
Materiály k propagaci

Pro propagaci zalévání stromů ve své obci můžete využít následující
materiály. Pro své účely si je můžete jakkoliv upravit, aby lépe odpovídaly
lokálním podmínkám. Pokud vytvoříte svoje vlastní a rádi byste je dali k
dispozici ostatním, pošlete nám je prosím na adresu zalejme@gmail.com. 

1) Pro seznámení zaměstnanců úřadu a dalších zájemců s projektem by mohla být užitečná tato 
prezentace, která také zodpovídá nejčastější dotazy. Další odpovědi lze nalézt na této stránce.

2) Jako příklad prvotní prezentace v místním zpravodaji doporučujeme zpravodaj   Řeč brněnské   
městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Tématu se věnuje 2. strana.

3) V dalším čísle to pak lidem připomínáme článkem JAK (ZAČÍT) ŠETŘIT VODOU A ZALÉVAT 
STROMY. Zde je originál přiloženého plakátk  u  . V části textu se mimo jiné snažíme motivovat k 
používání aplikace tím, že pak u jejich stromu možná časem přibudou zalévací místa, aby bylo 
zalévání ještě účinnější. Tato část není nezbytná, ale myslíme si, že by pro lidi mohlo být 
motivační takto ještě více pomoci stromům, na kterých jim záleží. 

4) Bílé   a   barevné   plakátky jsou určeny pro inspiraci na nástěnky v domech.

5) Můžete využít i profesionální infografiku Zalij svoje město ve verzi pro tisk nebo zde ve verzi pro 
sdílení na webu obce, facebooku, atd. 

6) Pro umístění přímo na stromy slouží bílé nebo barevné cedulky (bílá   A6  ,   A5  ,   A4  , barevná   A6  ,   A5  , 
A4), které si můžete vytisknout, nařezat a pak zalaminovat. Na strom je možné je umístit nejsnáze
pomocí silikonového provázku, připínáčků, izolepy, případně provázkem nebo spirálou.

7) Podobně si můžete vytisknout a zalaminovat, případně nechat vyrobit   bílé   nebo   barevné   cedule s 
další grafikou, na kterých je místo i pro váš znak. (Je třeba otevírat v MS Word)

8) Důležité může být zapojení místních spolků a především škol, pro které máme nachystaný 
tématický balíček.

9) Zde jsou ještě praktické tipy ve formě fotopříběhů na zachytávání vody v koupelně   1  ,   2  ,   3   a v 
kuchyni.

10) Další materiály budou postupně přibývat na stránkách   Zalejme.cz   a doporučujeme sledovat i náš 
facebook.

11) Dále doporučujeme zapojovat veřejnost formou různých brigád, besed, happeningů, workshopů, 
atd.. 

12) Co se týče přípravy stromů a dalšího zvyšování efektivity, doporučujeme postupovat podle 
Kuchařky Zalejme.cz.

Přejeme hodně nadšených spoluobčanů a prospívajících stromů.
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