
SVV Praha, s.r.o , Ohradní 65, Praha 4, tel. 261062107, fax:261062108, 
email:vrablikova@svv.cz, www.svv.cz 

 

vás zve na odpočinkově zájmový kurz 
 

ÚPRAVA  ZAHRÁDKY  I. 
PRO KOHO?  

• pro každého, kdo má (nebo chce založit) zahrádku a dobře o ni pečovat 
• pro každého, kdo chce mít přehled o práci zahradníků na své zahrádce 
• pro každého, kdo chce získat nové informace v příjemném prostředí a se stejně naladěnými 

lidmi 
KDY?  

• Pondělí  16.4., 23.4., 21.5., 28.5.,4.6., 11.6. 2012, vždy od 17.15 hod. do 19.30 hod. 
KDE?   

• Učebna SVV Praha s.r.o.Ohradní 65, Praha 4 - Michle (spojení: metro C Kačerov, 
podejít podchodem na druhou stranu, busem 150, 106, 139, 182 tři stanice do stanice 
Hadovitá, pak cca 10 min pěšky nebo tramvaj č. 11 stanice Michelská, pak 10 min. pěšky) 

ZA KOLIK?  
• 2 300,- Kč (cena  je vč. 20 % DPH, studijního materiálu a drobného občerstvení)  
• Variabilní symbol: Z160412 

ZVÝHODN ĚNÁ CENA 
• 2 000,- Kč (cena  je vč. 20 % DPH, studijního materiálu a drobného občerstvení) 
• Tato zvýhodněná cena je určena pro všechny členy Českého zahrádkářského svazu o.s. 

O ČEM? 
• Jak rostliny fungují? - základy botaniky, fyziologie rostlin, pedologie atd. 

  obecné rozdělení rostlin (Máte doma keř nebo polokeř?) 
 rostlinná buňka a orgány (Proč je list zelený?) 
 děje uvnitř rostlin (Proč stromy rostou jen do určité výšky?) 
 prostředí rostlin – voda, vzduch, sluneční záření, teplota, půda atd. (Je rozdíl mezí stínem 
 budovy a stínem stromu?) 

• Jak nakrmit a uzdravit svoji zahrádku? 
 výživa a hnojení rostlin (Co se stane, když přeženeme hnojení?) 
 choroby a škůdci (Proč je důležité dodržet ochrannou lhůtu?) 
 kompostování (Lze do kompostu přidat prošlý jogurt?) 
 bylinky, zelenina, ovoce (Vybrané druhy a jejich pěstování.) 

• Nový rostlinný obyvatel? 
 stavba dřevin (Proč strom s dutinou uvnitř kmene může žít?) 
 výběr dřevin při nákupu a transport (Na co se u vybrané dřeviny podívat?) 
 výsadba dřevin (Kdy vysazovat?) 
 řez dřevin (Víte, co je to „lízanec“?) 
 zajímavé dřeviny (Vybrané druhy dřevin.) 

• Anglický trávník v ČR? 
 založení trávníku (Výsev nebo drnování?) 
 výběr travní směsi (Parková nebo hřišťová?) 
 péče o trávník (Dělají se do trávníku díry?) 
 nevzhledný trávník (Jak zničit plevel a zachovat trávu?) 
 růže (Na kolik květů ji ořezat?) 
 zajímavé květiny (Vybrané druhy květin.) 

• Do zahrady pouze rostliny? 
střešní zahrady (K čemu zahrada tak vysoko?) 
cesty, zdi a zídky (Jaký povrch cesty?) 
altány, pergoly (Kam se schovat?) 



jezírka (Koupat nebo koukat?) 
kompoziční zásady (Kam s tím stromkem a pergolou?) 

• Jak promyslet uspořádání zahrady? 
 analýzy (Je sousedův strom pro moji zahradu důležitý?) 
 dokumentace a zobrazování (Jaké dokumenty mohu od projektanta dostat?) 
 rozvržení a kresba vlastní zahrádky (Vyzkoušejte, co dovedete!)  
KDO BUDE PŘEDNÁŠET? 

• Bc. Lucie Pelčáková, odborný lektor  
 „Rostlinami a jejich pěstováním se zabývám od dětství. Vystudovala jsem střední 
 zahradnickou školu, následovalo studium zahradnického bakalářského oboru 
 a v současné době studuji dva obory - zahradní tvorbu a učitelství odborných 
 předmětů. Ráda se vzdělávám, věnuji se aranžování květin, svému papouškovi 
 a zahrádce.“ 
KDO VŠE ORGANIZUJE? 

• Mgr. Jana Vráblíková, koordinátor vzdělávacích akcí SVV Praha s.r.o. 
 „Ve firmě SVV Praha s.r.o. již 12 let organizuji technické kurzy, kam většina posluchačů 
 „musí“. V současné době chci svou činnost rozšířit i o koncepci zájmového školení, kam 
 posluchači „nemusí, ale chtějí“. 
JAK SE PŘIHLÁSIT?  

• Vyplněnou přihlášku zašlete na buď emailem na : vrablikova@svv.cz, faxem: 26 106 2108 
nebo poštou na adresu SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4  nejpozději 10 dnů 
před konáním akce. Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém dojdou do SVV Praha, 
s.r.o. , a to až do úplného obsazení. Účastník svým podpisem souhlasí s poskytnutím 
osobních dat za účelem vedení nezbytné evidence. Společnost SVV Praha s.r.o. nebude tyto 
informace poskytovat třetím osobám a vede tyto informace jako velmi důvěrné. 

JAK ZAPLATIT KURZOVNÉ? 
• Účastnický poplatek je nutné uhradit hotově nebo převodem  minimálně 10 dnů před 

zahájením kurzu. Daňový doklad bude vystaven dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.,§21 a 
§26 po přijetí platby. Číslo našeho účtu je  2015361/0300 u ČSOB, a.s., div. Poštovní 
spořitelna. Cena je uvedena včetně 20 % DPH.  

����……………………………………………………………………………………………………… 
Závazná přihláška  

SVV Praha s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4,www.svv.cz,  tel.: 261 062 107, 
739 592 659, fax: 261 062 108, email: vrablikova@svv.cz 

Název semináře: Úprava zahrádky I. 

Termín konání: 17.4. – 5.6.2012, 17.15 – 19.30 

Jméno a příjmení: 

 
Adresa bydliště:  

telefon:  fax:  

E-mail:  mobil:  
 

datum podpis plátce 
Potvrzení o platbě 

∗Potvrzuji, že jsem dne           zaplatil/a účastnický poplatek ve výši 2300 Kč (vč.20% DPH) 
z účtu číslo                                                   variabilní symbol  Z160412                   
ve prospěch účtu SVV Praha s.r.o. 2015361/0300 u ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna. 
∗Účastnický poplatek zaplatím hotově dne 
∗Pozn.: Vyznačte prosím způsob platby 

 


