
KYTKÁRNA 

 
 

neděle 29. května 2022    16.00 – 19.00 

KAVÁRNA CLUB CAFÉ TENIS, OTOVICKÁ 109, Horní Počernice 
 

VÝMĚNA KVĚTIN             
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ                 

VÝROBA ZÁVĚSU NA KVĚTINY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí sousedé, pěstitelé, milovníci pokojovek a zahradních rostlin! 

Pojďme si VYMĚNIT, co nám doma nebo na zahradě přebývá – pokojové květiny, bylinky, 

zahradní rostliny, semínka, řezané květiny, sušené rostliny, obaly na květináče nebo třeba 

výrobky z bylinek a recepty na ně. 

Vyměníme si zkušenosti s pěstováním a naučíme se vytvořit jednoduché závěsy na rostliny.  

                                                                                                                                          

 

 

 

Pokud právě nemáte nic k výměně, nevadí! Přijďte se podívat,                     

seznámíme se, popovídáme, Club Café Tenis nabídne domácí limonády,        

výbornou kávu, prosecco, moučníky…..  

Akce se bude konat i v případě nepříznivého počasí      

Těšíme se na Vás!  Naskenujte QR kód pro bližší informace nebo volejte 607 105 051 



 

Milí sousedé, pěstitelé, milovníci pokojovek a zahradních rostlin! 

Příznivci Studia Salute! 

 

Pojďme si VYMĚNIT, co nám doma nebo na zahradě přebývá – pokojové květiny, bylinky, zahradní 

rostliny, semínka, řezané květiny, sušené rostliny, obaly na květináče nebo třeba výrobky z bylinek a 

recepty na ně. 

Vyměníme si zkušenosti s pěstováním, naučíme Vás, jak vyrobit jednoduchý závěs na květiny, 

seznámíme se, popovídáme, sladký moučník zapijeme dobrou kávou …. 

___________________________________________________________________________ 

A jak přesně bude probíhat výměna rostlin? 

 

Přineste rostliny, které již doma nechcete nebo které se Vám dobře množí. 

Nabídněte: 

pokojové rostliny (zasazené v květináči nebo řízky ve vodě) 

zahradní rostliny, bylinky, sazenice, semínka 

řezané květiny, sušené rostliny 

obaly na květináče a jiné doplňky 

výrobky z bylinek a recepty na ně 

Každá rostlinka by měla mít cedulku s názvem (pokud ho znáte ). Rostliny na Kytkárnu přineste 

nejlépe do 17 hodin. 

Nemáte žádné rostliny, ale přesto byste se rádi akce zúčastnili? Nevadí, přijďte, dozvíte se zajímavé věci 

o květinách a určitě si domů také něco odnesete  

Nechcete se akce zúčastnit, ale máte doma rostliny, které byste rádi darovali? 

Přineste je 28. nebo 29. 5. kdykoliv během dne do tenisové kavárny nebo je možné se individuálně 

domluvit na 607105051. Uděláte radost jiným! 

Akce se koná v kavárně CLUB CAFÉ TENIS, Otovická 109, Horní Počernice, kde budou mít pro Vás 

připravenou dobrou kávu, výborné pivo, domácí limonády a mnoho dalšího. V kavárně není možná 

platba kartou. 

Parkování je možné v přilehlých ulicích. 

VSTUP ZDARMA! 

Ještě potřebujete nějaké informace? Volejte 607105051. 

Budeme rádi, pokud budete akci sdílet a pozvete na ní své přátele.  

 

 

 

Těšíme se na Vás! 

 
 


