ANGLICKÉ ZAHRADY
DOLNÍHO RAKOUSKA
EXKURZE

ÚTERÝ 19. KVĚTNA 2020
OD 7 DO 19 HODIN / MISTELBACH A OKOLÍ
Během celodenní exkurze se můžete těšit na:
Zahradu paní Moniky Köhler v Ladendorfu anglický
sen ve Weinviertelu
Zahradu manželů Hacklových v Miestelbachu
ukázková zahrada u Prašné brány
Zahradu manželů Österreicherových v Bad
Pirawarth – ukázková zahrada Saubergen
Výklad bude tlumočen do češtiny.
V zahradách nás čeká drobné pohoštění. Oběd si
zajišťuje každý účastník sám.
Termín uzávěrky přihlášek je 10. května 2020.
PŘIHLÁŠKA: Elektronickou přihlášku najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 1600 KČ (1100 KČ + 500 KČ na vstupy)
KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Jitka Martínková, E: jitka.martinkova@lipka.cz, T: 733 133 913

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

PROGRAM EXKURZE
06.45–07.00

Sraz před Janáčkovým divadlem u restaurace Bohéma

7.00

Odjezd z Brna

11.00

Prohlídka Anglické zahrady manželů Österreicherových, Bad Pirawarth
(přes hraniční přechod Mikulov)
Odjezd z Bad Pirawarth

11.30

Prohlídka Anglické zahrady manželů Hacklových v Mistelbachu a pauza
na oběd z vlastních zásob v zahradě

14.00

Odjezd z Miestelbachu

14.30

Prohlídka Anglické zahrady paní Köhler v Ladendorfu

16.30

Odjezd z Ladendorfu

18.30

Předpokládaný příjezd do Brna

9.00

Doporučujeme vzít si s sebou stravu na celý den. V zahradě v Miestelbachu nás čeká káva a koláč.
Cestovní pojištění do zahraničí zajistí všem řádně přihlášeným Lipka.
O zahradách:
Ukázková přírodní zahrada paní Moniky Köhler v Ladendorfu – Anglický sen ve Weinviertelu
Živými ploty a pokojíčky se vydáte naproti vůni růží: Čeká vás objevná cesta nejstarší soukromou ukázkovou
zahradou Dolního Rakouska – symetrická předzahrádka, klášterní kuchyňská zahrádka, mystická dvorní
zahrada, nová anglická růžová zahrada, živá vodní zahrada, romantická růžová zahrada, formální zelený
pokoj, tajuplná stinná bílá zahrada. https://schaugartenkoehler.wordpress.com/

Ukázková přírodní zahrada rodiny Hacklových v Mistelbachu – Zahrada u Prašné brány
Ukázková zahrada se nachází na kraji města na nejvyšším místě a nabízí proto panoramatický výhled na
město a krajinu. Stará část zahrady s jezírky vyzařuje klid a harmonii. Nová část zahrady je formální s pečlivě
střihanými živými ploty, které obklopují bujné trvalkové záhony. Nechybí ani zeleninová zahrádka a snížena
porostlá záhony s květinami, poskládanými do barev duhy.
https://www.naturimgarten.at/unser-angebot/schaugärtnerinnen/schaugarten/schaugarten-irmgard-undotto-hackl.html

Ukázková přírodní zahrada rodiny Österreicher v Bad Pirawarth – Zahrada Saubergen
Inspiraci získali při zahradních cestách a z anglické literatury a během posledních let vytvořili zahradu s
anglickými zahradními prvky na záhumenku ve Weinviertelu. Zahrada „Saubergen“ nebo „Pig Hill“ jak by ji
nazvali Angličané, byla založena na starém ovocném sadu, který vyplnili ostrůvky záhonů. Organicky přírodní
část zahrady kontrastuje s novou formální částí. Podél vysuté osy jsou řazeny nejrůznější zahradní tematické
pokojíčky. Zahrada je využívána jako prostor vhodný pro svatby. http://www.saubergen.at/index.html
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