
TRVALKY  
VE  VEŘEJNÉ  ZELENI

PŘÍRODNÍ ZAHRADA Z .S .  

VÁS ZVE NA

SEMINÁŘ S EXKURZEMI 

Přírodní zahrada, z.s. ve spolupráci s rakouským partnerem
Natur im Garten pořádá vzdělávací akci, v rámci které
bychom rádi prezentovali důležité téma v péči o veřejnou
zeleň. Trvalky mohou být ozdobou měst a obcí a zároveň
umožňují poměrně jednoduchou nízkonákladovou a
ekologickou péči. Teoretické přednášky jsou doplněny
příklady dobré praxe. Budeme rádi, když se rovněž
připojíte do naší sítě Obcí přírodní zahrada. Rádi Vás
seznámíme s podmínkami zapojení.

KDY :  23 . -24 .6 .2022  

KDE :  DŮM  Š T ĚPÁNA  NETO L I CK ÉHO ,

        MASARYKOVO  NÁM .  89/ I ,

        3 7 9  0 1  TŘ EBOŇ

V rámci projektu „Městská zeleň“ Vás zveme na
seminář s exkurzemi „Trvalky ve veřejné zeleni“. 

Registrace přihlášek do 14.6.2022 přes online formulář. 

https://docs.google.com/forms/d/1jKYnatjLtsVJPtAA190YtdlE_OtTsYCZ6r0G_agb3Ug/edit?usp=sharing


PROGRAM

čtvrtek 23.6.2022 

Exkurze za příklady dobré praxe, odjezd z Třeboně od autobusového nádraží

 9.30   Sraz účastníků u autobusového nádraží v Třeboni
 9.45   Odjezd autobusu z Třeboně 
10.45   Exkurze po trvalkových výsadbách v Táboře
11.30    Exkurze Botanická zahrada v Táboře
12.15    Oběd
13.15    Odjezd z Tábora
14.00   Exkurze po trvalkových výsadbách v Dolním Bukovsku
14.30   Odjezd z Dolního Bukovska
14.45   Exkurze po trvalkových výsadbách Ukázkové přírodní zahrady a Zahradnictví
                   Herba Grata v Radonicích
16.15    Odjezd z Radonic
17.00   Exkurze po trvalkových výsadbách a veřejné zeleni v Třeboni
18.00   Ukončení exkurze, check-in v Hotelu Bílý Koníček, Masarykovo náměstí 97, 
                    379 01 Třeboň
19.00   Večeře v Hotelu Bílý Koníček

pátek 24.6.2022 

Seminář na téma Trvalky ve veřejné zeleni, Dům Štěpána Netolického

  8.45   Úvod k semináři, Obec Přírodní zahrada, Martina Petrová, Přírodní 

                    zahrada, z.s. a Martina Liehl-Rainer, Natur im Garten
  9.15    Použití planých trvalek: přidaná hodnota pro včely a motýly, 

                     Martina Liehl-Rainer, Natur im Garten
10.00   Cibuloviny vhodné pro trvalkové záhony, Adam Baroš, zahradní a krajinářský

                    architekt
10.45   Dopolední pauza
11.00    Vhodná stanoviště a způsoby mulčování trvalkových záhonů, Adam Baroš,

                     zahradní a krajinářský architekt
 11.45   Oběd   
13.00   Okrasné trávy ve veřejné zeleni, Adam Baroš, zahradní a krajinářský architekt

13.45   Odpolední pauza
14.00   Trvalkové záhony v praxi, Vladislav Vejtasa, Zahradnictví Vejtasa 

15.00   Exkurze po trvalkových výsadbách a veřejné zeleni v Třeboni
16.00   Závěr



INFORMACE

Cena 550,- Kč za 1 den akce, cena 1.100,- Kč za oba dny bez noclehu, cena 1.500,-

Kč za oba dny s noclehem ve dvoulůžkovém pokoji, příplatek za jednolůžkový pokoj

760,- Kč, příplatek za parkovací místo ve dvoře hotelu 150,- Kč. Je možné se přihlásit
jen na jeden den, ale v případě kapacitních problémů mají přednost účastníci, kteří se
přihlásí na oba dny (pokyny k platbě zašleme přihlášeným účastníkům).

V ceně je zahrnuto organizační zajištění akce, lektorné při semináři, komentované
exkurze, doprava autobusem 1. den, pronájem prostor 2. den, tlumočení, oběd 1. i 2.
den, dopolední a odpolední občerstvení 2. den, večeře 1. den a ubytování ve
dvoulůžkových pokojích se snídaní v Hotelu Bílý koníček v noci z 23. na 24. 6. 2022,
jednolůžkové pokoje jsou k dispozici za příplatek (Masarykovo náměstí 97, 379 01
Třeboň). 

Dopravu na místo konání a zpět si zajišťují účastníci sami.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře ZDE. 

Kapacita akce je omezena, přihlášky přijímáme do 14. 6. 2022. 

Akce se bude řídit dle aktuálně platných epidemiologických opatření.

ZDE můžete nabídnout nebo poptat spolujízdu.

Kontakt pro další informace: Martina Petrová – tel.: 721 480 183

                                  e-mail: martina.petrova@prirodnizahrada.eu

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ!

 

TÝM SPOLKU PŘÍRODNÍ ZAHRADA Z.S.

https://docs.google.com/forms/d/1jKYnatjLtsVJPtAA190YtdlE_OtTsYCZ6r0G_agb3Ug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9RpVfzjPL82Rx_EKTNe_f7WiaKV-AF-wXCpgWJdpMM/edit?usp=sharing
mailto:martina.petrova@prirodnizahrada.eu

