
 
  



Sraz: 25.2. 2023 v 13:30-14:00 u zahradního domku u vchodu do zahrady - Dalovice 
 
Náplň semináře: 
Zkusíte si techniku řezu pro výchovný řez stromů do 10 let a udržovací řez nad 10 let po výsadbě. 

Výchovný a udržovací řez je zaměřen na velké jabloně a hrušně pěstované v zatravněných alejích 

a sadech. Během semináře můžeme probrat i další otázky, které souvisejí s pěstováním ovocných 

stromů a podporou přírody v krajině, sadu i zahradě. 

Nářadí zajištěno, vlastní přineste jen pokud jste na něj zvyklí. 

Pro zájemce bude k dispozici zahrada a zahradnice Jana Zikmundová ke konzultacím prací 

při pěstování zahradních rostlin. 

Na místě bude k dispozici horká voda na přípravu kávy, čaje nebo instantní polévky a něco 

drobného k zakousnutí o přestávce. 

S sebou: pracovní oblečení, pevné boty, pracovní rukavice a dobrou náladu  

Počet účastníků: omezen na 16 osob. Prosím potvrďte účast co nejdříve, nejpozději však do 
23. 2. 2023 24.00 hod na mail: ec.meluzina@volny.cz 
 

Účastnický poplatek: je 300,- Kč na osobu  
Zaplaťte jej prosím převodem na účet EC Meluzína RCAB: 754594036/5500.  
Variabilní symbol platby (v.s.): 230225.  
Do zprávy pro příjemce napište jména přihlašovaných osob. Po zaplacení účastnického poplatku a 
potvrzení od EC Meluzína RCAB, že na semináři máte rezervované místo jste přihlášeni.  
Účastníci dobrovolných pracovních výpomocí na akcích EC Meluzína RCAB i Asociace 
Brontosaura a lidé, kteří podporují botanickou zahradu materiálními dary, mají účast na 
semináři zdarma. Pošlete ale registrační e-mail, abychom Vám drželi místo. 

Prosba: Své domácí mazlíčky prosím neberte sebou. Na semináři se potřebujeme věnovat 

bezpečnému a harmonickému vztahu stromů a lidí. Nejsme přitom schopni garantovat bezpečný a 

harmonický vztah zvířat a lidí. 

 Upozornění: Akce bude odložena na pozdější termín v případě počasí nevhodného pro řez (tzn. 

vytrvalý déšť nebo sněžení, silný celodenní mráz). Z tohoto důvodu potřebujeme kontaktní mail na 

všechny účastníky, abychom je mohli informovat o případných změnách. 
 

Popis cesty: MHD 17 Dalovic na 

konečnou odtud cca 100m po 

Hlavní ulici a dále do brány 

zahrady. GPS brány: N50.24899 

E12.89225  

Parkování: přes ulici u brány 

vstupu na zahradu nebo u 

Obecního úřadu Dalovice. 

Kontakty: Ing. Martin Lípa 

ec.meluzina@volny.cz 

tel: 777 086 620 
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