VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ve spolupráci s Českou zahradnickou akademií Mělník
otevírá v akademickém roce 2016 / 2017 cyklus přednášek pro seniory

AKADEMII TŘETÍHO VĚKU – A3V
cyklus přednášek

OKRASNÉ A UŽITKOVÉ ZAHRADY
Témata seminářů:
Zahrada včera a dnes - historie, vznik a vývoj zahrad a zahradní architektury včetně nových trendů
Zahrada krásná i užitečná - trvalky, letničky, rostliny léčivé, jedovaté, medonosné a další
Užitková zahrada - zelenina a bylinky, ochrana proti škůdcům
Užitková zahrada - ovoce známé i méně známé, metody ochrany přímé a integrované
Zpracování úrody - konzervování, kvašení, mražení, sušení a recepty
Odborná exkurze – bude upřesněno.
V rámci každé přednášky je prostor pro dotazy a poradenství.

Seminář je určen pro seniory od 55 let, ale otevřen je i široké veřejnosti.
Rozsah:

Cyklus seminářů o celkovém rozsahu 30 hod. bude rozdělen do šesti přednášek, přičemž rozsah každé
z přednášek je 5 výukových hodin, probíhá od 9:00 do 14:00 hod., a to vždy jednou měsíčně v období od
září 2016 do března 2017. Termíny výuky budou upřesněny, dle rozvrhu jednotlivých pedagogů až
v průběhu měsíce srpna 2016.

Místo konání:

Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, budova Školní jídelny

Kolektiv lektorů z ČZA Mělník: Ing. Jaroslav Groušl, Ing. Štěpánka Chaloupková, Ing. Jiřina Štamberková

Účastnický poplatek: 1 000,- Kč / platba probíhá v hotovosti na druhém setkání
Přihlášky ke studiu se přijímají nejdéle do 30. 6. 2016, nebo do naplnění kapacity ve studijním středisku. Přihlásit se
je možné elektronicky na tomasova@visk.cz nebo zasláním přihlášky umístěné níže poštou na adresu střediska VISK
v Mladé Boleslavi, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.


PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – OKRASNÉ A UŽITKOVÉ ZAHRADY
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Kontaktní adresa (včetně PSČ)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS. , 326 732 633, 724 961 090, tomasova@visk.cz

