PUTOVÁNÍ ZA
ZAHRADNÍ TERAPIÍ
EXKURZE DO RAKOUSKÝCH ZAHRAD

ÚTERÝ 1. ŘÍJNA 2019
OD 7 DO 19 HODIN / RAKOUSKO
Během jednodenní exkurze se můžete těšit na:
Zahradu pečovatelského centra v Retzu
obhospodařovanou klienty s různými druhy
postižení.
Bylinkovou zahradu charity v Retzu.
Unikátní soubor dvaceti ukázkových zahrad v obci
Unterretzbach.
Výklad bude tlumočen do češtiny.
Poplatek za exkurzi (700 Kč) zahrnuje autobusovou
dopravu, tlumočení, průvodce v zahradách a cestovní
pojištění. 8€ zahrnuje vstupné do zahrad.
Termín uzávěrky přihlášek je 24. září 2019.

PŘIHLÁŠKA: Elektronickou přihlášku najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí nebo zde.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 700 Kč + s sebou zvlášť €8 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

Sraz před Janáčkovým divadlem u restaurace Bohéma

07.00

Odjezd z Brna

8.30

Prohlídka terapeutické zahrady Pečovatelského centra v Retzu

9.30

Odjezd do druhé zahrady v Retzu

9.45

Prohlídka Bylinkové zahrady Charity v Retzu, možnost nákupů v obchodě
s uměleckými a řemeslnými výroby, možnost občerstvení v kavárně

11.00

Odjezd z Retzu

12.00

Prohlídka Ukázkové přírodní zahrady paní Fröhlichové v Ziersdorfu – pestrá
zahrada s koupacím jezírkem

13.30

Odjezd z Ziersdorfu

14.30

Prohlídka Angergärten v Unterretzbachu – zahradně upravená náves obce
s tematickými zastávkami

17.00

Odjezd z Uterretzbachu

19.00

Předpokládaný příjezd do Brna

Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.
Celodenní občerstvení si zajišťuje každý účastník sám. Možnost občerstvení v kavárně
v zahradě v Retzu nebo Miestelbachu.
O zahradách:
Bylinková zahrada Charity v Retzu
Pracuje zde kolem 20 postižených žen a mužů. V zahradnictví se starají o bylinkové a květinové záhony,
keře a ovocné stromy a udržují trávníky. Třídí domácí odpady a pečují o kompost. Bylinky, květiny a
plody zpracovávají do produktů, které je možné zakoupit v Charitní kavárně (bylinkové čaje, soli,
sirupy, likéry, marmelády a voňavé pytlíčky). https://www.diegaerten.at/schaugaerten/akraeutergarten-der-caritas-retz
Ukázková přírodní zahrada paní Fröhlichové (Ziersdorf)
Zahrada pro všechny generace, odpočinková i užitková funkce zahrady jsou zde propojeny. Pozemek je
protáhlý, plný trvalkových záhonů a završený koupacím jezírkem. Majitelka v penzi, paní Fröhlich, se
věnuje téměř již jen zahradě, proto je velmi pěkně udržovaná, a to včetně přilehlé ulice směrem od
vlakového nádraží. www.froehlichergarten.com/cms/
Angergärten Unterretzbach
Podél různých zahrad vede cesta, která je vedena jako ukázková cesta po zahradách. 20 různých zahrad
je popsáno na tabulích. Některé zahrady jdou volně přístupné.
http://www.dozahrad.cz/zahrada-93/zahrady-na-navsi-unterretzbach
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