
...pro lidi, pro přírodu

Projekt „Děti a stromy - vyrosteme 
společně“
je zaměřen na navrácení dřevin do české krajiny. 
Zapojení dětí a mládeže do ochrany přírody podporuje 
jejich propojení s krajinou v místě bydliště. Chceme 
v dětech umocnit pocit, že samy mohou něco pozitivně 
ovlivnit a prosadit. Aktivita je vhodná pro všechny 
kolektivy dětí nebo mládeže.

Projekt cílí na původní druhy stromů a keřů, sázet lze 
i stromy ovocné.

Proč sázet stromy s dětmi?
Stromy jsou krásné a užitečné zároveň, odedávna jsou 
také symbolem života.

Kromě základních ekologických funkcí stromy zadržují 
vodu, jsou domovem pro stovky druhů organismů, brání 
erozi, uvolňují kyslík - mají také jedinečnou schopnost 
ochlazovat své okolí. Tím pomáhají tlumit globální 
oteplování naší planety. 

Společnou výsadbou stromů získají děti zážitek 
i možnost zapojit se do boje s klimatickou změnou.



...pro lidi, pro přírodu

Jak se můžete zapojit?
 KONTAKTUJTE NÁS – napište nebo zavolejte! Zcela nezávazně Vám poskytneme detailní informace 
 a vysvětlíme vše důležité a potřebné.
 
 NAVRHNĚTE MÍSTO PRO VÝSADBY – začněte se dívat kolem sebe a přemýšlejte, kam by se hodil nový
 strom nebo keř. Místa pro výsadbu by měla být ve volné krajině, kde mohou vzniknout nové aleje,
 stromořadí, remízky nebo solitérní stromy, ale mohou zamířit i do obcí a měst.

 SPOLEČNĚ PŘIPRAVÍME JEDNODUCHÝ PROJEKT a získáme všechny potřebné souhlasy.

 DOMLUVÍME TERMÍN VÝSADEB

Na vyhledání vhodných míst pro výsadbu a dohodu s majiteli pozemku bude celý letošní rok. Vlastní výsadby
budou probíhat až v roce 2023.

Po celou dobu Vám jsme k dispozici, pojďte tak společně s námi sázet stromy.

Zaujal Vás tento projekt?
Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnější 
informace.

Jiří Antl, DiS. 
tel.: (+420) 777 647 557
e-mail: jiri.antl@cmelak.cz

V uplynulých letech jsme ve spolupráci se školami, domy dětí, 
dětskými domovy a oddíly umístili do krajiny Liberecka více 
než 5 000 stromů. Budeme rádi, když se zapojíte i Vy!

Čmelák – Společnost přátel přírody
Švermova 32, 460 10 Liberec 10
www.cmelak.cz
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Jak budou probíhat výsadby?
Přes zimu zajistí Čmelák potřebné finance na sazenice a materiál. 
Vlastní výsadba bude probíhat podle vhodných klimatických podmínek 
na jaře, případně na podzim roku 2023. 

Až budou sazenice připravené, dohodneme s Vámi přesný termín jejich 
doručení. Spolu se sazenicemi přivezeme i opěrné kůly, případně 
ochranu před zvěří, apod. 

Při této návštěvě dohodneme termín výsadeb a upřesníme případné 
nejasnosti týkající se vlastní výsadby a následné péče o vysazené 
stromy.

A pozor! 

Pro nejaktivnější z Vás máme 
jako odměnu třídenní pobyt 
zdarma na jedné z našich chalup 
v Jizerských horách nebo 
na Ještědském hřebenu.


