
 
    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

JEZÍRKO DNES OTEVŘELO NOVOU RELAXAČNÍ ZAHRADU 
Brno, 1. října 2013 
 

Pracoviště Lipky Jezírko v úterý 1. října slavnostně otevřelo svoji novou relaxační zahradu určenou 
nejen dětem, ale také seniorům či zdravotně znevýhodněným občanům. Návštěvníci tu naleznou 
například vyvýšené záhony, speciálně upravenou zahradnickou dílnu nebo místa pro relaxaci.  
 

Pro seniory nebo zdravotně znevýhodněné občany může být práce na zahradě a sklánění se k záhonům 
velmi složité. Na pracovišti Lipky Jezírko je však ode dneška zahradničení možné pro každého. A to díky 
speciálně vybudovaným prvkům v nové zahradě.  
 

„V zahradě jsme vybudovali velký vyvýšený záhon, ke kterému se snadno dostanou i vozíčkáři. K záhonu 
se není třeba sklánět a je možné osazovat jej nebo se starat o rostliny vsedě či ve stoje bez ohýbání. Dále 
jsme v zahradě připravili pracovní dílnu určenou pro zahradnické práce, jako je přesazování či sázení 
rostlin.“ uvedla Pavlína Žilková, vedoucí pracoviště Jezírko. Výčet aktivit však není konečný. Na své si 
přijdou například i děti, které se na speciálně upravených stanovištích o zahradě mnohé dozvědí. „Děti i 
dospělé bude jistě zajímat naše bylinková spirála, kde mohou rostliny poznávat nejen pohledem, ale také 
pomocí jiných smyslů, jako jsou hmat, čich či chuť. U proskleného kompostu zase návštěvníky naučíme, 
jaké procesy v něm probíhají a jak se o kompost správně starat,“ doplnila Žilková. Nechybí však ani 
několik zákoutí pro příjemnou relaxaci v přírodě. V rozlehlé je také umístěno několik laviček ve stínu i na 
slunci, které umožní relaxaci a kontakt s přírodou.  
 
V úterý 1. října 2013 Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Jiří Mihola, člen 
zastupitelstva MČ Brno-Sever, otevřeli rozvázáním velké zelené stuhy zahradu veřejnosti a hned vzápětí 
zde začala první akce pro seniory, při níž zahradu navštívila celá stovka účastníků. Na akci dorazil také 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Zahradu bude dále možné navštěvovat 
během připravovaných akcí pro veřejnost, jejichž termíny zájemci najdou na webových stránkách Lipky 
(www.lipka.cz). Prostor však budou využívat také školy při ekologických výukových programech, které 
Lipka pořádá.  
 
Nová zahrada vznikla díky projektu Zahradní terapie, který byl finančně podpořen Evropským fondem 
pro regionální rozvoj v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–
2013. „Lipka však se zahradními aktivitami nekončí. V rámci projektu plánujeme dále vybudovat nové 
netradiční prvky také v zahradě pracoviště Rozmarýnek v Jundrově,“ doplnila Dana Křivánková z Lipky.  
 
Kontakty:  Kateřina Vítková, PR manažerka, E: katerina.vitkova@lipka.cz, T: 736 473 732 

Pavlína Žilková, vedoucí pracoviště Jezírko, E: pavlina.zilkova@lipka.cz, T: 731 110 943 
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O Lipce 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jednou z největších a nejstarších organizací 
v České republice, které se věnují environmentálnímu vzdělávání.  Lipka má ve svých vzdělávacích 
aktivitách široký záběr: školám a školkám nabízí organizace jednodenních i pobytových ekologických 
výukových programů, při nichž ročně navštíví Lipku více než dvacet tisíc žáků. Odpoledne se pět 
pracovišť Lipky plní dětmi při přírodovědných a tvořivých kroužcích a dospělými při řemeslných kurzech. 
Dále Lipka zajišťuje na několika vysokých školách výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a 
také rozvíjí systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální výchovy. Pro 
rodiny s dětmi chystají pracovníci Lipky množství akcí pro veřejnost ročně a dospělým nabízí řadu 
seminářů týkajících se zdravého vaření, zahradničení i bydlení.  
www.lipka.cz 

 
 
O zahradní terapii 
Cílem projektu Zahradní terapie je tvorba zahrad a zahradních zákoutí s přírodními prvky, které umožňují 
člověku nejen přímý kontakt s přírodou, ale také účast na aktivní tvorbě přírodního prostředí. Aktivity, 
které vytvořené zahrady nabízejí, jsou přístupny široké veřejnosti, zejména malým dětem, seniorům 
a lidem s různými hendikepy. V tomto projektu spolupracuje několik partnerů z České republiky 
a Rakouska. 
 
  


