Ekologický institut Veronica
zve ekologické poradce a poradkyně,
odbornou a zainteresovanou veřejnost,
jakož i prosté milovníky zahrad na:

Přírodní zahrady bez hranic
Vzdělávací seminář s exkurzí

7. a 8. září 2010

Úterý 7. září 2010

vzdělávací blok o přírodních zahradách

Rozmarýnek, pracoviště Domu ekologické výchovy Lipka, Brno-Jundrov
9-16 hodin
 exkurze po přírodní-permakulturní zahradě Rozmarýnku
 přednášky a besedování na témata:
• Rozmanitost planých rostlin. K čemu jsou nám na zahradě plevele? Jak je
udržet pod kontrolou a ještě je využívat v kuchyni?
• Rozmanitost biotopů. Proč stojí za to budovat zahradu pestrou? Jak vytvořit
suché zídky, vlhká místa, prohlubně, jezírka.
• Rozmanitost živočichů. Jak nám živočichové na zahradě mohou pomáhat?
Čím je přilákat a udržet?
• Okrasná zahrada. Které květiny do přírodní zahrady? Pěstování trvalek,
které zdobí záhony postupně po celý rok.
• Stavby v zahradě. Zahrada jako místo estetické a rekreační. Od bylinkové
spirály přes bludiště z vrb po zelené střechy.
 o své zkušenosti se dělí odborní ekoporadci Ekologického Institutu Veronica:
Mojmír Vlašín, zoolog, Helena Vlašínová, autorka knihy Zdravá zahrada, Zita Zapadlová, zahradní architektka

Projekt Přírodní zahrady je realizován v rámci Programu Evropské územní spolupráce ČR Rakousko 2007 - 2013, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).

Středa 8. září 2010

exkurze po přírodních zahradách - Jižní Morava a Rakousko
7-20 hodin, odjezd z Brna objednaným autobusem
 Návštěva první české veřejné zahrady, která nese certifikát Ukázková přírodní
zahrada - Tiree Chmelar Valtice. Zahrada v Lednicko-Valtickém areálu byla
slavnostně otevřena v květnu 2010 a specializuje se na pěstování bylinek. Je u
nás zatím poměrně ojedinělou ukázkou trvale udržitelného zahradního turismu.
Čeká nás prohlídka s průvodcem.
www.bylinkovazahradavaltice.cz
 Návštěva krajské výstavy přírodního zahradičení, Die Garten Tulln v Dolním Rakousku. Areál v Tullnu obsahuje přes 50 různých tématických zahrad vytvořených 69 partnery Dolního Rakouska a je vrcholem zdejší zahradní kultury. Vše
je obhospodařováno dle kritérií přírodního zahradničení. Čeká nás prohlídka s
průvodcem a možnost nakoupit ve zdejším obchodě se sazenicemi.
www.gartentulln.at
Cena semináře:
 pro ekoporadce a další pracovníky neziskových organizací, kteří využijí poznatky
ve své praxi, je seminář zdarma (financován z prostředků česko-rakouského
projektu Přírodní zahrady bez hranic)
 pro veřejnost je seminář za příspěvek 300 Kč (reálná cena semináře je přitom
mnohem vyšší - zahrnuje jízdné, vstup do zahrad, průvodcování, občerstvení,
zkušenosti odborníků apod.) Platbu budeme vybírat v místě semináře v
hotovosti.
Organizační informace:
Je žádoucí účastnit se obou dvou dní semináře, neboť tvoří jeden vzdělávací celek.
Kapacita semináře je omezena! Přihlašujte se proto včas.
Pro zájemce můžeme zajistit nocleh přímo na Rozmarýnku ve vlastním spacáku.
Strava je zajištěna na úterý 7. 9. - bezmasé občerstvení a oběd během semináře. Ve
středu 8. 9. strava vlastní během exkurze (bude přestávka na oběd).
V Rakousku bude zajištěn překlad z němčiny do češtiny.
Přihlašujte se prosím mailem do 1. září do 12 hodin:
Veronika Fišerová, veronika.fiserova@veronica.cz, 775381675
Do přihlášky uveďte vaše jméno, telefon, organizaci/instituci, ve které působíte
(případně, co studujete), a jednu-dvě-tři věty o tom, proč vás zajímají přírodní
zahrady a co očekáváte od semináře. Také uveďte, zda žádáte o nocleh nebo máte
speciální stravovací nároky.

Projekt Přírodní zahrady je realizován v rámci Programu Evropské územní spolupráce ČR Rakousko 2007 - 2013, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).

