
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ČSOP Klenice 
2021 

424 STROMŮ     
PRO NAŠÍ   
KRAJINU 

POJĎTE S NÁMI VRÁTIT NAŠÍ ČESKÉ KRAJINĚ JEJÍ 
SYMBOL – OVOCNÉ STROMY A LÍPY 

POJĎTE SPOLU S NÁMI SÁZET STROMKY 
PRO POTOMKY 



 

VÝSADBA V 
DALOVICÍCH 

 

Ilustrační foto 

 

 Výsadba nového sadu za 

obecním úřadem 

v Dalovicích 

• 30 kusů ovocných stromů.  

• Stromy zasadí dobrovolníci ze ŠKO 

ENERGA.  

• Podpořeno Zaměstnaneckými sbírkami. 

• Spolupráce: Obec Dalovice. 

• Záštitu nad stromy a následnou péči 

zajistí obec Dalovice a základní škola 

v Dalovicích. 

 

20. října 2021  
Za obecním úřadem v Dalovicích 

 

 

 

 



 

VÝSADBA 
V MLADÉ 
BOLESLAVI 
 

 

 Ilustrační foto 

 

 Za Bike parkem v Mladé 

Boleslavi v bývalé 

třešňovce 

• 15 kusů třešní.  

• Sázet budou děti základních škol 

v rámci soutěže ke Dni stromů. 

• Podpořeno NROS - v rámci 

grantu Za každé auto, jeden 

strom. 

• Spolupráce: firma Compag 

• Následnou péči zajistí město 

Mladá Boleslav. 

 

 

20. října 2021 14:00 
Za Bike parkem v Mladé Boleslavi  



 

 

  



 

OBNOVA BÝVALÉ 
ALEJE  
  

 

 Ilustrační foto 

 

 Obnova bývalé aleje 

Ošťovice – Střehom   

• 65 kusů ovocných stromů.  

• Akci pořádá město Dolní Bousov a 

Přírodovědný kroužek. 

• Podpořeno Agenturou ochrany 

přírody a krajiny. 

• Na tuto akci hledáme dobrovolníky 

• Následnou péči zajistí obec Dolní 

Bousov. 

 

 

28. října 2021 10:00 
Před hospůdkou u zvoničky ve Střehomi  

 

   



 

VÝSADBA VINCE 

 

 

 

 Obnova staré dožité aleje 

• 20 kusů třešní a 20 kusů 

švestek.  

 

• Sázení stromů předcházelo ořezání 

třech památných lip. Následovat 

bude rekonstrukce sakrální 

památky – kříže u lip, instalace 

lavičky pro poutníky a 

znovuvysvěcení kříže. 

 

• Podpořeno Nadací Via. 

 

• Na tuto akci hledáme 

dobrovolníky 

 

• Pro všechny účastníky zajištěno 

občerstvení. 

• Spolupráce: obec Vinec 

• Následnou péči zajistí obec Vinec. 

28. října 2021 10:00 
U cesty z Vince k místnímu hřbitovu 
 

 



 

VÝSADBA               
U ŘEPOVA 

 

 

 Obnova staré ovocné 

aleje podél cyklostezky z 

Mladé Boleslavi do 

Řepova 

• 7 kusů třešní, 7 kusů jabloní, 6 kusů 

hrušní. 

• Spolupráce: firma Compag. 

• Na tuto akci hledáme dobrovolníky 

• Následnou péči zajistí město Mladá 

Boleslav. 

• Podpořeno NROS - v rámci grantu Za 

každé auto, jeden strom. 

29. října 2021 9:00 
U cyklostezky z Mladé Boleslavi do Řepova 
 
 

 

 

 
 
 

 



 

VÝSADBA 
LIBOŠOVICE 

 

 

 

 Vznik Biocentra u Zlaté 
stezky 

• 144 kusů ovocných stromů a 45 

kusů lip. 

 

• Výsadbě předcházelo vybudování 

tůní. Následovat bude vysetí 

květnaté louky, instalace lavičky a 

informační tabule s cílem informovat 

návštěvníky o nově vzniklém 

Biocentru u Zlaté stezky. 

 

• Pro všechny účastníky zajištěno 

občerstvení. 

 

• Na tuto akci hledáme 

dobrovolníky 

 

• Patronka akce: Jolana Voldánová 

 

• Následnou péči zajistí majitelé 

pozemků Polívkovi. 

 

• Podpořeno Nadací Partnerství 

30. října 2021 9:00 
U zlaté stezky Českého ráje 
 

 



 

VÝSADBA                      
U PSÍHO CVIČIŠTĚ 

 

 Ilustrační foto 

 

 Obnova starého dožitého 

sadu 

• 20 kusů jeřábů.  

• Sázet budou děti spolu s rodiči 

mateřské školy Štěpánka 

• Podpořeno Klinikou Dr. Pírka  

• Následnou péči zajistí město Mladá 

Boleslav. 

3. listopadu 2021 16:00 
Za psím cvičištěm v Mladé Boleslavi 
 

 



 

VÝSADBA V ČISTÉ 

 

 Ilustrační foto 

 

 Výsadba třešní podél 

polní cesty u obce Čistá  

• 30 kusů třešní.  

• Stromy zasadí dobrovolníci ze ŠKODA 

AUTO.  

• Podpořeno Zaměstnaneckými 

sbírkami. 

• Následnou péči zajistí obec Čistá. 

 

5. listopadu 2021 15:00 
U polní cesty u obce Čistá 

 

 

 

 

 

Stromy u cest Matičky shrbené, u cesty čekáte, 



 

snad za své životy vděku se dočkáte 

… 

Haluze bez listí větru se vzpíraly, 

když mrazy s vánicí bloudily po kraji. 

Na jaře voňavých kvítků jste měly 

a ve svých náručích hostily včely 

… 

Co ptačích koncertů v korunách znělo, 

když mnohý z poutníků narovnal tělo, 

opřený o kmen odpočíval, 

chvilku se na svět jen tak díval 

… 

A vaše lístky ševelily. 

Prostor k žití jste vytvořily 

i v dutých kmenech. 

Matičky shrbené, u cesty čekáte 

… 

snad za své životy vděku se dočkáte! 

Dál nebem plují oblaky, 

dál hnízda čekají na ptáky. 

Léta a zimy se míjely, 

kořeny rodnou zem vpíjely, 

v korunách zrály jabka, hrušky 

… 

Pro koho zrály? Snad pro ty mušky, 

kosy a myši v příkopech. 

Váš trpný úděl bere dech, 

na kmenech značky přitlučené 

… 

Matičky shrbené, u cesty čekáte. 

Snad za své životy vděku se dočkáte? 

Ubývá poutníků, málo je stromů 

… 

po cestě z asfaltu vracím se domů. 

Přijíždím po letech 

a míjím známá místa. 

Něco je jinačí, tím jsem si jistá. 

U cesty chybějí matičky jabloní. 

Z příkopu naposled pár třísek zavoní 

poslední rozloučení 

a čerstvé pařezy žalují nebi: 

Matičky stromy roky tu žily, 

tvořily krásu, co zasloužily? 

Očima hladím a v srdci mám 

to prázdné místo, kde strom léta stál. 

Nahou silnicí teď vítr se honí 

a hlínu z polí rozfouká po ní 

… 

Ale snad brzy nastane čas, 

kdy u cest pokvetou aleje zas 

… 

Kdy vděčný člověk přestane bořit 

a začne srdcem jen dobré tvořit. 

– Pavla Bartková 

 

 



 

Další menší výsadby budou například u cyklostezky 

Hejmánka-Bezděčín, kde bude vysázeno 20 stromů, pět 

stromů bude vysazeno ve Svojsíkově ulici. Miliontý 

strom programu ŠKODA Stromky bude zasazen v 

budoucím Parku Tří císařů. 

Většinu výsadeb najdete v naší interaktivní mapě: 

https://mapy.cz/s/dakezarena  

Dobrovolníci se na označené akce mohou hlásit 

přes tento formulář 

Veškeré dotazy k akcím prosím směřujte na e-mail: 

info@csopklenice.cz 

Na setkání s Vámi se těší nejen členové ČSOP Klenice. 

 

 

 

 

 

 

 Mapa výsadeb 

https://mapy.cz/s/dakezarena
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemangiJujXkAXZRiLZKHelPjE8E0e4ycS5m9lbW1gzYT-s6A/viewform
mailto:info@csopklenice.cz


 

Partneři projektu: 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři: 

 

 

 

 

 

Text a grafické zpracování: Milada Vrbová, Ondřej Kořínek 


