
100 a více stromů na 100 a více let 

Chcete nás? 

Vážení spoluobčané, jaro je tady. A to je příležitost oprášit naši akci „100 a více stromů na 100 a více 

let“. Je sice pravda, že zájem nebyl na podzim nijak ohromující. Vlastně se přihlásila pouze jedna paní, 

která chtěla ze své zahrady přesadit dub. Ale my to nevzdáváme. Paní mě přivedla na nápad. Její dub, 

který chtěla přesazovat, měl totiž již téměř metr. Ti z vás, kteří jste se někdy pokoušeli dub přesadit, 

víte, že je to věc téměř nemožná. Duby mají totiž hluboké kořeny – už malý stromek kolem 10 cm má 

v přírodě kořeny až do 30 cm, o vyšších jedincích pak nemluvě. Takže nejlepší způsob jak přijít ke 

stromkům je vypěstovat si je sami. A to jsem zkusila. Výsledek vidíte na fotkách. A zároveň mám pro 

vás nabídku -  kdo máte zájem, ráda vám svoje krasavce zdarma věnuji.  Jen dobře zvažte, kde je 

budete sadit – pamatujte - mají hluboké kořeny a jsou vysoké. A to, že z nich padá listí??? Ale jděte – 

než vyrostou do pořádné výšky, listí už bude většinou uklízet někdo jiný. Ale zároveň tomu někomu 

poskytnout stín, příjemný pohled, kyslík, zábranu proti hluku, zvlhčení okolního vzduchu a jednou 

z nich bude mít i kvalitní dřevo. Navrch k tomu budou domovem nesčetným druhům hmyzu a ptáků. 

To už stojí za to do toho jít, nemyslíte? 

 

Narodili jsme se na kopci nad Libicí nad Doubravou 



 

Od 5. října do Mikuláše jsme bydleli v truhlíku s pískem, se kterým nás strčili do ledničky. Probíhá tzv. 

stratifikace, kdy musíme projít obdobím chladu, abychom pěkně vyklíčili. Museli kvůli nám v ledničce 

obětovat jeden šuplík, ale nějak to přežili. Písek nám udržovali vlhký, ale to v ledničce nebyl zase 

takový problém. Pro jistotu nás přiklopili víkem. 

 

A takové klíčky nám za dva měsíce narostly. Některým i delší, heč. 



 

Měsíc po zasazení se nic nedělo. Pak to vypuklo. A teď už jsme frajeři. Chcete nás? Je nás asi 100 a 

více☺ 

 

Spolu s duby se na váš zájem těší, 
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