
 

 

 

 

Prazelenina FAQ / často kladné dotazy  

… 

 Kdo stál u zrodu myšlenky založit tuto komunitní zahradu Prazelenina, co bylo 
prvotní inspirací ? 

Prazeleninu založil v roce 2012 architekt Matěj Petránek společně s kavárníkem Jiřím 
Novákem. Inspirací byla pro Matěje komunitní zahrada v Helsinkách.  

 Kdy byla tato Prazelenina založena? V dubnu 2012.  
 

 Je Prazelenina nějak podporovaná místní městskou částí, občanským sdružením, 
skupinou obyvatel? 

Zatím žádná konkrétní spolupráce s městskou částí dosud neproběhla. Prazelenina 
nabízí prostor zejména pro obyvatele dolních Holešovic a blízkého okolí. 
Prazelenina nečerpá grantovou podporu a jedná se o projekt, který je 
samofinancovaný. Prazeleninu provozuje o.s. Prazelenina.  
 

 Kdo Prazeleninu navštěvuje? 
Nejšířeji zastoupenou skupinou na Prazelenině jsou obyvatelé Holešovic a Letné, ale 
mezi pravidelnými návštěvníky jsou i lidé z jiných městských částí.  
 

 Je Prazelenina otevřená pro veřejnost nebo jen pro členy pěstitelského klubu?  
Zahrada i program jsou přístupné nejen pěstitelům ale i široké veřejnosti, přátelům 
Prazeleniny.   

 Jaké jsou vstupní podmínky pro zájemce o pěstování? 
Členem se může stát každý, kdo je starší 18 let, vyplní přihlášku a zaplatí členský 
příspěvek. Regsitrace probíhají přes webové stránky a osobně na místě 
v maringotce.  
 

 Poskytuje Prazelenina pro pěstitele nářadí a vodu? Ano. 
 

 Kolik lidí využívá služeb Prazeleniny?  
V posledních dvou sezonách 2012 a 2013 se počet pěstitelů, resp. záhonů pohyboval 
okolo 100. Letos v sezóně 2014 má Prazelenina cca 130 záhonků, mnoho z nich sdílí 
vícepočetná skupina jako rodina nebo přátelé, počet se těžko odhaduje, ale je to 
bezpochyby na 250 pěstitelů, počítáme-li i celé rodiny, příbuzné, přátele a psi.  
 

 Co všechno Prazelenina nabízí? 
Prazelenina zajišťuje pro pěstitele místo, palety, pytle, zeminu, nářadí a vodu. 
V rámci zahrady funguje občerstvení v maringotce, zahrada dále nabízí dětský 
koutek s pískovištěm, hřiště na petanque, stůl na ping-pong, ohniště a jednorázové 
kulturní akce pro děti i dospělé aj. 



 

 
 
 
 

 Je možné na Prazelenině zorganizovat nějaký workshop či společenskou akci?  
 
Prazelenina pořádá příležitostné kulturní a společenské akce i workshopy, at už ve 
vlastní režii nebo ve spolupráci s partnery v rámci velkých celopražských akcí. 
Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. 
 

 Jak je Prazelenina organizovaná? 
 
Zahradu provozuje občanské sdružení Prazelenina, které nyní dle NOZ prochází 
transformací na spolek. Služby v maringotce jsou dobrovolné. Na chodu zahrady se 
aktivně podílí výkonný tým o cca 20 lidech, kteří zajištují denní provoz a služby.  
 

 Jaké má Prazelenina plány v roce 2014 a do budoucna?  
 
Nejbližším plánem je úspěšně zvládnout běžící sezonu 2014.  
Cílem dalšího roku je místo zachovat i pro další sezóny, bude to splněný sen pro celý 
tým.  
Letos se pro pěstitele a okruh příznivců Prazeleniny rozrůstá také nabídka 
komunitních aktivit. Záhonky, občerstvení v maringotce s posezením, pískoviště, 
hraní šachů a ping-pongu doplnil petanque, sportovní aktivity vyvrcholí v podobě 
turnajů.  Petanque na novém hřišti doplní základy francouzštiny s lektorem z místní 
komunity, na novém trávníku se chystá cvičení tai-chi a jógy. V Lidové škole 
Prazeleniny dostane každý možnost sdílet své zkušenosti a dovednosti z různých 
oblastí prostřednictvím přednášek a workshopů. Mezi připravovanými workshopy 
jsou to: rady pro pěstování, workshop konstrukce vertikálního záhonu pro pěstování 
bylinek na plotě, stavění nábytku z palet, žonglování, poznávání rostlin pro 
nejmenší, malířská škola pro dospělé ad.  

 Jaké je hlavní poslaní Prazeleniny?  
 
Účelem a společným zájmem Spolku Prazelenina je zejména: 
(a) realizovat a rozvíjet komunitní pěstování zeleniny a rostlin v městském prostoru 
a tím podporovat aktivní trávení volného času a vztah k přírodě u dětí i dospělých  
(b) sdružovat a propojovat lidi z blízkého i širšího okolí zahrády a tím podporovat 
rozvoj sousedských vztahů, vzájemné komunikace, spolupráce a svépomoc; 
(c) vytvářet otevřený a bezpečný prostor oživující nevyužité plochy a tím zajišťovat 
podnětné místo pro setkávání, rozvoj dovedností dětí a vznik prospěšných nápadů a 
činností; 
(d) podněcovat zájem a diskusi o podobě prostředí, ve kterém žijeme, a tím zvyšovat 
účast lidí na veřejném životě obce i společnosti; 
(e) spolupracovat na uskutečňování souvisejících prospěšných aktivit směrem k 
veřejnosti a tím rozšiřovat nabídku kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí.  
 
 Jakou z nabízených služeb návštěvníci a pěstitelé Prazeleniny nejvíce využívají? 
Pěstování – občerstvení – posezení  - společné trávení času.  



 

 

 

 Proč na Prazelenině zasadit a proč i ve městě? 

- Protože konzumace kvalitních lokálních potravin je základem našeho 
zdraví a pěstování vlastních plodin nám k ní může významně pomoci.  

- Protože plodiny, které si sami vypěstujeme, nám budou víc chutnat, a 
navíc nás nebude tížit svědomí, že je někdo za námi vezl stovky kilometrů 
z plantáží, kde pracují novodobí otroci. 

- Protože se nebudeme muset bát škodlivých pesticidů, herbicidů nebo 
genetických modifikací.  

- Protože pomůžeme rozšířit městskou zeleň a oživit místní kulturu. 
- Protože dáme urbanistům jasně najevo, jak chceme ve městě žít.  
- Protože nás to bude bavit. 

 
 Může Prazelenina předat „recept“, jak mohou případní další organizátoři nových 

komunitních zahrad postupovat?  

Základem je jasné rozhodnutí založit komunitní zahradu na konkrétním místě. 
Podobný projekt může realizovat v podstatě každý, kdo se rozhodne touto cestou jít. 
Stačí si vybrat místo, zajistit potřebná povolení a vymyslet systém a režim, v jakém 
bude zahrada fungovat. Najít skupinu nadšených lidí, která bude sdílet 
zodpovědnost, radosti a s provozem spojené každodenní starosti.  

 Jak Prazelenina funguje?  

Zahrada je otevřená každý den od 15.00 do 22.00. Služby zajišťují členové výboru 
spolku Prazelenina.  

 Kde přesně se Prazelenina nachází a je možné se přidat?  

V ulici Komunardů - v areálu holešovického pivovaru. Založit vlastní záhon si může 
každý, stačí se zaregistrovat na www.prazelenina.cz a zaplatit členský poplatek za 
sezónu. V rámci členského poplatku Prazelenina poskytuje směs zeminy, kompostu a 
písku, big-bag, paletu pro pytel, nářadí a vodu na zálivku. Dále je zde pro pěstitele 
společný kompost a možnost občerstvení a občasný kulturní program.  

 
Máte-li jiné dotazy, kontaktujte nás na prazelenina@gmail.com.  
 

Dobrovolníci, kteří zajištují denní chod Prazeleniny 2014:  
Zuzana Andělová, Regina a Standa Kuncovi, Dáša Kubátová a Robert Buchner, Martin 
Havel, Marie Havlínová, Viola Jakschová a Pavel Jantač, Václav Jílek a Bára Jurkovičová, 
Klára Koubová, Zdeněk Kovář, Milan Maštálka 
Jirka Novák, Matěj Petránek, Lenka Stejskalová a Karel Wheeler, Marcela Straková, Petr 
Štěpánek a Lenka Svobodová, Jiří Štěpán, Filip a Jana Volavkovi, Pavel Vyhnánek,  
Veronika a Cedric Louvelovi  

 
 

http://www.margit.cz/gm-potraviny/
http://www.prazelenina.cz/
mailto:prazelenina@gmail.com

