
 

 
 
 

Občanské sdružení Přírodní zahrada 
srdečně zve  

na seminář 
 

13 let PŘÍRODNÍHO ZAHRADNIČENÍ  
na jihu Čech 

dne  

24. listopadu 2014 v Českých Budějovicích 
Budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 49/3, 

zasedací místnost odboru školství, mládeže a tělovýchovy č. 325 (2. patro) 
  

Při semináři se dozvíte, co to je přírodní zahradničení, jak se to má s přírodní 
zahradou a permakulturou a co to jsou dešťové zahrady. 

Seznámíte se s několika projekty, zrealizovanými v regionu za posledních 13 let. 

Představí se některé jihočeské ukázkové přírodní zahrady. Proběhne slavnostní 
předání zahradních plaket zahradám, které byly letos certifikovány na jihu Čech.                                               



 

 
Program semináře – 24. listopadu 2014 
 

9.00 Registrace a občerstvení účastníků 

9.20 Uvítání a zahájení 

9.30 Přírodní zahradničení – co to je? 

 Přírodní zahrada a její principy – Ing. Monika Pýchová, CEGV Cassiopeia 

 Přírodní zahrada a permakultura – Alena Suchánková, Permakultura (CS) 

11.30 Oběd 

12.30 Přírodní zahradničení ještě trochu jinak 

 Dešťové zahrady – Ing. Dana Křivánková, DPDD, Lipka 

13.15 Projekty přírodního zahradničení na jihu Čech  

 13 let přírodního zahradničení na jihu Čech – prezentace aktivit zastřešujících 
projektů k podpoře přírodního zahradničení vč. slavnostního předání letos na 
jihu Čech udělených plaket - Ing. Martina Petrová, Občanské sdružení Přírodní 
zahrada 

 Původní keře pro živou krajinu – Martin Němec, Občanské sdružení Pro živou 
krajinu 

 Plavsko spolu – kouzelná zahrada pro všechny generace – Mgr. Lucie Černická, 
O.s. Vespolek 

14.45 Pauza na občerstvení 

15.00 Ukázkové přírodní zahrady na jihu Čech se představují 

 Historie budování přírodní učebny – ukázkové přírodní zahrady „zaHRAda Pod 
stromy“, Kunžak – žákyně 8. třídy ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak Lada 
Švecová a Lucie Hrádková pod vedením paní učitelky Dany Horázné 

 Bylinková zahrada KY.BY, Chlumany – Ivana Vlková, Obec Chlumany 

 Zahrada chutí a vůní, Spáleniště u Rapšachu (u Suchdola n.Luž.) – Jitka 
Machová, Občanské sdružení Přírodní zahrada 

 ATELIER ZaJ GEBR, Plavsko – Zdena a Jiří Gebr 

16.45 Diskuse 

17.00 Ukončení semináře 

 
 



 

 

Účastnický poplatek   
Účastnický poplatek činí 200 Kč na osobu. Součástí nabídky semináře jsou rovněž tištěné 
podklady a občerstvení v době konání akce (voda, čaj, káva, chlebíčky, koláčky a ovoce). 

 
Poplatek nezahrnuje 
oběd – ten je možno zakoupit v jídelně v budově KÚ JčK (cena se pohybuje okolo 80 Kč) 

 
Přihlášky na seminář, kontakt v případě dalších dotazů a platba za seminář 
 

Přihlášky na seminář: 
zasílejte do pondělí 17. 11. 2014 e-mailem na adresu: 
prirodnizahrada@centrum.cz (přihláškový formulář viz příloha) 

Další informace:  
O.s. Přírodní zahrada, Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 721 480 183. 
 

Platbu za seminář: 
proveďte převodem na účet č. KB 43-7629110217/0100, var.s. 20141124, zpráva pro 
příjemce: Vaše příjmení, event. příjmení účastníků, za které platíte, do 18. 11. 2014 nebo nás 
v případě potřeby daňového dokladu informujte, abychom Vám vystavili fakturu, na 
základě které provedete platbu. Výběr způsobu platby proveďte v přihlášce. 
 

Poznámky 
Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny. 
 

 
 
Za Občanské sdružení Přírodní zahrada srdečně zve 

 
Martina Petrová 
Občanské sdružení Přírodní zahrada 
Kontaktní adresa: Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
Tel.: 721 480 183, e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz 
www.prirodnizahrada.com, www.prirodnizahrada.eu 


