V Českých Budějovicích, 4. června 2016
Pomozte nám zalévat…
ať vyrosteme co nejdříve! Tak toto budou od konce června hlásat na tři desítky vyvýšených záhonů,
které budou zdobit nejen širší centrum Českých Budějovic. Osázet je může kdokoliv, kdo dorazí 22.
6. 2016 v 16:30 do obchodního centra IGY.
Vyjít ze svého bytu třeba v Puklicově ulici v Českých Budějovicích a po cestě na zastávku si utrhnout
ředkvičku nebo lístek rukoly? Nebo si jen zaběhnout pro oregano do těstovin k sousedům? A co se
rovnou stát dvorním zahradníkem záhonu na Mariánském náměstí? Vše je možné! „Chtěli bychom,
aby to byla taková milá a zároveň užitečná zábava pro lidi, kteří mají rádi komunitní zahrady, květiny,
bylinky a jedlé rostliny. Zároveň bychom chtěli ozvláštnit veřejné prostory v letních měsících,“
vysvětluje Dana Kalistová z Kreativní agentury R51 s.r.o. a dodává: „Pokud vše dopadne podle našich
představ, každý z třiceti záhonů bude mít svého dvorního zahradníka, kterým může být kdokoliv
z blízkého okolí, ať už firma, obyvatelé jednoho z domů nebo konkrétní osoba. S péčí o záhony nám
pak pomůže sociální podnik Kolečko, který zaměstnává lidi s různým omezením.“
Záhony, které budou dělat radost hned několikrát
Osázením a péčí o záhony během léta však jejich putování neskončí. „Se záhony máme další plány i
v dalších měsících. Rádi bychom je darovali do míst, kde by už zůstaly natrvalo. Umístění domlouváme
s domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou nebo mateřskými a základními školami
v Českých Budějovicích a okolí, tím pádem udělají radost dalším obyvatelům našeho města,“ uzavírá
Dana Kalistová
Výstavba NOVÉHO IGY byla započata v květnu 2016 s plánovaným otevřením na podzim příštího
roku. Zapojte se do akce „Pomozte nám zalévat NOVÉ IGY“ i vy a staňte se tvůrcem nebo
zahradníkem jednoho z komunitních záhonů.
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