V kraji roubených podstávkových domů a letitých ovocných sadů v CHKO České
středohoří vznikl spolek, jehož cílem je vytvořit kulturně vzdělávací prostor
v krajině a v rámci své činnosti kreativně a lehce spravovat okolní
hospodářství. Probíhá zde úprava budov na nízkoenergetický dům za použití
přírodních stavebních materiálů a tradičních řemesel, a také rekonstrukce
roubené chaloupky, která je kulturní památkou. Okolní pozemky měníme na jedlou
lesní zahradu. Jste vítáni se na tom všem podílet. www.spolek-hvozd.cz

PERMAKULTURA ve Spolku Hvozd 2018
pobytové a praktické kurzy v Českém středohoří,
které si můžete částečně odpracovat jako wwoofer

20. - 22. 4. – Úvod do permakultury + JEDLÝ PLEVEL + HOUBY

- úvod do permakultury, poznávání rašících bylin, divoký plevel, založení pěstírny hub
- koloběh živin v půdě; jak udržet a zvyšovat úrodnost půdy
- pozorování krajiny, čtení terénu a vody v krajině; čtení v mapě a v pozemku
- jaké zvolit vhodné druhy k výsadbě; jaké jsou potřeby zvířat při jejich chovu
- trvalá udržitelnost hospodaření a bydlení; permakultura a vztahy v komunitě, vesnici.
- kurz je cerfitikován Akademií permakultury, účastníci dostanou světově uznávaný diplom :-)

20. - 22. 7. - BYLINKÁŘSTVÍ aneb Bylinky v zahradě, koupelně a v kuchyni
- co nám nabízejí Aromaterapie a Ajurvéda při práci s bylinami a jejich zpracování na domácí kosmetiku
- poznáme latinské a české názvy, naučíme se správné načasování a způsob sběru, sušení
- kombinace bylin v zahradě i v čajových směsích,
- základní tradiční i nové recepty – maceráty, čaje, tinktury, balzámy, oleje, koření …
- praktickou částí víkendu je výroba medicíny, kterou si odvezete domů i s recepty :-)

12. - 14. 10. - PERMAKULTURA a OSIVO – pro začátečníky i pokročilé
- praktický kurz, během kterého budeme sbírat osivo přímo z dozrávajících rostlin
- naučíme se, jak a kdy ho správně sbírat, proč ho čistit, sušit a jak uchovávat pro zachování klíčivosti
- dozvíme se jak načasovat semenaření v zahradě a jak udržet čistotu odrůd, izolační vzdálenosti...
- které druhy zeleniny jsou jednoduché namnožit, které stromy rostou dobře a úspěšně „z pecky“ ...

místo konání: Spolek Hvozd, Merboltice 95, CHKO České středohoří
rozvrh: pátek 18 hod – neděle 15 hod. Ubytování a strava vege a BIO zajištěna.
kontakt: Katka Horáčková, permakulturní zahradnice, bylinářka a lektorka,
žije permakulturou přes 20 let, zakládá zahrady a komunitní weby, sbírá divoké i kulturní plodiny,
z některých vaří ajurvédské masti. Přispívá do časopisů a publikací, spolupracuje s Permakulturou CS
a Akademií soběstačnosti. www.permakulturacs.cz, www.akademiesobestacnosti.cz
přihlášky: katka.hora@gmail.com .. www.permajoga.cz .. www.wwwof.cz .. facebook.com/spolekhvozd
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- kombinace bylin v zahradě i v čajových směsích,
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