
SEMINÁŘ S
EXKURZEMI
v německém Bebertalu a jeho okolí
4. - 6. 8. 2022

SPOLEK PŘÍRODNÍ ZAHRADA VÁS ZVE NA

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



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

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

4. 8. 2022 Exkurze
  8.00   Odjezd autobusem z Prahy Letňan (bude upřesněno)
13.00   Oběd, Aschersleben
14.00   Exkurze – bývalá zemská výstava Aschersleben 2010 – bylinky, trvalky, louky, ekologická
                  péče
15.30   Odjezd
16.30   Příjezd do hotelu, Haldensleben
17.00   Exkurze veřejná zeleň – zelené město Haldensleben
18.00   Exkurze – ukázková přírodní zahrada Bílá zahrada, Haldensleben
19.30   Večeře, Café Schmitz

5. 8. 2022
Exkurze na vzorové plochy v obcích regionu Hohe Börde
  7.30   Snídaně, Café Schmitz
  8.30   Odjezd
  8.45   Praktická ukázka údržby – odstraňování plevele, Nordgermersleben
  9.45   Exkurze – alej stromů roku, Nordgermersleben
10.45   Odjezd
11.00   Exkurze – květnaté louky, předzahrádky, Bebertal
12.30   Oběd, Bebertal  

Přednášky: Zeleň v obci – ekologická projekce, ekologická údržba – ekologický management zeleně
13:30   Uvítání, zahájení
13.45   Christa Ringkamp, krajinářský architekt: Ekologický management zeleně, poradenství pro
                   spolupracovníky technických služeb/údržby zeleně
14.30   Anja Oppor, krajinářský projektant: Šedá poušť a její alternativy – kvetoucí plochy, trvalky,
                   mulčování i v předzahrádkách
15.15   Pauza na kávu
15.45   Jolanda van Ameron: Evropští minizahradníci a partnerské podniky – kdo společně s námi
                   pracuje ekologicky
16.30   Kerstin Hasenkrug, Technické služby Hohe Börde: Péče o stromy – všechno kolem stromu
17.15   Závěr
17.30   Odjezd
18.00   Varhanní koncert, Nordgermersleben
19.30   Společná večeře, Bebertal
21.30   Předpokládaný návrat do hotelu



6. 8. 2022
  8.00   Snídaně, Café Schmitz
  9.30   Odjezd
10.00   Návštěva Festivalu chmele v Groß Santersleben
12.00   Oběd
13.00   Odjezd
19.00   Předpokládaný příjezd do Prahy Letňan

Změny v programu vyhrazeny.

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 II – občané, přidejte se“, 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 úspěšný loňský projekt „Obce společně pro přírodu a ochranu
klimatu“.

Účastnický poplatek 3.000,- Kč (pokyny k platbě zašleme přihlášeným účastníkům).
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 250,- Kč za osobu a noc, tj. 500,- Kč za celou akci.

V ceně je zahrnuto organizační zajištění akce, doprava, honoráře přednášejících, tlumočení, ubytování ve
dvoulůžkových pokojích a v prázdninových bytech (2 pokoje x 2 lůžka se společným sociálním zařízením),
plnohodnotné občerstvení po celý den (mimo občerstvení na cestě autobusem). Ubytování v
jednolůžkovém pokoji je k dispozici za příplatek.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře ZDE. 

Kapacita akce je omezena, přihlášky přijímáme do 14. 7. 2022. Podrobné informace vám zašleme zhruba
7 dnů před akcí. 

Akce se uskuteční za aktuálně platných epidemiologických opatření.

Pomocná tabulka pro domluvu spolujízdy na místo odjezdu autobusu do Prahy a zpět ZDE.

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

https://docs.google.com/forms/d/1d_4ZSWRiAD_1ccSMwwZuMH0Vx49TBnzslb4mlnrPS8U/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNP1Xg_e2M1DCF3Fx9oMEMsWb5BdqXnzrPaN2N4eOt0/edit?usp=sharing
mailto:martina.petrova@prirodnizahrada.eu
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