
---------- Přeposlaná zpráva ---------- 
Od: Hana Pumprlová  
Datum: 11. září 2012 12:20 
Předmět: vize Prirodni zahrada Vnitroblok 
Komu: svj.koliste11@gmail.com 
 
 
Dobrý den pane Fiurášku, 
 
jsem koordinátor projektu Přírodní zahrada u medláneckého rybníka: 

(http://www.umedlaneckehorybnika.webnode.cz) 

v MČ Medlánky a dnes jsem si přečetla zprávu (dostala ke mně do mailu), jak bojujete o záchranu 
zeleného vnitrobloku. Bojujete peticí, píšete dopisy, svádíte boje s úředním šimlem. Rozhodně to 
nevzdávejte, co děláte, má smysl. Podobnou situaci řešila kdysi Mgr. Libuše Mičolová, která uchránila 
obyčejnou zahradu pod stadionem na Srbské na ulici Ramešova před developerem a založila Přírodní 
zahradu u smrku, o.s. v Králově Poli (http://www.prirodnizahradausmrku.cz), která slouží stejně jako 
naše veřejná komunitní přírodní zahrada pro vzdělávání i relaxaci široké veřejnosti. Napadla mě 
taková zajímavá myšlenka, pokud byste založili s obyvateli občanské sdružení podporující 
environmentální výchovu, vzdělávání i relaxaci místních obyvatel např. "Přírodní zahrada Vnitroblok", 
stali byste se organizací, která si může pozemek pronajmout od města a začít budovat skutečnou 
přírodní zahradu, na kterou lze čerpat granty různých nadací a organizací, jako je Veronica nebo VIA 
a další. Pokud bude moci zahrada sloužit i dětem z přilehlé školy, mohli by se vzdát toho asfaltového 
plácku, který doposud občas využívají výměnou za to, že budou moci navštěvovat a podílet se na 
tvorbě Přírodní zahrady Vnitroblok. Koncept vaší přírodní zahrady naplánuje šikovný zahradně 
přírodní architekt a společně s lidmi a třeba i s pomocí žáků a pedagogů z blízké školy se zasadíte 
o její realizaci, může tam být altánek, trvalky, byliny, masážní stezka apod. Trošku práce to dá. Dívala 
jsem se na fotografie a plácek zahrady je pěkný, jen takový pustý. Je třeba říci, co nechcete, ale také 
co chcete a co by mělo i další smysl, na který by ti úředníci uslyšeli! Držím Vám pěsti a děkuji, pokud 
jste mé myšlenky dočetl až sem, krásný den... 
 
 
 
 
 
Hana Pumprlová 
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