
Pozvánka na seminář/dílnu 

Přírodní zahrady 
28. září 2016 

Lektorka: Ing. Eva Stoklásková Hegerová 

Místo konání:  
Certifikovaná přírodní ukázková zahrada firmy Zahrady Laurus, 

Hybrálec 5, 586 01 Jihlava 
 

Seminář je určen pro majitele a pracovníky realizačních zahradnických firem, projektanty, 
pedagogické pracovníky 

 

 
 

Anotace:  
 Úvod do problematiky 

přírodních zahrad v ČR 
 Původní keře ČR a jejich využití 

v přírodní zahradě 
 Vzájemné ovlivňování rostlin 
 Pěstování ovocných stromů  

v malých zahradách 
 Zpracování plodů, ochutnávka 

 
 
 
 
Vložné:   1 050,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně 
     a studenti a zaměstnanci škol, které jsou přidruženými členy SZÚZ 
         1 350,- Kč + 21% DPH – ostatní 
 
V ceně vložného je účast na semináři, oběd, 3x coffeebreak, večerní grilování bioklobás 
Uzávěrka přihlášek 10. 9. 2016, počet míst je omezen. 

 
Registrace elektronicky na www.szuz.cz 



Program semináře:  

9.30–10.00     Prezence, coffeebreak 

10.00–10.30    Seznámení s majiteli a zahradou: 

         Komentovaná prohlídka – proč, co, kde a jak? 

                  Úvod do problematiky přírodních zahrad v ČR 

10.40–12.00   Původní keře ČR a jejich využití v přírodní zahradě 

 menu pro ptáky 
 menu pro hmyz 
 menu pro lidi     

12.00–13.00    Oběd   

(Kuřecí vývar, vepřový řízek s bramborovým salátem. Na vyžádání i 
vegetariánské  menu - nutno uvést v přihlášce.) 

13.00–14.15   Jedlé vytrvalé rostliny 

14.15–14.45    Coffeebreak 

14.45–16.00    Nepřítel nebo spojenec? 
Vzájemné ovlivňování rostlin – léčivé rostliny v zahradě – kombinace, 
zpracování, využití. 
 

16.00–16.15   Coffeebreak 

16.15–17.00    Pěstování ovocných stromů v malých zahradách – štíhlá vřetena, ovocné 
stěny 

17.00–17.30    Dotazy, diskuze, návrhy 

Seznámení se s výrobky ze zahrady Laurus všemi smysly – ochutnání, 
osahání, ovonění…  

         

17.30      Grilování BIOklobás z biofarmy Sasov   
            
19.00     Posezení s kapelou Ahoj (country, trampské, oldies)  
 
22.30   Ukončení akce   
 

Pro zájemce o ubytování nabízíme zdarma přespání ve vlastním spacáku v tělocvičně na 
matracích, karimatkách, venku v altánu, ve stanu či pod širákem. 
 



 

Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené obchodní podmínky.  

 

Obchodní podmínky  

1. Na akci se můžete přihlásit on-line vyplněním formuláře na www.szuz.cz 
2. Přijetí vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
3. Platba probíhá na základě faktury, která je vystavena podle závazné přihlášky a zaslána 

elektronicky na adresu uvedenou na přihlášce. 
 
Storno podmínky  

4. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím 
datem je datum, kdy SZÚZ obdrží storno přihlášky.  

5. V případě provedení storna přihlášky v termínu 510 pracovních dnů před zahájením akce 
činí storno poplatek 50 % hodnoty účastnického poplatku. Účastník za sebe může vyslat 
náhradníka 

6. V případě provedení storna přihlášky méně než 5  pracovních dnů před zahájením akce  
nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek.  
Účastník za sebe může vyslat náhradníka. 
 
Ostatní ujednání 

7. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akce v případě, že dojde k události, která 
konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění 
lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být 
sjednán nový termín akce.  

  9.   SZÚZ si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 10 pracovních dnů před 
začátkem akce závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již 

přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.  
 


