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25. 5. 2021 
školení v rakouském Tullnu an der Donau 
v rámci základního školicího programu poradenství pro veřejnou zeleň Natur im Garten
Přednášející - Robert Lhotka, Natur im Garten; uvítání - Christa Lackner, jednatelka Natur im Garten

6.15        Snídaně
7.00 Odjezd z Bejčkova mlýna, Slavonice
8.45 Příjezd do Die Garten Tulln
9.00 Uvítání
9.15 Nabídka pro obce a služby Natur im Garten
10.00 Prohlídka města Tulln an der Donau (Obec „Přírodní zahrada“) – prohlídka referenčních ploch
12.00 Polední pauza
13.00 Ekologická péče – referenční plochy v Dolním Rakousku
14.00 Koncepty péče (alternativní modely a extenzifikace péče) v areálu Die Garten Tulln
16.30 Likvidace plevelů (stroje, stupně péče, speciální plochy – hřbitovy, sportovní hřiště, …)
17.30 Ukončení a odjezd
19.30 Příjezd do Slavonic
19.45 Večeře a neformální setkání

24. 5. 2021 
příjezd
Příjezd do ubytovacího zařízení Bejčkův mlýn ve Slavonicích (dle možností a potřeby účastníků)

PROGRAM

26. 5. 2021
exkurze a ukázkové poradenství pro obce v Maříži a Mutišově a zahájení bloku českých odborníků
Ukázka poradenství Robert Lhotka, Natur im Garten, průvodci - majitelé ukázkových a přírodních zahrad 
a osoby zodpovědné za péči o veřejnou zeleň v obcích Maříž a Mutišov

7.00 Snídaně
7.45 Odjezd do Maříže
8.00 Přírodní zahrada v Maříži  - Josef Krejčí, Mařížský park - Martina Havlíčková, Mařížský park z.s.
9.00 Úvodní prohlídka pozemku v Maříži, kde je plánováno založení květnaté louky
9.20 Přejezd do Mutišova
9.45 Úvod do metodiky poradenství
10.15 Designové poradenství k založení květnaté louky v Maříži
12.00 Reflexe, vyhodnocení
12.30 Oběd
13.30 Poradenství k péči o Bylinkovou obec Mutišov a obec Maříž (dle předem zaslaných dotazů)
15.30 Reflexe, vyhodnocení
16.00 Ukázkové přírodní zahrady Bylinková obec Mutišov a Přírodní zahrada Bochníčkovi - Jana Bochníčková
17.00 Ukončení programu a návrat do Bejčkova mlýna
18.00 Večeře
19.00 Dešťové záhony a dešťové zahrady ve veřejné zeleni, Dana Křivánková, Přírodní zahrada, z.s.
20.30 Neformální setkání



27. 5. 2021 
pokračování odborných přednášek českých odborníků, nabídka spolupráce s Přírodní zahrada, z.s. 
v Bejčkově mlýně ve Slavonicích

7.00       Snídaně
8.00       Botanické pesticidy ve veřejné zeleni, Roman Pavela, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
9.30       Pauza
10.00     Biologická ochrana ve veřejné zeleni, Pavlína Křivanová, Ekovysočina s.r.o.
11.30     Oběd
12.30     Význam veřejné zeleně pro živočichy, Václav Křivan, ČSOP Kněžice
14.00     Další spolupráce s Přírodní zahrada, z.s. - poradenství pro obce a propagace zapojení obcí do sítě PZ
15.00     Ukončení akce

Základní cena kurzovného pro celou akci - 6000 Kč 
Cena zahrnuje přípravu a organizační zajištění akce, lektorné včetně dvou dnů lektorného zahraničního 
odborníka, vstupy do zahrad, tlumočení a překlady materiálů z němčiny, každý den 2x coffeebreak (poslední
den 1x coffeebreak), oběd 1. a 3. den. Všechny tyto služby jsou částečně hrazeny z kurzovného a částečně 
z dotace Ministerstva životního prostředí.

Volitelné služby
ubytování v penzionu Bejčkův mlýn: 
750 Kč/os./noc bez snídaně ve dvoulůžkovém pokoji
270 Kč/os./noc bez snídaně v chatce se společným sociálním zařízením
snídaně 190 Kč/os./den
večeře 230 Kč/os./den 
Oběd 2. den si každý účastník hradí sám na místě dle jídelního lístku (cca 10 EUR).

Doprava
Dopravu do Slavonic, Tullnu a mezi zahradami nezajišťujeme. Poskytujeme pouze online prostor ZDE ve formě
tabulky pro zadání poptávky či nabídky spolujízdy. Vzájemný kontakt je na vás.

Přihlášku vyplňte ZDE do 5. 5. 2021. 

Storno podmínky
14 až 8 dnů před začátkem akce činí storno poplatek 30% ze zaplacené částky, 7 dnů a méně před začátkem 
akce, poplatek nelze vrátit. Je možné za sebe najít náhradníka. 
Drobné změny v programu vyhrazeny. 
Na základě vyplněné přihlášky Vám vystavíme fakturu za účastnický poplatek. Tři týdny před konáním akce
rozhodneme, zda je možné akci realizovat (na základě aktuálních optaření v souvislosti s epidemiologickou
situací). Poté vystavíme faktury nebo přesuneme akci na jiný termín.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aqmHC-x5Dl7qIFOiljOyPqfd4mh78dGWt-QVthQO1w/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1G8fP53up_3gic8QUpSA_w59-htzAbV1RKGPeCp8C7js/edit

