
TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahrada organizace IZAP ve Zlíně získala certifikát Přírodní zahrada

Hostětín | 24. listopad 2015 

Zahrada organizace Slunečnice IZAP - sdružení pro integraci  zdravých a postižených dětí  a
mládeže ve Zlíně byla certifikována jako Přírodní zahrada. Zapojila se tak do středoevropské
sítě zahrad, které hospodaří v souladu s přírodou. 

„Jsme rádi, že jme získali certifikát Přírodní zahrada, protože celá naše práce se odvíjí od
posilování  zdravého  životního  stylu,  úcty  k  přírodě  i  k  sobě  navzájem.  Získané  ocenění
posílilo  náš  vztah  ke  Slunečnici  i  naší  přírodní  zahradě,  o  kterou  s  láskou  dlouhodobě
pečujeme, a zavazuje nás o to  více přenášet  krásné pocity  a vjemy z ní  na návštěvníky
Slunečnice,  maminky  a  jejich  děti“,  uvedla  k  certifikaci  ředitelka  sdružení  IZAP  Miluška
Zvonařová.

Zahrada  Slunečnice  splnila  podmínky  nutné  k  udělení  plakety  Přírodní  zahrada.  V
certifikované  přírodní  zahradě  samozřejmostí  nepoužívání  lehce  rozpustných  minerálních
hnojiv,  pesticidů  a  rašeliny,  které  poškozují  životní  prostředí,  ať  už  přímo,  tak  nepřímo.
Zahrada je chráněná vzrostlými stromy od ruchu okolí a poskytuje klid a bezpečí pro své
návštěvníky z řad lidí i živočichů. V přírodní zahradě jsou k vidění veverky, sýkorky, brhlíci,
motýli, brouci a při troše štěstí i ježek. Součástí zahrady je tréniková kavárna, která nabízí čaj
z vypěstovaných bylinek, marmeládu z mirabelek nebo závin ze zdejších jablek. Na zahradě a
v kavárně  pracují a obsluhují mladí lidé se zdravotním poškozením. Zahrada  IZAP, která je
situovaná u Morýsova domu, je vybavena i  herními prvky pro děti.  Veřejnosti  je přístupná
denně.

Certifikát „Přírodní zahrada ©“  v České republice má přes 350 zahradníků, kteří plaketou
dávají najevo svoji filozofii a podporu šíření myšlenky přírodního zahradničení. Pro samotného
držitele představuje plaketa a certifikát „Přírodní zahrada“ možnost využívat  poradenství  a
konzultace přímo na zahradě, pro příchozí je osvětou a inspirací.
Informace,  rady  i  mapa přírodních  zahrad je  dostupná zde  http://www.veronica.cz/?
id=418.

Více informací o přírodních zahradách a certifikacích:  Karla Vincenecová
karla.vincenecova@veronica.cz, tel. 572 630 670

Kontakt pro média: Jolana Čuprová
jolana.cuprova@veronica.cz, tel. 542 422 757

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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