
 

Seminář je pořádán s finanční podporou Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí 
ČR v rámci projektu Ovocné dřeviny - pestrost naší krajiny (Extenzivní sady jako významné pilíře 
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ZDRAVÁ ZAHRADA 
 aneb  

Přírodní zahrada v teorii a praxi 

14. srpna – 16. srpna 2012 
Zajímáte se o ekologické hospodaření? Chtěli byste mít přírodní zahradu? 
Zajímá Vás jak založit kompost, jíchu, permakulturu? Chodíte rádi po krajině 
a rádi byste se o ní více dozvěděli? Pak je právě Vám určen seminář Zdravá 
zahrada věnován právě ekologickému hospodaření a přírodním zahradám 
v teorii a praxi. 

Obyčejná zahrada pro nás může být malou přírodní rezervací, která nabízí životní 
prostor živočichům, produkuje pro nás čerstvé a zdravé potraviny bez chemie, je 
esteticky krásná a pestrá s množstvím různých stanovišť a je zároveň místem 
pozorování a učení se přírodním procesům. 

Jaká témata a aktivity vás neminou? 
• Principy přírodních zahrad a permakultury 
• Voda v přírodní zahradě 
• Živočichové na zahradě 
• Biodiverzitní prvky a jejich výroba a umístnění v zahradě 
• Extenzivní ovocnářství 
• Prevence chorob a škůdců 
• Využití takzvaných plevelů v kuchyni  

Doprovodný program 
• Exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně 
• Exkurze do ovocného sadu, ovocnářské školky, přírodní zahrady 
• Praktické ukázky mulčování a kompostování 
• Doprovodné přednášky a diskuse dle zájmu účastníků 
• Otevřený prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností 
• Hry, táboráky, hudba 
• Zájemci se mohou 17. srpna účastnit exkurze Za plazy do Bílých Karpat 

 
Lektoři: Ing. Helena Vlašínová Ph.D., RNDr. Mojmír Vlašín 
Komfortní ubytování a strava budou zajištěny v pasivní budově Centra Veronica 
Hostětín. Poplatek za seminář představuje 2100,- Kč (zahrnuje program a ubytování 
v 2-4 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a plnou penzi - vaříme převážně 
z biopotravin). 

Přihlášky zasílejte do 12. srpna 2012, raději však dříve, počet účastníků je 
kapacitně omezen! 

Pořadatel: Ekologický institut Veronica | Centrum Veronica Hostětín 
Kontakt: www.hostetin.veronica.cz, tel. 572 630 670 
Více informací poskytne: Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz 
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Přihláška na seminář Zdravá zahrada 
14. – 16. srpna 2012 v Hostětíně 

 
Pokud Vás seminář zaujal, zašlete nám prosím přihlášku do 12. srpna 2012. 
Přihlášku lze poslat e-mailem na adresu marie.krivakova@veronica.cz, případně písemně na 
adresu Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 687 71 p. Bojkovice. 
Přihlášeným zašleme bližší instrukce a vyzveme k úhradě zálohy. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závazně se přihlašuji na seminář Přírodní zahrady v teorii i 
praxi: 

Jméno a příjmení  

Působiště / profese  

 

Věk  

Kontaktní adresa  

 

E-mail  

Telefon  

Dosavadní zkušenosti s přírodními 
zahradami 

 

 

 

Co bych se na semináři chtěl/a 
nejvíce naučit / zažít 

 

 

 

Další vzkaz organizátorům  

 

Chci se zúčastnit exkurze Za 
plazy do Bílých Karpat 

 

Pozn.: Program semináře je určen lidem, kteří jsou v oblasti přírodních zahrad spíše začátečníky, 
případně středně pokročilým, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti. 

Věk není omezen. V případě účastníků mladších 18 let prosím konzultujte svou účast s organizátory. 

 


