Víkend otevřených zahrad v přírodních zahradách
(Tisková zpráva Občanského sdružení Přírodní zahrada ze dne 25.6.2014)

Vůně, krása, tradice, historie, ale také setkávání a trendy jsou slova popisující Víkend
otevřených zahrad, který se uskutečnil ve dnech 14. a 15. června 2014.
Víkend otevřených zahrad je svátkem otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti. Vznikl
ve Velké Británii a postupně se stal tradičním po celé Evropě. V České republice jsou do
projektu zapojována i běžně navštěvovaná místa, často s doplňkovým programem
koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Cílem Víkendu otevřených zahrad v České republice je
prezentovat veřejnosti význam vegetace a posílit její postavení ve společnosti.
Do této celoevropské akce se zapojilo i 39 certifikovaných přírodních zahrad z toho 18
ukázkových. Byly to zahrady z krajů: Jihočeský, Středočeský, Praha, Jihomoravský, Zlínský,
Olomoucký a Vysočina.

Akce se setkala s velkým ohlasem, přírodní zahrady navštívilo za víkend přes tisíc spokojených
návštěvníků v celé věkové škále, různých profesí, z blízkého okolí i z různých koutů České
republiky. Akce se vydařila i díky hezkému počasí, které se pokazilo jen na několika málo
místech. Podle reakcí, které jsme obdrželi, byli spokojení jak návštěvníci akce, kteří zde našli
mnoho inspirací a zajímavých rad, tak majitelé zahrad. Paní Hana Kolářová, majitelka zahrady
v Praze – Písnici napsala: „Pro mne osobně to byl velmi silný zážitek a zároveň spousta podnětů,
co se zahradou dále.“
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O akci řeknou asi nejvíce komentáře samotných majitelů přírodních zahrad:
Mgr. Klára Kavanová Mušková, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Byly to velmi krásné dva dny setkávání, komunikací a tvoření a 90 lidí, kteří navštívili naši zahradu, byli
myslím spokojeni :-)
Mgr. Jarmila Bezoušková, Školní zahrada při ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod
Moc zdravím z Havlíčkova Brodu. Akce SUPER!!!!!!!!!!!!!! Zúčastnilo se 12O návštěvníků, mezi čestnými
hosty byl starosta Brodu a europoslankyně paní Fišerová, která přijela na tuto akci z Bruselu. Největší
radostí ale byly děti, kterým se moc líbila kostra nehodného žáka v podzemí bašty, hotel U JEŠTĚRKY,
HMYZÍ HOTEL a úžasné výtvory dětí z keramického kroužku, které zdobily celý areál. Prostě celá akce byla
úžasná!!!!! Za svůj dlouhý pedagogický život jsem nezažila hezčí akci.
Rostislav Kočiš, Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích
V sobotu nás navštívilo cca 40 lidí. Nejvíce rodiny s dětmi, několik vystudovaných zahradníků, několik
jednotlivců hledajících inspiraci a několik zahradních architektů. Reakce na naši zahradu byly vesměs
(jenom:) pozitivní. Pozitivní reakce dávají motivaci k tomu, abychom pokračovali ve stejném duchu.
Jiří Gebr, Plavsko
Víkend se v naší přírodní zahradě nad očekávání vydařil, navštívilo nás v průběhu obou dnů celkem 77
osob.

Děkujeme ještě jednou všem přírodním zahradám, které se do akce zapojily a pomohly tak
propagaci přírodního zahradničení v České republice. Děkujeme také všem návštěvníkům za
jejich zájem o téma.
Pro všechny pak máme informaci, že Víkend otevřených zahrad není poslední letošní akcí v
přírodních zahradách. V rámci kampaně “Rok s přírodními zahradami” připravují především
ukázkové zahrady další akce. Sledujte webové stránky www.prirodnizahrada.eu nebo se
přihlaste k odběru informačního bulletinu na e-mailové adrese: prirodnizahrada@centrum.cz.
Těšíme se na další spolupráci s certifikovanými přírodními zahradami při přípravě Víkendu
otevřených zahrad v příštím roce. A návštěvníky již nyní zveme na další Víkend otevřených
zahrad v termínu 13. a 14. června 2015.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva životního prostředí.
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