Vážení nominující ankety Alej roku 2018!
Děkujeme za Vaši účast v letošní anketě pořádanou spolkem Arnika od
roku 2011. Vážíme si Vašeho zájmu a podporu alejí a stromořadí v České
republice. I díky Vám a Vašim nominacím je anketa oblíbenou celostátní
soutěží, která připomíná veřejnosti krásu a tradici alejí v naší krajině,
upozorňuje na ohrožené aleje a potřebu odborné péče a obnovy. Posíláme
Vám také novoroční newsletter, kde se dočtete o anketě Alej roku,
statistikách kácení za rok 2016 a můžete se podívat na krásný film o historii
a tradici alejí provázený jejich milovníky a odborníky "Srdce pro aleje".
Výsledky ALEJ ROKU 2017
1) ALEJ ROKU 2017 celostátní soutěž
1. Stará Husí cesta - Jaromír Henzl
2. Stromy naděje - Drahomíra Dirgasová
3. Zámecká alej v Brankách - Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu
zámeckého parku)
2) ALEJ ROKU V REGIONU 2017 14 regionálních vítězek
Hlavní město Praha - Čtyřřadá alej na Vltavské cyklostezce (Renta
Nováková)
Středočeský kraj - Alej Skupice - Huslík (KLára Jirásková)
JIhočeský kraj - Knížecí cesta u Sudoměře (Vladimír Riederer)
Plzeňský kraj - Knížecí alej Tachov (Alena Mautnerová)
Karlovarský kraj - Zapomenutá cesta u Teplé (Marie Ulrichová)
Ústecký kraj - Cesta přátelství (Miloslav Řezníček)
Liberecký kraj - Stará Husí cesta (Jaromír Henzl)
Královehradecký kraj - Lipová alej v ulici Za Tratí (Andrea Skaláková)
Pardubický kraj - Alej filozofů (Petr Dvořák)
Kraj Vysočina - Valchovská cesta (Eva Přechová)
Jihomoravský kraj - Stromy naděje (Drahomíra Dirgasová)
Olomoucký kraj - Zámecká alej Náměšť na Hané (Ivan Ďurovič)

Moravskoslezský kraj - Lipová alej v Komenského sadech (Jana
Helebrandová)
Zlínský kraj - Zámecká alej v Brankách (Blanka Palátová, Spolek pro
obnovu zámeckého parku)

více o výsledcích na: http://aleje.org/o-alejich/alej-roku

Děkujeme za Vaše nominace a hlasy a budeme se těšit v příštím roce na
další zajímavé příběhy a krásné aleje a stromořadí!
Vše dobré do nového roku 2018 a srdce pro aleje přeje
za tým Alej roku

Mgr. Natálie Faltýnová

Zachraňme stromy!
Za lepší ochranu stromů a alejí
Zpravodaj pro přátele stromů č. 062, prosinec 2017
Zobrazit s obrázky v internetovém prohlížeči

Známe vítězky ankety Alej roku 2017. Vyhrála mladinká alej
Zelenou "miss" se letos stala skutečná mladice Stará Husí cesta z
Libereckého kraje. Ze 62 alejí vyhrály obě první místa nedávno vysázené
adeptky a přehlasovaly tradiční majestátní aleje a stromořadí. "Hlasující
ocenili právě mladost, budoucnost a hodnotu nově vzniklé ovocné aleje,"
hodnotí vítězství autor nominace Jaromír Henzl. Počátkem ledna čeká
nominované

aleje

ještě

poslední

část

soutěže

-

volba

nejkrásnější

fotografie. Přečtěte si více o vítězích a vítězkách tradiční ankety na podporu
alejí v ČR.

Od silnic ve správě krajů zmizelo v roce 2016 dalších 13 tisíc
stromů!
Podél silnic II. a III. třídy stále roste velká
část našich stromořadí a alejí. Jejich ochrana
je ale nedostatečná. Vzrostlé stromy stárnou
a

odumírají,

anebo

jsou

káceny

kvůli

bezpečnosti provozu a rekonstrukce silnic. Jak
dokazují

výsledky

statistiky

za

rok

2016,

stromy u silnic jsou stále problém. Důvod?
Vlastnické vztahy! Bude adaptační plán na
změnu klimatu obratem k lepšímu?

Mějte srdce pro aleje i v roce 2018
Mají pozitivní vliv na životní prostředí, které
nás obklopuje – snižují prašnost, teplotu a
hluk, zvyšují vlhkost. Jsou součástí krajiny, ve
které žijeme, a jsme na ně zvyklí. Poskytují
nám pocit krásy a harmonie. Váže se k nim
místní historie a tradice. Chodíme jimi na
procházku a jsou znamením, že naše cesta se
blíží k domovu. Vedou nás k poutním místům,
sázeli je rodáci nebo my sami. Podívejte se na
ně ve videu Srdce pro aleje.

NOVOROČNÍ e-shop o stromech a pro stromy
Pověste rok 2017 na hřebík a vyměňte včas kalendář. Prolistujte si kalendář Arnika
plný přírody a ke každé objednávce kalendáře od nás jako dárek dostanete poslední
vydání časopisu Arnikum. Podarujte své blízké talismanem Letokruhy z šetrně
prořezaného dřeva. Dopřejte si pohodu a dobrý pocit v novém roce 2018!
Přejeme Vám šťastný nový rok!

Generálním sponzorem ankety Alej roku je firma:
Anketu Alej roku 2017 podpořili:

Nakladatelství MH
Sledujte další dění na stránce Alej roku a www.aleje.org.
Děkuji, ale o tyto informace nestojím.
"Zachraňme stromy" je celostátní kampaň občanského spolku Arnika, Dělnická 13,
Praha 7, arnika@arnika.org, 774 406 825

---

Mgr. Natálie Faltýnová
Ochrana stromů a alejí - koordinátor akcí pro veřejnost
Arnika - Centrum pro podporu občanů/Arnika - Center for Citizen´s Support
Dělnická 13, 170 00 Praha 7
e-mail: natalie.pivonka@arnika.org
tel.: +420 777 137 788
www.alejroku.cz
facebook
Chcete podpořit aleje v naší krajině?

Pojeďte s námi TOUR DE ALEJE 2018!
Pole pro přílohy
Náhled videa na YouTube Srdce pro aleje

Srdce pro aleje

