
Vypěstuj si vlastní strom s Běhej lesy 
 
Díky nasazení všech účastníků seriálu Běhej lesy už několik tisíc našich větších brášků 
spokojeně nabírá na síle v českých lesích. Stejný osud čeká další za tvoje nasazení. Lesy 
ČR vysazují malý strom za každého běžce. Teď ty sám můžeš dát život i nám, semínkům, 
které jsi našel ve startovním balíčku.  
 
Jestli si nevíš rady, jak začít, trochu Ti napovíme, abychom s tvojí pomocí i my poznaly, jak 
hřeje sluníčko, jakou sílu může mít vítr nebo jak důležitá je pro nás vláha. Připravili jsme ti 
dva různé návody, jak o nás v samotných začátcích pečovat. Vyber si jednoho z nás nebo 
nejlépe všechny a vypěstuj si vlastní lípu, jasan nebo smrk.  
 
První možností je směs pěstebního substrátu s pískem v poměru 1:1. Do malého květináče 
si vsyp drobné kamínky a na ně promíchanou směs, kterou nakonec květináči urovnej a 
důkladně navlhči - nejlépe postřikovačem. Umísti nás na povrch, zasyp slabou vrstvou písku 
a znovu důkladně navlhči. Na květináč umísti tabulku skla nebo fólii a postav na světlé místo 
(ne přímo na slunce) do tepla a udržuj povrch písku vlhký.  
 
Druhou možnost nabízejí rašelinové tablety. Ty zakoupíš v běžném hobbymarketu. Po 
vybalení je na pět minut ponoř do vlažné, odstáté vody. Poté co tablety nabobtnají, můžeš je 
vložit do misky, kde nás budeš pěstovat. Nás pak nasej na tabletu, kterou budeš pravidelně 
udržovat vlhkou. Neměla by stát neustále ve vodě a ani by neměla vyschnout. Pokud o nás 
budeš dobře pečovat, do čtyřech týdnů vyklíčíme.  
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