
 

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář s exkurzemi  
pro odborníky 

 
Přírodní zahradničení s ohledem na klimatické změny 

ve dnech 22.-24.3.2019 ve Velkém Meziříčí 
(Ostrůvek 288, 594 01 Velké Meziříčí),  

 

realizovaného 
v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142, spolufinancovaného 
z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 

 
Plánovaný časový rámec akce: 

✓ 22. 3. od 17.00 hod. (příjezd a ubytování),  

18.00 večeře v restauraci,  

19.00 – 20.30 úvodní představení 

projektu 

✓ 23. 3. celodenní program od 8.30 do 

18.30 hod. 

✓ 24. 3. program od 8.30 do 15.00 hod. 

 

Plánovaná témata semináře a exkurzí: 

✓ Prvky přírodní zahrady 

✓ Půda, voda 

✓ Biologická ochrana rostlin 

✓ Školní přírodní zahrada 

✓ Exkurze do kompostárny v Náměšti nad Oslavou 

✓ Exkurze na přírodní zahrady ZŠ a MŠ Myslibořicích 

✓ Exkurze na přírodní zahradě Ekocentru Ostrůvek 

 

Zázemí akce, ubytování a stravování: 

✓ K dispozici jsou učebny a technické zázemí s vybavenou kuchyňkou. V nedaleké restauraci 

u Bílého Koníčka je možné si vybrat ze tří jídel v ceně menu cca 140 Kč/oběd nebo večeře. 

Obědy jsou hrazeny z projektu. Snídani a večeři si každý zajišťuje sám. Celodenní pitný 

režim včetně kávy a čaje k snídani je hrazen z projektu. 

✓ V téže budově je možné přespat za 50 Kč/osoba/noc, ve vlastním spacáku, možnost 

zapůjčení matrace. 

Pro zájemce jsou v blízkosti další typy ubytování – toto si účastníci zajišťují sami.  



 
 
Plánovaní lektoři akce 

✓ Ing. Dana Křivánková – Lipka, Brno 

✓ Ing. Martina Petrová – Přírodní zahrada z.s., Jindřichův Hradec 

✓ Ing. Květuše Hejátková – ZERA, Náměšť nad Oslavou 

✓ Ing. Pavlína Křivanová – Chaloupky o.p.s., Kněžice 

✓ Iveta Machátová – Chaloupky o.p.s., Brtnice 

 

V rámci projektu je hrazeno: 
 

✓ Organizační zajištění 

✓ Lektorné 

✓ Pronájem prostor a vybavení 

✓ Tištěné podklady ke kurzu, informační materiály a brožurky 

✓ Dopolední a odpolední občerstvení včetně celodenního pitného režimu (káva, čaj, voda, 

příp. moučníky či ovoce) a obědy 

 
Účastníci si hradí sami: 

✓ Dopravu na místo konání akce i při exkurzích (doprava vlastními automobily, na místě je 

možné domluvit spolujízdu) 

✓ Snídaně, večeře, ubytování 

 

Přihlášky:  
Uzávěrka přihlášek na seminář s exkurzemi je 22. 2. 2019 

Přihlašujte se, prosím, emailem na pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu 

 

Podrobný program akce obdržíte e-mailem nejpozději 14 dní před konáním akce.  

 

Přírodní zahrada z.s. prohlašuje, že poskytnutá data nepředá žádnému jinému subjektu. 

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:  Pavlína Fulínová – asistentka tel: 607 245 049 

e-mail: pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.eu 
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