
OSLAVA 21 LET!

CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ 

KONFERENCE 
„PŘÍRODNÍ ZAHRADA –
PROJEKT PRO ŽIVOT A PRO
KAŽDÉHO“ 

Zároveň se koná  
Valná hromada spolku
Přírodní zahrada z.s.

Datum konání:
27. - 28. 5. 2022 

Místo konání: 
Baliny u Velkého
Meziříčí, Kraj Vysočina



PROGRAM:

13.00 – 14.00 - Příjezd účastníků, prezence, občerstvení po cestě, samostatná

14.00 – Zahájení a uvítání 
14.05 – Ohlédnutí za přírodními zahradami – 21 let - jak jsme začali, kde jsme a kam 

14.35 – Hnutie prírodných záhrad na Slovensku - Richard Medal, Centrum 

15.15 – 15.30 – krátká přestávka
15.30 – 17.00 – blok na téma Zahrady v širším kontextu: Zahrada – Obec – Krajina 

17.00 – 17.30 - přestávka, svačina, nabídka publikací a pomůcek k tématu zahrad a  

17.30 – 18.00 – komentovaná prohlídka zahrady a areálu Baliny – Jana Audy,  

18.00 – 19.00 – večeře 
19.00 – 20.30 – Kaleidoskop zajímavostí

od 20.30 – volný program, promítání filmů, posezení venku, oheň

                   prohlídka zahrady a areálu

                   směřujeme, počet zahrad, mezinárodní spolupráce a ocenění - Martina Petrová,  
                   předsedkyně spolku Přírodní zahrada

                    environmentálních aktivit, Trenčín

        - Obec Přírodní zahrada – seznámení s tématem – Martina Petrová 
        - První certifikovaná obec Přírodní zahrada – obec Roseč, okr. JH – Miroslava     
                     Beránková, starostka 
        - Jak číst krajinu – voda v širším kontextu - Jiří Malík, Živá krajina, z.s.              
                     (www.spolecneprotisuchu.cz)

                    environmentální výchovy 

                    Chaloupky o.p.s.

          - Vesnice roku 2022 Jižní Čechy – výběr zajímavých a inspirativních nominovaných 
                     obcí, Martin Charvát
          - „Stromy mě znají jménem“ – povídání o vzniku knihy Václava Cílka s manželi 
                     Mačurovými, kteří stáli u myšlenky jejího vzniku
          - Prostor pro představení a prezentace účastníků – viz přihláška

PÁTEK 27.5.2022

SOBOTA 28.5.2022

7.30 – 8.00 – snídaně pro ubytované na Balinách 
8.00 – 9.30 – Valná hromada spolku Přírodní zahrady – pro členy spolku a další zájemce
8.30 – 9.30 – Velká výměna zkušeností k tématu přírodní zahrada, prvkům na zahradě, 
                    péče o zahradu –  moderuje Iva Musilová 
9.30 – 11.00 – workshopy 
       - Zahradní terapie – zahrada jako prostor i prostředek pro terapii – Jana Audy, 
                    Chaloupky o.p.s.
       - Kouzlo a použití mechů v zahradě – Markéta Vostálová, Ekovysočina
       - Design přírodní zahrady – Iva Musilová, UPZ Na dlani, Dušejov 
                    (www.kozavpetrzeli.cz) 
11.00 – svačina + vytvoření balíčků na cestu 
11.30 –  ukončení konference
Exkurze pro zahradách – připravujeme pro vás zastávky na cestě domů jak jinak, než na
přírodních zahradách. 
                                               Změna programu vyhrazena!

http://www.spolecneprotisuchu.cz/
http://www.kozavpetrzeli.cz/


Pro nenáročně se nabízí přímo v Balinách ve vlastním spacáku na karimatce. K dispozici
budou i matrace, které pro takovéto akce využíváme. Sprcha a kuchyňka k dispozici.
Ostatní: individuálně v nedalekém Velkém Meziříčí, např. Hotel U Bílého koníčka
(www.ubilehokonicka.cz), Hotel Panorama (www.ocpanorama.cz) nebo Jelínkova vila
(www.jelinkovavila.cz) 

1.650 Kč (pro členy spolku PZ cena 1.450 Kč) - cena zahrnuje ubytování v Ekocentru
Baliny včetně snídaně
1.450 Kč (pro členy spolku PZ cena 1.250 Kč) - cena je bez ubytování a snídaně, to si
zajistí každý sám

Stravování
Začíná v pátek uvítacím občerstvením, svačinky, páteční večeře, sobotní snídaně, svačina.
Stravování bude formou švédských stolů s možností si individuálně vybrat vege či nevege
variantu. Případná větší stravovací omezení dejte vědět v přihlášce, budeme řešit
individuálně.

Ubytování

Účastnický poplatek
Zahrnuje program konference, stravování a případně ubytování na Balinách:

Pro každého je připraven dáreček.

Registrace
Prosíme o vyplnění on-line přihlašovacího formuláře. Odkaz k vyplnění naleznete ZDE.
Závazné přihlášky posílejte nejpozději do středy 18.5.2022. Přihlášeným účastníkům
budou následně zaslány finální informace.

Informace k místu konání
Kdo jste na Balinách ještě nebyl/a, můžete se podívat v odkazu ZDE. Pusťte si i nabízený
videoklip.
Baliny jsou malá obec nedaleko Velkého Meziříčí – silnice č. 360 Velké Meziříčí - Třebíč –
cca 3 km před/za Velkým Meziříčím odbočka Baliny. Přímo u střediska je omezený počet
parkování, dá se parkovat níže kolem autobus. zastávky, ale prosím, nezablokovat ji.
Veřejnou dopravou je schůdnost horší. Pokud byste ji zvolili a potřebovali odvoz např.           
 z Velkého Meziříčí, domluvte se s námi osobně. 

Spolujízda
Vytvořili jsme sdílenou tabulku pro nabídku či poptávku spolujízdy. Odkaz ke stažení ZDE.
Domluva už závisí na účastnících samotných.

Kontaktní osoba - Iveta Machátová, Přírodní zahrada, Tel.731 440 922 
email: iveta.machatova@prirodnizahrada.eu 

ORGANIZAČNÍ VĚCI

http://www.ubilehokonicka.cz/
http://www.ocpanorama.cz/
http://www.jelinkovavila.cz/
https://docs.google.com/forms/d/1tblo1YRBHc8hwIuxgrEWcJkAFssTSn-Ag45yeftSQRc/edit?usp=sharing
https://www.chaloupky.cz/velke-mezirici-baliny/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lMwUfX4-tISd7sUOw1omgFs-n6XZR-bC/edit?usp=sharing&ouid=103986623528210338579&rtpof=true&sd=true
mailto:iveta.machatova@prirodnizahrada.eu
mailto:iveta.machatova@prirodnizahrada.eu

