
SEMINÁŘ S
EXKURZEMI
v německém Bebertalu a jeho okolí
29. 6. - 1. 7. 2021

SPOLEK PŘÍRODNÍ ZAHRADA VÁS ZVE NA

Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.



11.30 hod - Odjezd autobusem z Prahy Letňan (bude upřesněno)
18.00 hod - Příjezd do Bebertalu a ubytování v hotelu
19.00 hod - Večeře

08.00 hod - Odjezd na exkurze
09.00 hod - Hochschule Anhalt, Bernburg - Ekologická údržba veřejné zeleně - Dr. Marcel Heins
11.30 hod - Odjezd
13.00 hod - Hřiště Warsleben - výsadba stromu u příležitosti Mezinárodního dne přírodních zahrad,
picknick
15.00 hod - Prohlídka zámeckého parku Hundisburg s Dr. Blanke a prohlídka vzdělávacích expozic
tzv. Lesního domu (expozice o historii lesa a klimatických změnách)
17.00 hod - Návrat do Bebertalu
18.30 hod - Večeře a setkání se zástupci německých měst a obcí

09.00 hod - Zelené obce - výhody a nutná rozhodnutí - Michael Springer, Ministerstvo zemědělství
Německa; Představení plánování zelených obcí (mimo jiné parkoviště pro klimatické změny) -
Steffi Trittel, starostka obce Hohe Börde
09.45 hod - Východiska pro realizaci přírodě blízkého uspořádání veřejné zeleně - Dorothea Süß,
členka předsednictva Gartenakademie Sachsen-Anhalt e.V., Annett Kriewald, krajinný architekt a
poradce pro přírodní zahrady; Participace a ekologická údržba veřejné zeleně - Christa Ringkamp,
krajinný architekt a prezidentka European Garden Association; Otázky, diskuse, výměna zkušeností
11.00 hod - Odjezd z Bebertalu
11.30 hod - Ukázková přírodní zahrada Jolandy van Ameron, Ostingersleben: Trvalky a cibuloviny
ve veřejné zeleni, občerstvení
12.45 hod - Vybrané plochy veřejné zeleně v obci Hohe Börde – např. hřbitov
14.30 hod - Odjezd zpět do České republiky
21.00 hod - Předpokládaný návrat do Prahy Letňan

 
 

Přírodní zahrada, z.s., Zelená obec Hohe Börde a gARTenakademie Sachsen-Anhalt e.V.
v rámci projektu Obce společně pro přírodu a ochranu klimatu

zvou na seminář s exkurzemi konaný v německém Bebertalu a v jeho okolí (Sasko-Anhaltsko).
 

Seminář je určený především pro zástupce měst a obcí z oblasti plánování a údržby veřejné zeleně.

 
PROGRAM

29. 6. 2021 

30. 6. 2021

1. 7. 2021



Tato akce je realizována s  podporou Česko-německého fondu budoucnosti, který pomáhá stavět mosty
mezi Německem a Českem. Podporuje cíleně projekty, které spojují lidi obou zemí, umožňuje poznávat
společně kulturu a historii a prohlubovat vzájemné vztahy.
Na této bázi vznikl projekt „Obce společně pro přírodu a ochranu klimatu“, který plánuje vzájemné
návštěvy (politických zástupců, organizací, zástupců zahradní branže) a v  rámci kterého proběhne
přeshraničně odborná výměna vědomostí a zkušeností s  ekologickým designem a péčí o veřejnou zeleň
v teorii i praxi. Navazuje na něj také školení poradců pro ekologický design a péči o veřejnou zeleň.

Účastnický poplatek 3 950 Kč (pokyny k platbě zašleme přihlášeným účastníkům).
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 900,- Kč za osobu a noc, tj. 1800,- Kč za celou akci.

V ceně je zahrnuto organizační zajištění akce, doprava, honoráře přednášejících, tlumočení, ubytování
ve dvoulůžkových pokojích a plnohodnotné občerstvení po celý den. Ubytování v jednolůžkovém pokoji
je k dispozici za příplatek.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře ZDE. Kapacita akce je omezena, přihlášky přijímáme
do 21. 6. 2021 do 14.00 hod. Podrobné informace vám zašleme zhruba 7 dnů před akcí. Akce se
uskuteční pouze pokud to umožní epidemiologická situace. Předběžně počítejte s nutností doložit
potvrzení o očkování, prodělání nemoci COVID-19 nebo negativním výsledku PCR nebo antigenního testu
v němčině nebo angličtině.

Kontakt pro další informace: 
Martina Petrová – tel. 721 480 183, e-mail: martina.petrova@prirodnizahrada.eu 

https://docs.google.com/forms/d/1YJz-ybc9KdOf7VuT8FPbuAZhzNFS2JPVvCO4HNpaKsY/edit

