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10:00 Přírodní zahrady
Tomáš Svoboda
Základní principy vytváření přírodních zahrad (bezúdržbové - jedlé - trvale udržitelné), 
témata přírodních zahrad - jedlý les, šetrné hospodaření s vodou, prostor pro živočichy, 
pěstování bylin a hub, skleníky a zimní zahrady.

11:00 Šetrné hospodaření s vodou
Jarda Kršňák
Jak hospodařit s děšťovou a šedou vodou, projektování / realizace kořenových čistíren 
odpadních vod a koupacích jezírek pro rodinné domy a obce. Voda na pozemku. 
Smysluplné technologie pro hospodaření s vodou.

12:00 Earthships (Země lodě) 
Honza a Míša Pospíšilovi
Základní principy Eartships, stavební postupy, úsporné technologie, časová a finanční 
náročnost těchto staveb. Zajímavé realizace ze Světa a ČR.

13:00 Slaměné domy
Daniel Grmela
Vlastnosti slaměných domů, konstrukční systémy, legislativa v ČR, finanční náročnost, 
porovnání s jinými stavebními systémy.

14:00 Domy z nosné slámy
Jakub Wihan
Základní principy, výhody a nevýhody - nosné slámy, legislativa v ČR, finanční 
náročnost, stavba svépomocí, zajímavé realizace ve Světě a ČR. Pojednání o 
vápenných omítkách.

15:00 Pec - multifunkční srdce domu
Vladimír Institoris 
Možnosti vytápění objektů pecemi. Design, doprovodné funkce pecí – vaření, pečení, 
sušení, ohřev teplé vody, prostor pro relaxaci. Finanční náročnost. 

16:00 Šetrné dřevo
Katka Žaludková
Ne všechno dřevo (i v ČR) bylo vytěženo šetrně. Certifikát FSC na výrobku zaručuje 
šetrný původ dřeva a zároveň to, že les zůstává na svém místě zachován pro další 
generace.

17:00 Jak si postavit levné akumulační kamna
Jakub Brmba Peprníček
Mladý technik si svépomocí postavil malá akumulační kamna ze šamotových cihel s 
celkovými náklady 3000 KČ a prozradí Vám jak na to.

18:00 Exkurze ve slaměném domě
Na vlastní kůži můžete okusit atmosféru rodinného slaměného domu v Hostišové.

19:00 Projekce filmu Stavění s přírodou
Videoreportáž z devítidenní dílny úsporných technologií, permakultury a stavění ze 
slámy, kterou uspořádalo o.s. Baobaby v létě 2010 na Hostišové u Zlína.
Hlavní myšlenkou a cílem tohoto setkání bylo nastartování synergické, mezioborové 
spolupráce mladých odborníků v souvislosti s danými tématy.
Autorem snímku je mladý filmař citlivého oka Janek Jiříček. 

V sobotu od 15:00 - 18:00 budou k dispozici poradny:
 ●   Slaměné domy
 ●   Přírodní zahrady
 ●   Šetrné hospodaření s vodou

Neděle - 10:00 - 13:00 
Workshop stavby z přírodních materiálů 
Tvorba slaměné stěny, příprava a aplikace hliněných omítek, hliněný reliéf, tvorba 
hliněné lavice.


