
SEMINÁŘ S EXKURZEMI
V JINDŘICHOVĚ HRADCI A OKOLÍ

18. - 20. 09. 2022
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Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Města Jindřichův Hradec



18.9.2022 Příjezd, prohlídka Města Jindřichův Hradec
18.30   Příjezd, příp. check-in v ubytovacím zařízení
19.00   Komentovaná prohlídka města Jindřichův Hradec - Barokní sloup, Náměstí Míru 
                 (historické památky v centru)
20.00   Večeře – Restaurace Černej pták, Štítného 117/I, 377 01 Jindřichův Hradec

19.9.2022 Seminář a exkurze 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného 124/I, 377 01 Jindřichův Hradec

  7.30   Snídaně
  8.30   Registrace účastníků
  9.00   Uvítání, úvod
  9.15   Ing. Dana Křivánková, DPDD., Přírodní zahrada, z.s. a Lipka – Doporučený sortiment rostlin
                 pro přírodní zahrady u školských zařízení a zařízení sociální péče
10.00   Ing. Petr Hesoun, Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí – Příroda
                 ve městě
10.45   Coffeebreak
11.15   Vladimír Mikeš, Nadace Via – Zapojování veřejnosti do úprav veřejného prostoru – možnosti
                 podpory z Nadace Via
12.00   Ing. arch. Lukáš Soukup, architekt Města Jindřichův Hradec – Veřejná zeleň v Jindřichově
                 Hradci – aktuální projekty a jejich projednávání s veřejností
12.45   Oběd
14.00   Město Jindřichův Hradec - prohlídka veřejné zeleně
15.30   Krafferova zahrada – komentovaná prohlídka
17.00   Pauza (individuálně)
18.30   Společná večeře – místo bude upřesněno

PROGRAM

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 Jindřichově Hradci a v jeho okolí (Jihočeský kraj a Kraj Vysočina)
 

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



20.9.2022          
Exkurze na vzorové plochy veřejné zeleně v obcích

  7.30   Snídaně
  8.15   Odjezd
  8.30   Obec Roseč - prohlídka veřejné zeleně a významných památek první Obce - Přírodní
                zahrada v ČR
  9.30   Přírodní zahrada Veverčí dvůr – exkurze
10.00   Coffeebreak
10.30   Odjezd
11.30   Město Strmilov - prohlídka trvalkových výsadeb vybudovaných se zapojením veřejnosti
13.30   Odjezd
13.45   Oběd Hospoda „Na statku“ s ochutnávkou sýrů, Horní Dvorce 22, 378 53 Strmilov
15.00   Ukončení a odjezd     

Změny v programu vyhrazeny. Je možná účast na jednotlivých dnech akce.

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, příp. 1.500 Kč za 1 den účasti na akci (neděle se nepočítá, pokyny k platbě
zašleme přihlášeným účastníkům). 
V ceně je zahrnuto organizační zajištění akce, pronájem prostor, vstupné do zahrad, prohlídky veřejné
zeleně, honoráře přednášejících, komentovaná prohlídka Jindřichova Hradce, občerstvení v rozsahu           
 2 obědy a 2 coffeebreaky. Ubytování je možné si doobjednat, případně zajistit individuálně. Jednolůžkový
pokoj v Cyklopenzionu Kasper na Náměstí Míru 890,- Kč se snídaní. Pro večeře je možné rezervovat si
místo v restauraci, kde budeme večeřet společně, platba ale bude individuální, není zahrnuta v ceně akce.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře ZDE. Kapacita akce je omezena, přihlášky
přijímáme do 12. 9. 2022 v případě, že si přes nás budete chtít rezervovat ubytování, pro ostatní platí
termín 14. 9. 2022. Akce se uskuteční za aktuálně platných epidemiologických opatření.

Pomocná tabulka pro domluvu spolujízdy ZDE.

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

https://docs.google.com/forms/d/1k6jU4y4qH9mL0zDP2Ar4VVFDMjrPJo3FuumcDLkisIQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kCvZ809nINNPDgFPnfORBtUA2-0eHGum/edit?usp=sharing&ouid=103986623528210338579&rtpof=true&sd=true
mailto:martina.petrova@prirodnizahrada.eu

