TISKOVÁ ZPRÁVA
PRVNÍ KOMUNITNÍ ZAHRADA V LIBERCI OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY
Liberec, 11. května 2015 – 16. května v 11:00 hodin pro veřejnost otevře své brány první komunitní
zahrada v Liberci. Návštěvníci slavnostního otevření se můžou těšit na kulinářské speciality
libereckých amatérských kuchařů v rámci světové akce Restaurant Day, vyměnit a darovat
přebytečná semena a sazenice, zúčastnit se jedné z výtvarných dílen pro děti i dospělé, nebo se
vyfotit ve fotokoutku s pestrými rekvizitami. Zahrada vznikla v centru Liberce, na terasách na
Lazebnickém Vrchu. Kromě možnosti vypěstovat si vlastní bylinky a zeleninu zahrada nabízí prostor
pro setkávání, odpočinek a hru. Projekt zastřešuje spolek Zahrádka Liberec, z.s., za podpory nadace
Via a jejího programu Města z jiného těsta. Pozemek pro zahradu poskytla společnost Alexandr
Kendik Junior.
„Komunitní zahrada v centru Liberce vrací život do centra Liberce a významnou měrou přispívá ke
zkvalitnění života lidí, kteří v jeho okolí bydlí či pracují. Naším cílem bylo vytvořit příjemné místo, kde
se budou potkávat lidé různých generací, z různého sociálního prostředí a pestrých zájmů,“ říká Petra
Matyášová, jedna ze zakladatelek spolku.
Do projektu se již zapojilo více než 50 dobrovolníků, kteří společnými silami přeměnili zanedbaný
park, kde se zdržovaly problémové skupiny obyvatel, do jeho dnešní podoby. V pěstitelské části
zahrady se nachází 51 vyvýšených záhonů z palet o ploše 1m2 a 30 pytlů s rajčaty, paprikami a
brambory. „Sešla se tady opravdu pestrá parta nadšenců. O záhony se nyní stará 33 městských
zahradníků. Najdete mezi nimi babičky, studenty, lidi v aktivním věku, rodiny s dětmi nebo
miniškolku. O jeden se starají také žáci s poruchou autistického spektra speciální ZŠ v Orlí. Šantu
kočičí u nás pěstuje spolek Šance zvířatům, jedlé květiny a bylinky Bistro Mikyna a kavárna Kino
Káva,“ dodává Matyášová.
Pro druhou část projektu – obnovení zeleně na pozemku a vybudování odpočinkové zóny a zázemí
pro konání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, spolek v současnosti hledá partnery z řad
místních subjektů.
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Lucie Hrušová 737 283 197, Petra Matyášová 777 350 038
Města z jiného města
Města z jiného těsta je program Nadace VIA, který chce zlepšovat vztah lidí k veřejnému prostoru. Jednou z jeho klíčových
součástí je grantová výzva Živé granty, která je určena k oživení veřejného prostoru v českých městech a obcích.
https://www.facebook.com/mestazjinehotesta
Nadace VIA
Nadace VIA přispívá k aktivní účasti veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice už od roku 1997.
Podporuje aktivní lidi, kteří rozvíjejí komunitní život českých obcí a měst, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich
rozvoje a v neposlední řadě také pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Další
informace jsou dostupné na www.nadacevia.cz.
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