Pozvánka na semináře projektu Klimatická zeleň:
Témata:
o 31.1.2020: PŮVODNÍ KEŘE V ZAHRADÁCH, ZAHRADY PRO MOTÝLY, KVĚTNATÉ LOUKY
o 1.2.2020: KOMPOSTOVÁNÍ, NÁHRADA RAŠELINY
Místo:
o SVACHOVKA
Program semináře 31. 1. 2020:
o Svachovka, Svachova Lhotka 1, 382 32 Mirkovice
09:00 – 09:30 registrace
09:30 – 11:00 Ing. Marie Straková, zakládání a význam druhově pestrých porostů
pauza
11:15 – 12:45 Ing. Marie Straková, péče o druhově pestré porosty, květnaté louky
oběd
14:00 – 15:15 Martin Němec, původní keře, zahrady pro motýly, květnaté louky
pauza
15:30 – 17:00 Martin Němec, původní keře, zahrady pro motýly, květnaté louky
17:30 večeře a prostor pro společné neformální rozhovory

Program semináře 1. 2. 2020:
o Svachovka, Svachova Lhotka 1, 382 32 Mirkovice
09:00 – 10:20 Jan Nussbauer - bezrašelinové substráty, zkušenosti, trvalky
pauza
10:30 – 12:30 Ing. Jiří Jalovecký, kompostování, substráty, hnojiva
oběd
13:30 – 14:30 Petr Divácký, vermikompost, výroba kvalitního hnojiva, prostor pro dotazy

Přednášející:
- Ing. Marie Straková, zastupuje firmu AGROSTIS s.r.o., hlavní náplní jejich práce je všestranná
pomoc českým trávníkářům – zahradníkům, správcům golfových a fotbalových hřišť, soukromým
osobám.
- Martin Němec, propaguje PŮVODNÍ KEŘE, podporuje zahrady plné života, zahrady pro motýly,
květnaté louky a opomíjené domácí keře, které původně rostly na území ČR.
- Jan Nussbauer, MAJITEL UKÁZKOVÉ ZAHRADY, perenář, prioritou pro něj je: trvalá udržitelnost
v soukromých zahradách i veřejné zeleni, podpora biodiverzity hmyzu. Přednášet bude o
bezrašelinových substrátech, které si nechává míchat.
- Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. zastupuje firmu FERTIA s.r.o., která vyrábí ekologicky, environmentálně
šetrné a přírodní hnojiva, substráty a ostatní zemědělské produkty.
- Petr Divácký, VERMIKOMPOST, ze zkušeností se dozvíme vše o žížalím zázraku.
Kontaktní osoby organizátorů:
o Pavlína Fulínová: 607 245 049
o Martina Petrová: 721 480 183

Podmínky účasti:
V rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 v programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika
2014-2020 bude hrazeno organizační zajištění akce, lektorné, pronájem prostor, obědy a
coffeebreak. Účastníci si hradí nocleh se snídaní, večeři a dopravu.
Přespání doporučujeme v hotelu SVACHOVKA, kde jsme pro Vás předrezervovali část pokojů –
rezervace a platby si zajistěte již sami. Toto ubytování je rezervované do 17.1.2020. Případně je
samozřejmě možnost si rezervovat jiné ubytování.
Uzávěrka přihlášek: 17. 1. 2020
Přihlašovací formulář zde. Drobné změny v programu vyhrazeny.

