VÝSEVNÍ DNY - PROČ A JAK S NIMI PRACOVAT?
Neformální sdružení Příbor v pohybu Vás srdečně zve na setkání s Radomilem Hradilem.

 Sobota 24. září 2016
 Coworking Centrum nad Komerční bankou, nám. S. Freuda, Příbor
 Od 9.00 hodin
Výsevní dny podle Marie Thunové/Matthiase Thuna v překladu Radomila
Hradila každoročně vydává PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Je to
vlastně kalendář, v němž je pro každý den zaznamenána nejdůležitější
konstelace a její vliv na život rostlin, na průběh zemědělských prací,
ale i na počasí a na aktivitu člověka.

Program:
9:00 – 12:00 VÝSEVNÍ DNY – PROČ?
-

Budeme se zabývat otázkami: co jsou výsevní dny, odkud přišla myšlenka vydávat je, jaké může být
jejich místo v životě dnešních zahradníků a zahrádkářů?

12:00 – 13:00 Přestávka na občerstvení
13:00 – 16:00 VÝSEVNÍ DNY – JAK?
-

Věnujeme se možnostem využití výsevní dnů v praxi – jak zacházet s příručkou, jak vnímat rytmy,
zahradu i okolní přírodu; uvědomíme si propojenost se Zemí a možná i s Vesmírem

Během přednášek si budeme dělat přestávky podle aktuální situace a potřeb přednášejícího i posluchačů.

Přednášející: Radomil Hradil (1967) – pochází z Hané, z rodiny drobných zemědělců. Vystudoval Střední
zemědělskou technickou školu v Přerově, obor pěstitelství a Vysokou školu zemědělskou
v Brně (dnes MU), fytotechnický obor, specializaci Integrovaná ochrana rostlin. V 90.
letech pracoval v biodynamických podnicích v Německu, Švýcarsku a Norsku.
Vojenskou náhradní službu absolvoval na dvou českých ekofarmách. Spolupracoval
se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO v Šumperku, později s Bioinstitutem
v Olomouci. Zapojil se do zakládání a budování Camphillu v Českých Kopistech –
biodynamického zelinářského podniku spojeného s domovem pro lidi s mentálním
postižením. Angažoval se v hnutí přírodních zahrad, je vedoucím autorského kolektivu
knihy Česká biozahrada (2000). Od roku 1995 každoročně překládá Výsevní dny Marie Thunové. V roce 1998
několik měsíců pracoval u paní Thunové v její pokusné stanici v Dexbachu (D).

Vložné: dohromady bychom měli poskládat 3 000.00 Kč.
Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

