Vďaka projektu Eurovea Bratislave
pribudla ďalšia zelená plocha.
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kvetinovými granátmi
Prvou veľkou akciou, ktorá inšpirovala
mnoho ďalších kvetinových geríl, bola tá,
ktorá sa uskutočnila prvého mája 2000
v Londýne. Išlo o politický protest. Účastníci
nepredpokladali, že zelenina a kvetiny,
ktoré zasadili na Parliament Square
pri Westministerskom paláci, tam zostanú
navždy a zveľadia vychytenú lokalitu.
Vzbudili však pozornosť.
Prvomájová akcia sa ujala aj v iných krajinách. Na dôvažok v roku 2007 vymyslela
bruselská kvetinová gerila akciu nazvanú
Medzinárodný slnečnicový deň záhradkárskej gerily. Ten sa odvtedy opakuje každoročne a vďaka propagácii portálu GuerillaGardening.org sa pomaly šíri do mnohých
ďalších krajín. Idea je jednoduchá. Zasadiť
na trávnatej ploche neďaleko frekventovaného miesta slnečnice. Keďže nadšenci
podnikajú svoje kvetinové útoky na cudzie

pozemky, občas sa musia naozaj správať
ako partizáni. „Zaútočiť“ v noci a nenápadne
a rýchlo sa skryť do ústrania. Občas sa preto
guerilla gardening akcie ponášajú na rýchle
nájazdy grafiťákov. S tým rozdielom,
že kvetiny berie široká verejnosť s oveľa
väčším pochopením ako grafity. Gerilové
kvetinárske akcie sa však neraz odohrávajú
aj s tichým súhlasom samosprávy.
Guerilla Gardening prenikla už aj na Slovensko. „Naša prvá akcia sa uskutočnila
minulý rok začiatkom leta pod bratislavským
Novým mostom. Realizácia nám však veľmi
nevyšla, keďže sme sadili neskoro a rastliny
sa neujali,“ hovorí za slovenských kvetinových partizánov Robert Mihály, ktorý sa
inšpiroval zahraničnými akciami. Okrem
Bratislavy sa na podobné sadenia pripravujú aj v Trnave a v Košiciach. „Záujem jednoznačne je. Už na prvú akciu v Bratislave
prišlo viac ako tridsať ľudí. Zaujímavé je,
že to boli ľudia rôznych vekových kategórií

a podporili nás napríklad aj staršie dámy
na dôchodku, ktoré mali veľkú záľubu
v rastlinách,“ pokračuje Mihály. Tento rok
sa plánuje Guerilla gardening v Bratislave
po dlhých prípravách postaviť na nohy.
Okrem Facebooku pribudne i webová
stránka či kancelária v centre mesta.
Na pripravovaný rozmach kvetinových
geríl sa chystajú už aj obchodníci. Na istej
webovej stránke si môžete napríklad za necelých 15 eur kúpiť kolekciu troch kvetinových granátov. Granát je vyrobený z vysušenej hliny a obsahuje zeminu a mix troch
druhov semienok - trávy, vlčieho maku
a iskerníka. Granát sa v daždi, samozrejme,
úplne rozpustí na obyčajnú hlinu.
Tí, ktorým nestačí klasické sadenie a chcú
mať pri gerilových akciách skutočný arzenál,
môžu po inšpiráciu zájsť na webovú stránku
GuerillaGardening.org. Nájdu tu návody
na výrobu semienkových bômb, balónov
či explodujúcich vajíčok.
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