
 

 

 

 

Zveme všechny pedagogy základních a středních škol na seminář  
 

ŠKOLNÍ ZAHRADY  
PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU V. 
VYVÝŠENÝ ZÁHON A DALŠÍ ALTERNATIVNÍ 
ZPŮSOBY PĚSTOVÁNÍ ZELENINY 
akreditovaný MŠMT č. j. MSMT- 38617/2014-1-964 ze dne 25. 11. 2014 

8. dubna 2015 
od 9 do 15 hodin, pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno 
 

Budeme se věnovat návrhu a realizaci různých typů vyvýšených záhonů a drobných 

paletových konstrukcí, seznámíme se s výhodami i s úskalími různých typů vyvýšených 

záhonů. Prozkoumáme nitro „německé kopy“ a seznámíme se s úplně novou podobou 

zahrady Rozmarýnku. Pro zájemce bude na závěr komentovaná prohlídka interiérů 

budovy. 

Podrobný program semináře naleznete na druhé straně pozvánky.  
 

Lektoři: Ing. Dana Křivánková, Ing. Martin Šrom  
 

Cena semináře (částku je nutné uhradit předem): 
600 Kč (pouze pro pedagogy) 
730 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH) 
 
 

Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti  
je nejpozději do 2. dubna 2015.  
  
Přihlášku na akci naleznete zde. 
 
 

Kontaktní osoba:  
Mgr. Jana Fleková 
E: jana.flekova@lipka.cz 
T: 543 420 823 
 
 
 

 

 
 

http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1017&kod=241


 

 

 

 

 

Program semináře: 

 

09.00–10.00 seznámení s možnostmi využití různých typů vyvýšených záhonů, 

doporučených materiálů a tvarů, včetně délky jejich životnosti 

Lektor: Ing. Dana Křivánková 

10.00–10.15 přestávka 

10.15–10.45 prohlídka zcela nové zahrady Rozmarýnku 

Lektor: Ing. Dana Křivánková 

10.45–12.30 příprava materiálů, a postupné budování vybraných typů vyvýšených 

záhonů včetně konstrukce z dřevěných palet 

Lektor: Ing. Dana Křivánková 

12.30–13.15 oběd 

13.15–15.00 dokončování konstrukčních prvků a postupné sendvičové vrstvení materiálů 

a substrátů 

Lektor: Ing. Dana Křivánková 

15.00–15.15 nabídka publikací EC Lipky 

15.15–16.00 prohlídka interiéru budovy s výkladem o použitých přírodních materiálech a 

šetrných technologiích 

Lektor: Ing. Martin Šrom 

 
 

Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali pracovní oblečení, voděodolnou obuv a 
pracovní rukavice. Pracovat budeme za každého počasí! Zázemí budeme mít v budově 
Rozmarýnku, i když v ní bude normální provoz. 

Seminář se koná v rámci projektu Jak funguje svět, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR.  


