LETNÍ ŠKOLA
OCHRANY KRAJINY
aneb Letní ŠOK v Hostětíně
12. – 18. září 2013
Zajímáte se o ekologii? Chcete se dozvědět, jak postavit dům ze slámy? Líbí
se vám hliněné omítky? Obdivujete hospodaření našich předků v souladu s
přírodou? Zakládáte zahradu a zajímá vás zahradničení bez chemie? Chcete
se stát včelařem? Chodíte rádi po krajině a chtěli byste se o ní více
dozvědět? Pak je právě Vám určen Letní ŠOK, neboli škola ochrany krajiny.
Jaká témata a aktivity vás během Letní školy neminou?
• Přírodě blízké zahradničení, permakultury
• Ovocnářství – zakládání a péče o sady, zpracování ovoce
• Využití slámy a hlíny ve stavebnictví
• Tvořivé využití slámy - drobné stavby na zahradě, pletení ošatek
• Včelaření – obecné zásady a péče o včelstvo, zpracování produktů
• Podíváme se do okolních sadů, ovocné školky, sušírny, moštárny
• Toulky Bílými Karpaty
• Praxe v sadu a na zahradě
Doprovodný program
• Exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně
• Exkurze ke zpracovatelům ekologických produktů
• Vycházky po krajině Bílých Karpat, táboráky, zábava, noví přátelé
• Ochutnávka BIO moštů a sirupů, výrobků z ovoce, medu a medoviny
• Doprovodné přednášky a diskuse dle zájmu účastníků
• Otevřený prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností
Komfortní ubytování a strava budou zajištěny v pasivní budově Centra Veronica
Hostětín. Poplatek za Letní ŠOK představuje 4400,- Kč (zahrnuje program a
ubytování v 2-4 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a plnou penzi - vaříme
převážně z biopotravin a regionálních surovin).
Lektory letošní Letní školy jsou: Ing. Daniel Grmela, Ing. Stanislav Boček, PhD.,
Ing. Helena Vlašínová, PhD., RNDr. Mojmír Vlašín, Radim Pešek, Mgr. Radim Machů a
MVDr. Zdeněk Klíma.
Přihlášky zasílejte do 5. září 2013, raději však dříve, počet účastníků je kapacitně
omezen!
Pořadatel: Ekologický institut Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Kontakt: www.hostetin.veronica.cz, tel. 572 630 670
Více informací poskytne: Aneta Zádrapová, aneta.zadrapova@veronica.cz

Přihláška na Letní školu ochrany krajiny
12. - 18. září 2013 v Hostětíně

