
 

 Letos bude možné realizovat projekty kdykoliv během října. 

Začneme pro mnohé z vás jistě dobrou zprávou. Spočívá v tom, že jsme se pro letošní rok rozhodli vyjít 

mnohým z vás vstříc a termín konání akce striktně neomezovat jen na vypsaný termín. Tedy ne tak 

úplně, jistá pravidla bychom stále rádi dodrželi. Celorepublikový termín konání, který preferujeme – a 

pokud budete moci, prosíme, dodržte jej – bude od 11. do 14. října. Mnozí koordinátoři si však stěžují, 

že vzhledem k napjatému kalendáři nedokáží svůj projekt v takto striktně omezeném termínu 

zrealizovat. Pro letošek vám tedy vycházíme vstříc: projekty bude možné realizovat kdykoliv během 

října. Na jejich realizaci však budeme mít stále jen 72 hodin. 

 Nabízíme 60 sazenic lip – STROMŮ SVOBODY. Žádat o ně můžete už nyní! 

Celá naše země letos slaví nádherné výročí – 100 let od vzniku samostatného Československa – a my 

se k oslavám připojíme. Stali jsme se partnerem iniciativy Stromy svobody 1918–2018, akce 

realizované Nadací Partnerství. Připravili jsme pro vás celkem 60 sazenic lip, které budete moci 

v termínu výročí samostatnosti, tedy v týdnu od 20. do 28. října zasadit. O stromy si můžete zažádat již 

NYNÍ, jsou zdarma, tak to nepropásněte!!! Na stránkách 72hodin.cz jsme již zpřístupnili registrační 

formulář. Sazenice lip mají velkou hodnotu, a proto jsou podmínky pro jejich získání komplikovanější, 

ale nebojte se, získat je může každý, jen to bude časově náročnější. Žadatele budeme uspokojovat 

podle toho, jak nám budou žádosti postupně chodit. Je možné žádat o více sazenic najednou, tyto 

žádosti však budeme konzultovat přímo s pořadatelem akce. 

  300 sazenic ovocných stromů  

Pro ty z vás, kteří si oblíbili sázení ovocných stromků, máme dobrou zprávu: i letos pro vás připravíme 

celkem 300 sazenic. Zažádat si o ně budete moci v průběhu září. 

  Česko-německé příhraniční projekty 

I letos podpoříme ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem 

příhraniční mezinárodní dobrovolnické projekty. Tato výzva je určena především mládežnickým 

organizacím. Pokud máte zájem seznámit se svým „protějškem“ na německé straně, poskytneme vám 

finanční příspěvek na zorganizování setkání, tj. na stravování a ubytování, zdarma zajistíme jazykově 

kompetentní osobu, tzv. teamera, který pomůže se stmelením skupiny za využití metody jazykové 

          Akce 72 hodin 2018 

 



animace a různých seznamovacích, rozehřívacích a aktivizačních her. Připravujeme i konkrétní nabídku 

projektu realizovaného na německé straně. Sledujte náš web a Facebook. 

Jak bude vypadat jedna z variant připravovaných triček, které naši koordinátoři opět získají zdarma? 

Pro ostatní zájemce budou opět k dispozici za cenu více než symbolickou. 

 

 
 

 

 Opět budete moct pomáhat s úklidem českých hradů a zámků 

Pokračujeme také v přípravě projektů ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Opět vám 

nabídneme možnost pomoci s úklidem, zazimovaním či s drobnými opravami na zajímavých 

historických objektech. Akce je téměř vždy spojena s příjemným zážitkem ve formě neformální 

   Ukázka letošních triček!  

 

 

 



prohlídky objektu a jeho okolí. V červnu bychom rádi zveřejnili první objekty, které se rozhodly projektu 

letos zúčastnit. I do těchto projektů se budete moci přihlásit již v průběhu prázdnin. 

 Kdo chce jít pomáhat studánkám?  

Na našich stránkách již brzy zveřejníme tipy na pomoc při obnově přírodních studánek. Již vloni jsme 

upozornili na zajímavý projekt Živé studánky, který již poněkolikáté realizuje společnost PepsiCo.  

 Těšit se můžete na soutěže! 

I letos se můžete těšit na zajímavé soutěže. Stálicí mezi našimi partnery je společnost Mindok, která 

nám pro vás opět věnovala působivé hry. Snažíme se, aby nezůstalo jen u nich. 

 

Užijete si prázdniny! 

Tým 72 hodin 


