PERMAKULTURA
a JEDLÁ LESNÍ ZAHRADA
6. - 7. dubna 2019
Vlčihorská zahrada

Permakulturní design při zakládání jedlé lesní zahrady
Kurz pro pokročilé zahradníky, design zahrady v praxi, poznávání rašících bylin.
Výhodou je absolvování některého z předešlých zahradních kurzů na Vlčí Hoře.
Tento víkend je pro všechny, kdo chtějí poznat, na čem stojí zásady permakultury a pochopit souvislosti,
které potřebujeme při zakládání nové zahrady anebo při úpravě té stávající tak, aby byla trvale udržitelná.
Podíváme se jak funguje ZAHRADA a jak funguje LES, a poznáme charakteristiské znaky „jedlé lesní zahrady“
neboli „jedlého lesa“. Jedlá lesní zahrada kombinuje výhody trvalého ekosystému lesa a očekává úrodnost
opečovávané zahrady.
Praxe uvnitř: proces permakulturního designu. Plánování, založení a údržba takové zahrady má svoje
specifika a my si je osvojíme. Společně se také podíváme na přinesené nákresy účastníků kurzu.
Praxe venku: poznávání právě rašících rostlin – pěstovaných i divokých - a jejich použití v kuchyni a
lékárně; poznáme latinské a české názvy rostlin; když počasí dovolí, údržba a založení nových záhonů;
Během kurzu si budete moci prohlédnout knihovnu doporučené literatury, v nabídce budou také publikace,
které vydává Permakultura CS, a také osivo z místní zahrady.
Kurz je vhodný pro všechny, kdo si chtějí oživit svou znalost poznávání rašících bylin, neboť zahrada na Vlčí
Hoře se specializuje právě na pěstování léčivek. Na tento kurz navazuje v listopadu 2019 kurz s anglickým
lektorem o zakládání jedlých lesních zahrad ve městě. Tomas Remiarz jezdí učit do ČR pravidelně, tématu se
věnuje přes 20 let a v roce 2017 vydal knihu Forest gardening in practice. Ve Vlčhorské zahradě bude v
červenci letní kurz o využití bylin v medicíně a také říjnový kurz o uchovávání osiva.
S sebou vezměte: pohodlné pracovní oblečení, přezůvky, zápisník na poznámky, cokoliv byste rádi sdíleli s
ostatními účastníky - knihy, osivo, plánek vaší zahrady, a dobrou náladu.
Cena kurzu: 2400 Kč (platba předem při přihlášení, č.ú. 206233168/0300. variabilní symbol 06042019)
Stravování je možné objednat: vegetariánské/veganské obědy a večeře za 90/80 Kč. Zájem o občerstvení
účastníci hlásí při přihlášení a platí se zvlášť na místě.
Místo konání: Spolek Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora 147, 40746, Krásná Lípa, www.nobilis.cz
Rozvrh: Sobota 9 – 18 hodin, Neděle 9 – 15 hodin
Lektorka: Katka Horáčková, založila zahradu na Vlčí Hoře, www.permajoga.cz, www.permakulturacs.cz,
www.akademiepermakultury.cz. Věnuje se poradenství, publikuje a nejraději vaří z toho, co roste samo.
Přihlášky zasílejte na: zahrada.dobra@gmail.com, 604 414 901
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