
 

 

  

 

Vážené paní učitelky a ředitelky jihomoravských mateřských škol, 
zveme vás na terénní exkurzi  
 

ZAHRADA ZÁŽITKŮ  
5. října 2010 
 

Tentokrát se vydáme k našim jižním sousedům. Pan Leopold Kittenberg buduje svoji překrásnou 

rozlehlou zahradu více než pětadvacet let. Prohlédneme si zahradu japonskou, Toskánskou, stepní i 

zahradu zdraví. Také si projdeme si různé biotopy – např. mokřad, zastíněný kout zahrady atd. 

Inspiraci najdeme v zahradě uzpůsobené přímo potřebám dětí a jejich bezpečnému a přitom 

volnému pohybu na zahradě (je zde mimo jiné vybudována zahradní aréna, velký vrbový dům a 

kašna). Naší další zastávkou bude Noemova archa – zahrada, jejíž zahradníci se už dvacet let 

zaměřují na uchovávání a pěstování starých odrůd ovoce, zeleniny, obilí a dalších plodin.  

Sraz: v úterý 5. 10. 2010 v 7:15 hod. u restaurace Bohéma (z boční strany Janáčkova divadla) 

Odjezd: 7:30 hod. 

Zastávka ve Znojmě: v 8:30, parkoviště u vlakového nádraží, ul. Dr. Milady Horákové 

Mimobrněnským účastníkům nabízíme možnost přespání na pracovišti Kamenná z pondělí na 
úterý (nutný vlastní spacák, matrace jsou k dispozici). 

Cíl exkurze: Kittenberger Erlebnisgärten a Arche Noah, městečko Schiltern u Langenlois 

Návrat do Brna: v úterý 5. 10. 2010 okolo 18. hod., se zastávkou ve Znojmě opět u nádraží 

Kontaktní telefon pro případné zbloudilce či opozdilce: 776 223 550 – Kateřina Řeháková 

Mimobrněnským účastníkům nabízíme možnost přespání na pracovišti Kamenná z pondělí na 
úterý (nutný vlastní spacák, matrace jsou k dispozici). 

Lektoři: Ing. Lenka Kvasničková  

Účastnický poplatek: 0,- Kč (exkurze je podpořena z projektu Praktická environmentální výchova 
pro pedagogy, reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044) 

Stravování: účastníci si zajistí jídlo i pití na celou dobu exkurze, v prostorách zahrady je bistro, kde 
je možnost občerstvení  

Vstupné: vstupné do zahrad bude účastníkům uhrazeno z prostředků projektu (činí 4,50 euro na 
účastníka)  

Pojištění: není ze strany organizátorů zajištěno, účastníci si jej zajistí individuálně 

 



 

 

  

 

Vzhledem k poměrně dlouhé době přejezdu nabízíme účastníkům možnost konzultace vlastních 
projektů školní zahrady, popřípadě úprav vaší stávající zahrady. Pojede s námi odbornice – krajinná 
inženýrka se zkušenostmi s budováním přírodní zahrady. 

 

Předpokládaný program: 

• Odjezd z Brna v 7:30 

• Zastávka ve Znojmě u vlakového nádraží v 8:30 

• Prohlídka Kittenberger Erlebnisgärten (komentovaná i volná) 10.00 – 12.30 

• Přestávka na oběd 12.30 – 13.00 

• Odjezd do Arche Noah 13.00 

• Prohlídka Arche Noah 13.30 - 15.30 

• Odjezd do Brna 15.30  

• Návrat do Brna kolem 18 hod. (zastávka ve Znojmě dle domluvy) 
 

Informace o navštívených místech najdete na:  
www.kittenberger.at  
www.arche-noah.at 
 
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.  

S sebou: občanský průkaz nebo pas, obuv a pohodlné oblečení do terénu, pláštěnku, fotoaparát, 
jídlo a pití na celý den, eura na případný nákup (v prostorách zahrad je obchůdek s bioprodukty, 
řemeslnými výrobky, semeny a sazenicemi). 

Způsob přihlášení: přihlášku najdete na webových stránkách Lipky v sekci Kalendář akcí. 
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu katerina.rehakova@lipka.cz. 

V případě dotazů či nejasností kontaktujte prosím Kateřinu Řehákovou na tel. 545 228 567. 

 

     Za Lipku se na vás těší Kateřina Řeháková a Lenka Kvasničková  

 


