
         Tisková zpráva
Ekologického institutu Veronica ze dne 7.9.2009

Chcete mít zahrádku bez chemie? 

V rámci projektu Přírodní zahrady bez hranic nabízí Ekologická 
poradna Veronica specializované poradenství v této oblasti všem, kteří mají 
zájem zavést zásady k přírodě šetrného hospodaření na své vlastní 
zahradě, popřípadě se zapojit do projektu tím, že svoji certifikovanou 
přírodní zahradu zaregistruje do databáze tzv. ukázkových, tzn. veřejně 
dostupných zahrad. 

Veronica nabízí kvalitní poradenství zdarma díky projektu, který šíří myšlenku 
přírodních zahrad mezi vlastníky zahrad -  jednotlivce a instituce, ale zároveň mezi 
turisty. Významným efektem projektu není jen ochrana životního prostředí a zdraví, 
ale i podpora rozvoje cestovního ruchu.

Projekt čerpá z rozsáhlých a dlouholetých zkušeností a znalostí našich rakouských 
kolegů, a tak velké množství rad najdete na  www.international.natur-im-garten.at, 
které budou stále doplňovány o texty v češtině.

Veronica jako partner projektu je zodpovědná za realizaci těchto aktivit:
    * od 7.9.2009 je každé pondělí od 13 do 16 h v rámci provozu ekologické 
poradny k dispozici specializovaný poradce pro konzultace nad konkrétními 
projekty zahrady, pro dotazy k řešení opatření šetrným k životnímu prostředí v 
zahradách jednotlivců i organizací.
    * v rámci projektu nabízejí naši poradci/poradkyně zdarma konzultace všem, 
kteří projeví zájem začlenit svoji přírodní zahradu do systému 
"ukázkových" zahrad, tzn. zahrad přístupných veřejnosti a s jasnými pravidly pro 
udržování "přírodní zahrady".
    * každoročně proběhne v Domě ochránců přírody cyklus 10 přednášek 
Přírodní zahrady ( každé druhé úterý v měsíci v sezóně podzim2009/ léto2010). 
Garantkou cyklu je Ing. Helena Vlašínová, PhD., autorka publikace Zdravá zahrada.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie a vlády Dolního 
Rakouska. / Dieser Folder/dieses Projekt wird aus den ERDF Mitteln der 
Europäischen Union und der NÖ Landesregierung mitfinanziert. 
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Více o tom, co to je a není přírodní zahrada: http://www.veronica.cz/?id=418
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