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Sázíme stromky pro potomky 

  
  

Stejně jako v loňském roce chceme v říjnu a listopadu pokračovat ve výsadbách v naší krajině. Celý 

uplynulý rok jsme na Mladoboleslavsku vyhledávali vhodná místa na sázení. Budeme vracet stromy do starých 

sadů, podél polních cest, kolem silnic 2. a 3. třídy. Sázet budeme naše původní ovocné stromy a lípy. O stromy 

se budou následně starat obce a majitelé pozemků. Loni se podařilo zasázet 413 stromů a 100 keřů. Letos na 

jaře jsme již zasadili 245 keřů, a pokud se vše podaří, chtěli bychom spolu s vámi zasadit 435 stromů. Ale 

protože je to velké množství stromů, rádi bychom se obrátili o pomoc na vás. Bez dobrovolníků a lidí 
nadšených vracet stromy do krajiny to nedokážeme. Půjdete do toho s námi? 
  

Stromy z naší krajiny stále mizí. S kolektivizací zmizely remízky, stromy podél polních cest, sady, po 

revoluci se zase hromadně kácely stromy podél našich silnic. Během posledních 50 let jsme přišli o 10 milionů 

ovocných stromů, během posledních 5 let díky kůrovci a suchu zase o 60 % lesů. To jsou pro naši krajinu 

velké ztráty. Bez stromů se naše krajina čím dál více vysušuje a je více ohrožena klimatickými změnami. Vy 
to můžete změnit a pomoc nám vrátit stromy do krajiny. 
  
  
Výsadby, do kterých se můžete zapojit: 
  
28.10. 2022 – výsadba 20 ovocných stromů v Martinovicích. Obnova starého ovocného sadu 
  
Přihlašovací link: https://forms.gle/rSNDeCBDVfgRtgRU7 
  
Více info: http://www.csopklenice.cz/index.php/program/656-sazime-stromky-pro-potomky-
markvartice 
  
28.10. 2022 – výsadba 32 ovocných stromů ve Vlčím Poli. Podél polní cesty z Vlčího Pole do 
Řitonic 
  
Přihlašovací link: https://forms.gle/n34qJjDh5hdeFzBb6 
  
29.10. 2022 – výsadba 120 ovocných stromů podél silnice z Kněžmostu do Koprníku 
  
Přihlašovací link: https://forms.gle/FyCheT1aaVwPdJNV7 
  
Více info: http://www.csopklenice.cz/index.php/program/654-sazime-stromky-pro-potomky-koprnik 
  
5.11. 2022 – výsadba 100 ovocných stromů podél silnice z Domousnice do Řitonic 
  
Přihlašovací link: https://forms.gle/Q4faW8qSm6wftEUE6 
  
Více info: http://www.csopklenice.cz/index.php/program/kalendar-udalosti/detailudalosti/136/-
/domousnice-sazime-stromky-pro-potomky 
  
  
 
Všem přihlášeným následně pošleme informační mail, kde se dozví veškeré podrobnosti o 
sázení. 
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 Kde už máme dobrovolníky zajištěné: 
  
3.11. 2022 – výsadba 61 ovocných stromů podél cyklostezky z Mladé Boleslavi do Řepova. Sázet 
budou děti a pedagogové z 6.ZŠ v Mladé Boleslavi 
  
6.11. 2022 – výsadba 35 ovocných stromů a 10 lip v Libošovicích. Sázet budou dobrovolníci ze 
ŠKODA AUTO 
  
8.11. 2022 – výsadba 30 ovocných stromů podél polní cesty v Čisté. Sázet budou dobrovolníci ze 
ŠKODA AUTO 
  
10.11. 2022 – výsadba 15 ovocných stromů za Bike Parkem v parku Štěpánka v Mladé Boleslavi. 
Sázet budou děti z 5.ZŠ v Mladé Boleslavi 
  
12.11. 2022 – výsadba 20 ovocných stromů v Podhrádí. Obnova starého sadu – Sázet budou 
členové ČSOP Klenice 
  
Účastí na akcích souhlasíte i s pořizováním obrazové dokumentace, která bude zveřejněna na 
sociálních sítích a webu. Účast na sázecích akcích je pouze na vaši odpovědnost. 
   
Děkujeme všem partnerům, bez kterých bychom stromy nemohli zasázet. 
  
Partneři komunitních výsadeb: Nadace Partnerství, KSUS, KB Penzijní společnost, Nadační 
fond ŠKODA AUTO, SFŽP, město Kněžmost, Dolní Bousov, obce Domousnice, Řitonice, 
Sukorady, Čistá, společnosti ŠKODA AUTO a.s., ŠKO-ENERGO, Kautex Textron s.r.o., 
Garden design, Agarden rostliny s.r.o., Zahradnictví Tomsa, 5.ZŠ v Mladé Boleslavi, 6.ZŠ v 
Mladé Boleslavi 
  
Mediální partneři: Boleslavský deník, 1.Boleslavská, MladáBoleslav.cz – soukromý 
informační portál Mladoboleslavska 
   
Těšíme se na vás! 
 
http://www.csopklenice.cz/ 
  

            
 
ÚS ČZS Mladá Boleslav (zahradkari.cz) 
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