
  

Apríl v botanické zahradě 
- slavnostní otevření školní zahrady pro rok 2023 

- kdy: 1.4.2023 od 14.00 

- kde: Dalovice Hlavní 174 



 
Sraz: v sobotu 1.4. 2023 v 13:30-14:00 u zahradního domku v zahradě v Dalovicích 
 
Co se bude dít 
Shrabeme poslední listí minulé sezony, kam bude potřeba navozíme zeminu nebo písek, 

lavičky rozmístíme po zahradě, zasadíme dva stromky, které ještě zbývají k zasazení, někde 

vyřežeme chroští, jinde ostříháme stařinu. Nářadí zajištěno. 

Po práci se projdeme zahradou a ukážeme si co kde kvete roste pučí…. 

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

při pěstování zahradních rostlin, zeleniny a drobného ovoce. 

S Martinem Lípou můžete probrat něco k velkým ovocným stromům, k tomu jak oživit zahradu 

domácími druhy zvířat i rostlin a k tomu co bude brzo možné v zahradě fotografovat. 

Zájemci si mohou odnést semínka nebo i celé rostliny dřevin a bylin z přebytků botanické 

zahrady. Rádi Vám je věnujeme jako odměnu za výpomoc v zahradě. 

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

drobného k zakousnutí. Na závěr si opečeme první jarní buřty. 

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

Počet účastníků: Nejlépe tak do 20 osob, abychom se vešli k ohýnku. Prosím dejte nám 
vědět, kdo se chystáte přijít i kdo nepřijdete, ať víme kolik opatřit buřtů. optimálně do 29.3. 
2023 na mail: ec.meluzina@volny.cz 
 

Prosba: Své domácí mazlíčky prosím neberte sebou. Při omezeném počtu organizátorů akce 

nejsme  schopni garantovat bezpečný a harmonický vztah zvířat a lidí. 

 Upozornění: Akce může být odložena z technických důvodů. 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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