
 

 

  

 

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

PŘÍRODNÍ ZAHRADY JIŽNÍ MORAVY 
22. září 2011 
Tentokrát se vypravíme do první certifikované veřejně přístupné přírodní zahrady v ČR – do 
Bylinkové zahrady Tiree Chmelar ve Valticích. Dále zavítáme do Břeclavi do mateřské školy Na 
Valtické. Tato MŠ se dlouhodobě zaměřuje na ekologii, poznávání a ochranu přírody a životního 
prostředí. Naší poslední zastávkou bude školní zahrada při ZŠ Záhorovice. Zahrada je postupně 
budována jako učebna v přírodě a nabízí inspiraci četnými zahradními prvky (suchá zídka, altán, 
jezírko, trouchnivějící kmeny a další). 

Sraz: ve čtvrtek 22. 9. 2011 v 7.45 hod. u restaurace Bohéma (z boční strany Janáčkova divadla 
Brno, ulice Rooseveltova) 

Odjezd: 8.00 hod.  

Návrat: kolem 17 hod. k restauraci Bohéma 

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

Lektoři: zaměstnanci Bylinkové zahrady ve Valticích, pedagogové MŠ Na Valtické, Břeclav, 
pedagogové ZŠ Záhorovice  

Účastnický poplatek: 0 Kč (exkurze je podpořena z projektu Praktická environmentální výchova 
pro pedagogy, reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), účastníci mají hrazeno vstupné, lektorné a dopravu 

Stravování: účastníci si zajistí vlastní jídlo s sebou 

S sebou: pláštěnku, zápisník a tužku, přezůvky, fotoaparát 

Program: 

• Odjezd z Brna v 8.00 hod. 

• Prohlídka Bylinkové zahrady s průvodcem, www.bylinkovazahradavaltice.cz 

• Volná prohlídka s možností nákupu sazenic bylinek (v nabídce jsou běžné druhy bylinek, pokud 
byste si přály sehnat ne zcela běžný druh, lze si jej dopředu objednat u pana Krejčiříka na 
adrese premysl.krejcirik@post.cz a sazenici Vám připraví k vyzvednutí na exkurzi) 

• Přejezd do MŠ Na Valtické, Břeclav 

• Návštěva MŠ Na Valtické, Břeclav, seznámení se s činností MŠ v oblasti environmentální 
výchovy 

• Přejezd do Záhorovic 

• Prohlídka školní zahrady při ZŠ Záhorovice 



 

 

  

 

• Návrat do Brna  

Akce je akreditována MŠMT, účastníci obdrží osvědčení. 

Přihlášení: přihlášku najdete na webových stránkách Lipky v sekci Kalendář akcí. Vyplněné 
přihlášky zasílejte na adresu katerina.rehakova@lipka.cz do 15. září 2011 nebo do obsazení 
exkurze.  

V případě dotazů či nejasností kontaktujte prosím Kateřinu Řehákovou na tel. 545 228 567 (mimo 
út) nebo 543 420 821 (út). 

       Za Lipku se na Vás těší Kateřina Řeháková 

 


