
v Liberci 22. a 23. února 2014  

prostory nad vegetar.restaur. Ananda, 
Frýdlantská ul. Liberec + venku v přírodě 

 

ÚVOD DO PERMAKULTURY 

 
Praktický kurz k poznání zásad permakultury  
a pochopení souvislostí, které potřebujeme při 
zakládání nové zahrady anebo k úpravě té stávající 
na trvale udržitelnou.  

Během kurzu se můžete zeptat na cokoliv  
ohledně pěstování jedlých kulturních rostlin, obáváných plevelů a co s nimi, jak založit 
kompost  
a co pak s ním? 
 

Permakultura je způsob navrhování lidských sídel podle vzorů, které najdeme v přírodě... co to 
vlastně znamená? Můžeme žít permakulturně ve městě? Co je a co není permakultura? Je 
permakulturní zahrada opravdu bez práce? Dokážeme permakulturou nakrmit svět? Anebo alespoň 
svou rodinu? Kde začíná a kde končí permakultura?  … 

Na tyto a mnohé další otázky najdeme odpovědi během víkendu. Vyzkoušíme si praktická cvičení, 
abychom pochopili, co znamená „inspirovat se divočinou“.... co je sukcese a k čemu nám je v 
zahradě... 

Zjistíme, kde je naše vlastní místo v tom, kde permakultura může doplnit a rozvinout naše chápání 
světa a udělat z našeho života zodpovědný a trvale udržitelný. 
 

Během kurzu se dozvíte: 
Proč je důležité znát svůj plevel. 

Co je to sukcese a co bylinková spirála. 
Jak správně založit a krmit kompost. 

Co je „mulč“ a proč je důležitý. 
Jaké jsou divoké rostliny k jídlu. 

Použití koření k léčení. 

Co vzít s sebou:  
Pracovní pohodlné oblečení a obutí.  

Otázky, na které chcete dostat odpovědi. 
Zápisník a barevné tužky k poznámkám. 

Přibalte dobrou náladu. 
Dobré počasí je objednáno.  

Cokoliv byste rádi sdíleli s ostatními. 

 

Cena  1800,- Kč. nutná registrace a záloha 1000,- Kč na 43-9304800227/0100 do 
13.2.2014.  
Další pokyny obdržíte po registraci na kpepobcanskesdruzeni@seznam.cz 
Registrační formulář www.kpepos.cz 

 
Na společnou práci se těší pořadatel spolek KPEPz.s.  a  lektorka Katka Horáčková, 
katka.hora@gmail.com 

 

Katka Horáčková projezdila Evropu jako WWOOFer, aby se naučila ekologicky pěstovat, sázet 
stromy v dešti, opravovat slaměné domy, pořádat eko-festivaly. Permakulturou 
žije od roku 1995  
a neustále se nechává inspirovat a překvapovat přirodou i lidmi. Stála u zrodu 
stránek a projektů www.dobrovolnik.cz a www.bio.cz. V roce 2001 spoluzaložila 
veganskou biozahradu MRKEV  
s cílem zachování starých odrůd kulturních plodin a řemesel. V roce 2011 ve 

mailto:kpepobcanskesdruzeni@seznam.cz
http://www.bio.cz/


spolupráci s Nobilis Tilia založila ZAHRADU DOBRA – www.zahrada-dobra.cz, projekt na podporu 
dobrovolnictví a permakultury.  
Jako cestující permakulturistka hostuje permakulturní kurzy zaměřené zejména na uchovávání 
osiva, zpracování bylin podle ajurvédských tradic, a zdravé vaření. Věnuje se poradenství v 
biopěstování a zakládání zahrad, vyrábí hojivé masti, šperky a nejraději vaří z toho, co roste 
samo. Je zakládající členkou Akademie Permakultury pro ČR a mezinárodní spolupráci. 

 

Časový rozvrh: 

  9:00 – 13:00 výuka včetně malých přestávek 

13:00 – 14:00 pauza na oběd  

14:00 – 15:00 zadání úkolu 

14:00 – 18:00 teorie a praxe včetně malých přestávek 

 
v sobotu výuka do 18:00h 

v neděli výuka do 16:00h 

 

 

Podrobné pokyny obdržíte po registraci…Využijte registrační formulář na stránkách spolku/bývalé 
občanské sdružení/ od 1.1 dle nového OZ jsou všechna občanská sdružení spolky. 



 


