	 muzikanty		
z	Letovic	-	skupinu	„Taste“.	
	 Vaše	 prodejna	 Zahradního	 centra	
je	 díky	 bohatému	 sortimentu	 zákaz-	
níky	 dlouhodobě	 vyhledávána;	 máte		
v	jarní	nabídce	nějaké	novinky?
	 Sortiment	stále	doplňujeme	a	roz-
šiřujeme,	 zařadili	 jsme	 do	 prodeje	
další	substráty	a	hnojiva	řady	Natura	
a	také	přípravky	pro	ochranu	rostlin	
vyvinuté	na	přírodní	bázi,	které	jsou	
šetrné	k	přírodě.	Zákazníkům	nabí-
zíme	 různé	 akce	 se	 zvýhodněnými	
cenami;	v	současnosti	to	bude	napří-
klad	 balení	 60	 l	 Mulčovací	 kůra	 za	
59,90	 Kč,	 balení	 60	 l	 Zahradnický	
substrát	 za	 99	 Kč,	 netkané	 textilie		
a	mnohé	další.	Z	našeho	jarního	sor-
timentu	 ještě	 uvedu	 například	 kve-
toucí	 cibuloviny,	 bylinky,	 macešky,	
levandule,	 sortiment	 okrasných	 vrb		
a	jiných	dřevin.	
	 Pravidelné	informace	o	aktuálních	
akčních	nabídkách	našeho	sortimentu	

budeme	 zájemcům	 podávat	 formou	
letáků,	doručovaných	Českou	poštou	
přímo	do	schránek	zákazníků.	
	 Zákazníci	 v	 naší	 prodejně	 obdrží	
zdarma	výtisk	časopisu	profesionál-
ních	 zahradníků	 TIP,	 který	 pětkrát	
ročně	 vydává	 sdružení	 Zahradní	
centra	 CS.	 Jedná	 se	 o	 odborný	 ča-	
sopis	 s	 množstvím	 informací,	 zají-
mavostí	 a	 novinek	 ze	 světa	 zahrad		
a	sadů.
	 Pokud	 potřebují	 zákazníci	 poradit		
s	 konkrétním	 problémem,	 mohou	 se		
s	důvěrou	obrátit	na	zkušené	pracovni-
ce	 naší	 prodejny	 Zahradního	 centra,	
které	zájemcům	poradí	nejen	ochotně,	
ale	především	profesionálně.	
	 Jaká	je	otevírací	doba	prodejny?
	 Prodejna	 má	 otevřeno	 denně	 od		
15.	 března	 do	 15.	 listopadu,	 od	 9	 do	
16.30	hod.	Ve	stejnou	dobu	bude	ote-
vřen	také	areál	arboreta,	do	kterého	je	
vstupné	 stále	 pouze	 dobrovolné.	 Za-
vřeno	 bude	 dle	 zákona	 v	 určených	
svátcích,	tedy	na	Velikonoční	pondělí	
a	dále	8.	května,	28.	září	a	28.	října.

	 Mohou	 už	 te	 na	 jaře	 počítat	 ná-
vštěvníci	 s	 občerstvením	 na	 Dvou	
dvorech?
	 V	případě	příznivého	počasí	bude	
naše	terasa	s	občerstvením	otevřena	
o	víkendech	již	od	zahájení	provozu	
v	 březnu,	 v	 době	 letních	 prázdnin	
pak	 denně	 -	 ovšem	 s	 ohledem	 na		
počasí.	 Aktuální	 informace	 o	 pro-	
vozu	 nejen	 občerstvení,	 ale	 celého	
arboreta,	 stejně	 jako	 o	 možnosti		
zajistit	 konání	 různých	 privátních	
akcí,	lze	získat	na	telefonu	737	475	
290,	nebo	emailem	na	adrese	arbo-
retum@smelcovna.cz.	
	 Další	 informace	 jsou	 na	 našich	
stránkách	www.smelcovna.cz.
	 Pane	Janků,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

CHCETE PRODAT, PRONAJMOUT NEBO 
KOUPIT DŮM, BYT ČI POZEMEK?

MILAN DUFEK
774 559 093

milan.dufek@openreality.cz
kancelář: 

Slámova 12, 618 00 Brno
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Pro prodávající

kompletní 

realitní a právní 

servis 

ZDARM
A!Volejte zdarma

800 100 994

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Nabízíme k pronájmu 
prostory bývalého 

finančního úřadu v Letovicích, 
místo Komerční banky v přízemí 

s bezbariérovým přístupem, cca 85 m2

Další kanceláře v 1. patře, o rozměru 18–20 m2

Informace p. Hynek, tel. 777 178 879


