Zveme Vás na exkurzi

PŘÍRODNÍ ZAHRADY
DOLNÍHO RAKOUSKA
Zahrady pro život
22. května 2018
od 7 do 19 hodin
Během jednodenní exkurze navštívíme výukové zahradnictví Ökokreis v Ottensteinu
s 18 ukázkovými zahradami včetně zahrad ve stylu čtyř čtvrtí Dolního Rakouska
a zahradu obhospodařovanou tzv. Bylinkovými tetami, které znají mnohá tajemství
bylinek a dokáží se o ně podělit s každým, kdo by si chtěl pěstovat vlastní zdraví na
zahrádce.
Zveme vás na cestu za inspirací pro vaše větší, menší, soukromé i veřejné zahrady!

Foto: © Ökokreis, Kräutertanten a Gästehaus Huber

PŘIHLÁŠKA: Elektronickou přihlášku najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.
Přímý odkaz ZDE. Hlaste se do 15. května.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 750 Kč
KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Petra Štěpánková; E: petra.stepankova@lipka.cz; T: 543 420 822
LIPKA ‒ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Program exkurze:
06.45–07.00

Sraz před Janáčkovým divadlem u restaurace Bohéma

07.00

Odjezd do Rakouska
Komentovaná prohlídka Školní zahrady a ukázkové zahrady

10.00–12.00

Ökokreis Ottenstein

12.00–12.30

Obědová pauza

12.30

Odjezd z Ottensteinu

13.30–15.00

Komentovaná prohlídka Ukázkové přírodní zahrady Bylinková
zahrada, Bad Traunstein

15.00–16.00

Odpolední pauza na procházku a kávu, příp. nákupy

16.00

Odjezd z Bad Traunstein

19.00

Předpokládaný návrat do Brna

Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.

Poplatek za exkurzi
Poplatek za exkurzi (750 Kč) zahrnuje autobusovou dopravu, organizační zajištění,
tlumočení, vstupné a průvodce v obou zahradách.
Cestovní pojištění do zahraničí zajistí všem řádně přihlášeným Lipka. Prosíme účastníky,
aby si s sebou vzali oblečení na ven dle aktuálního počasí.
Celodenní občerstvení si zajišťuje každý účastník sám. Pro konzumaci vlastního občerstvení
bude k dispozici nejen čas jízdy v autobuse, ale i doba individuálního programu účastníků
(viz program). V Bad Traunstein bude možné navštívit cukrárnu. Doporučujeme si vzít
s sebou kapesné rovněž na nákupy suvenýrů, které jsou k dispozici v obou zahradách (čaje,
likéry, med, apod.).

LIPKA ‒ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ, Kamenná 20, 639 00 Brno | T: 543 420 823 | kamenna@lipka.cz | www.lipka.cz/kamenna

Ökokreis, Ottenstein
18 přírodních ukázkových zahrad v rámci celého areálu nabízí náhled do biologicky vedeného
výukového zahradnictví. Při procházce po čtyřech čtvrťových krajinných zahradách je možné se
seznámit s typickým životním prostorem pro živočichy a rostliny Dolního Rakouska. Bylinné a ovocné
produkty, které si zde sami vyrábějí , je možné v rámci prohlídky ochutnat a zakoupit v obchůdku.
Centrem aktivit se stal barokní špýchar zámku Ottenstein. Už více než dvacet let zde pátrají po téměř
zapomenutých odrůdách. Zde se specializují na jabloně a na druhém pracovišti – skanzen
Niederschulz – zase na peckoviny. Pěstují asi 800 odrůd, které nejen uchovávají, ale také množí
a nabízí zájemcům z řad pěstitelů, aby se tak staré odrůdy dále rozšiřovaly mezi širokou veřejnost.
Kromě jiného zde nabízejí i jednoleté odborné
vzdělání v oboru zahradní architektura a péče
o krajinu. Krajináři, kteří tímto studiem prošli,
patří mezi nejlépe vzdělané odborníky v Evropě!
Ökokreis dále nabízí zahradnické poradenství,
realizace a údržbu zahrad.
Foto: © Ökokreis

Bylinkové tety, Bad Traunstein
V obci Bad Traunstein, ležící v nadmořské výšce 911 metrů, se nachází jedna zcela zvláštní ukázková
přírodní zahrada: U traunsteinských kořenářek se návštěvníci mohou informovat zhruba o 250
různých léčivých bylinách, které kořenářky sbírají a sklízejí již více než 25 let. Selky z Bad Traunsteinu
se původně spojily proto, aby opět probudily staré vědomosti svých matek a babiček.
„Většina lidí už dnes neví, kolik síly se skrývá
v těchto nepatrných malých rostlinách“,
vysvětluje Anna Koflingerová, jedna z 25
bylinářek, při prohlídce výukové a ukázkové
zahrady, nově založené v roce 2008.
„Samozřejmě že také jdeme k lékaři, když
onemocníme; ale když člověk při prvních
příznacích použije správnou bylinu, možná to tak
daleko ani nedojde.“ Speciální bylinný čaj
vyvinuly traunsteinské kořenářky společně
s odborníkem Ignazem Schlifnim již před více než
20 lety.

Foto: © Ökokreis

Foto: © Kräutertanten
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