
ŽALUDOVÉ 
prázdniny 

 
Vážení přátelé přírody, srdečně vás prosíme, abyste se připojili ke sbírání 

žaludů.  

Je to jednoduché: žalud = stromek = obnovený les 

Jistě jste zaznamenali tragické hynutí lesů, a to nejenom smrkových, ale i borových v okolí 
naší vesnice. Lesy ČR zahájili novou ozdravnou strategii a vysazují více porostů druhově 
pestrých. Bohužel lesy hynou rychleji, než se obnovují. Jedním z důvodů je i nedostatek 

nové sadby listnatých stromů. Sběrem žaludů podpoříte přímo obnovu našich lesů! 

Možná se vám zdá tato práce titěrná, ale nebojte se, za dvě hodiny je možné nasbírat i 10 
kg. Když nás bude deset, tak už je to 100 kg… a to už je nějakých stromků. 

Přijďte zachraňovat lesy přímo do lesa! I kdybyste nasbírali jenom hrst, je to důležité. 

Chtěli byste pomoci, ale zdravotní nebo jiné důvody vám neumožňují sbírat žaludy přímo 
v lese? Nevadí, ozvěte se a my vám přivezeme shrabané žaludy k vytřídění.  Zbavíte je 

nečistot jako jsou žaludové čepičky, červavé žaludy, listí apod. Čisté je od vás opět 
odvezeme. 

Žaludy budeme sbírat v druhově čistých uznaných porostech dubu zimního nebo dubu 
letního, tady u nás v Hlavenci. 

Kdy a kde? 

Žaludové prázdniny 

pondělí 26.10. od 13-16 hod U DUBU  

úterý 27.10. od 13-16 POD KÁLKEM  

středa 28.10. od 13-16 U DUBU 

čtvrtek 29.10 od 13-16 hod POD KÁLKEM 



Odjezd na kolech bude vždy ve 13 hod, ale klidně můžete přijít pěšky, nebo 
dojet na kole kdykoliv během této doby (i hrst žaludů se počítá:-). 

Lokalita U DUBU – cesta vedoucí přímo od zámečku Hubertus rovně a cca po 
1 km na velké křižovatce doleva a za dalších cca 0,5 km nás najdete. 

Lokalita POD KÁLKEM – cestou od „jelena“ (pomník Václava VI.) do lesa a 
stále po spodní cestě cca 1,2 km, až nás najdete.  

(případně sledujte barevné fáborky) 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-

body&x=14.7114756&y=50.2414950&z=15&ut=POD%20K%C3%81LKEM&ut=U%20DUBU&uc=9h9OFxYs-

6h21eXM&ud=50%C2%B014%2750.328%22N%2C%2014%C2%B043%2723.644%22E&ud=50%C2%B014%2

734.915%22N%2C%2014%C2%B043%2745.119%22E 

S sebou si vezměte kyblíček a dobré jsou i tenké rukavice. Žaludy budeme sypat do pytlů, 
které pak odvezou lesníci (asi Vláďa Blecha).  

Chcete-li se zapojit tříděním nahrabaných žaludů z pohodlí domova, volejte 603242804 
(Andrea Vrtišková). Žaludy přivezeme. 

Děti sběrači dostanou drobnou laskominu a pamětní list, kterým se budou moci pochlubit 
třeba svým učitelům ve škole. 

Finanční odměna za nasbírané žaludy bude využita pro podporu činnosti hlaveneckého 
spolku Zelené srdce (nákup vzrostlých stromů, dřevěných kůlů, chrániček proti okusu) a 

následnou výsadbu v okolí Hlavence. 

A nebojte, v lese je bezpečně. Můžete dýchat svěží podzimní vzduch obklopeni dosud ještě 
krásnými vzrostlými stromy. 

Zapojte se přímo do záchrany našich českých lesů a nepřímo i do těch světových. 

DĚKUJEME 

ZELENÉ SRDCE z.s., Hlavenec 

 

 

 

Svět je dneska naruby 

A tak sbírám žaludy… 

Sbírá táta, sbírá máma, babička i děd, 

„dědo, dědo, já to viděl, ty si jeden sněd“…😊  

(Wikipedie píše že žaludy mají značnou výživovou hodnotu…) 
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