Přátelé Zahrad u SPLAVu
Máte rádi čerstvou
zeleninu? Zajímají Vás netradiční odrůdy i méně
obvyklé způsoby jejich zpracování? Baví Vás
práce na zahradě? Chcete udělat
něco pro sebe a možná i trochu prospět přírodě?

Zajímají Vás témata jako udržitelné farmaření nebo
potravinová soběstačnost? Nebo Vás prostě jen láká najít nové přátele podobných zájmů
nebo se odreagovat s rýčem a motykou?

Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu z těchto otázek
kladně, pak hledáme právě Vás !
Sdružení SPLAV, z.s. zakládá v rámci projektu Zahrady u SPLAVu Klub přátel Zahrad u SPLAVu. Proč? Protože chceme
pro náš projekt nadchnout více lidí. Protože chceme být opravdovým komunitním projektem. Protože chceme něco
předat a něco získat. Zapojte se do našeho projektu a pomozte nám dobudovat a udržet jednu z prvních komunitních
zahrad v naší zemi.
Co získáte členstvím v Klubu přátel Zahrad u SPLAVu?
- přístup do dvou komunitních zahrad – v Doudlebách nad Orlicí a v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou
- pozvání na všechny pořádané akce
- 4 krát do roka zdarma bedýnku plnou zeleniny
- možnost účastnit se na klubových setkání (v duchu hesla trochu práce, hodně zábavy)
- bezplatné konzultace v oblasti výživy a zdravého životního stylu
- bezplatné poradenství s pěstováním a zpracováním zeleniny, květin a bylinek
- dobrý pocit, že pomůžete udržet unikátní projekt při životě
Podmínky členství Klubu přátel Zahrad u SPLAVu?
-členské příspěvky 1000 Kč za rok
Jak naložíme s vašimi penězi?
V letošním roce je projekt Zahrady u SPLAVu financovaný grantem, který získalo Sdružení SPLAV, z.s.
z Evropského Sociálního Fondu. Nechceme, aby tím vše skončilo a proto hledáme cesty, jak by se zahrada mohla
stát soběstačnou. Rádi bychom si pořídili fóliovník, který z grantu nelze financovat, a zaměřili se na pěstování
neobvyklých odrůd rajčat a bazalek. Také musíme ušetřit patřičný obnos na začátek příští sezóny, kdy se již budeme
muset opravdu spolehnout jen na sebe.

Napište nám... nebo zavolejte.... , jste vítáni!
email zahradyusplavu@seznam.cz

tel. 774 083 167

www.zahradyusplavu.cz

