Přírodní zahrada z.s. srdečně zve
přednostně zájemce z jihočeského kraje

na exkurze

Ukázkových přírodních zahrad
Dolního Rakouska – KLÁŠTERNÍ ZAHRADY ZWETTL,
KRÄUTERHOF, ST. MARTIN
v sobotu 16. nebo 23. června 2018

Zveme Vás na cestu přátelství, odpočinku a rodinné atmosféry.

Program exkurze v Dolním Rakousku 16. 6. nebo 23. 6. 2018:

7.15 Sraz účastníků v Třeboni – u autobusového nádraží (před trafikou)
9.15 Komentovaná prohlídka zámecké zahrady Zwettl Stift - 1. skupina
10.15 Komentovaná prohlídka zámecké zahrady Zwettl Stift - 2. skupina
11.30 Odjezd do Wachtberg
12.30 Komentovaná prohlídka bylinné zahrady Kräuterhof (bylinky z Waldfiertelu) –
Familie Eichinger ve Wachtberg u Groβschönau - 1. skupina
13.30 Komentovaná prohlídka bylinné zahrady Kräuterhof (bylinky z Waldfiertelu) –
Familie Eichinger ve Wachtberg u Groβschönau - 2. skupina
14.30 Odjezd do Harmanschlag u St. Martin
15.00 Komentovaná prohlídka zahrady St. Martin – Erlebnis Stein &Garten spojená
s občerstvením - 1. skupina
16.00 Komentovaná prohlídka zahrady St. Martin – Erlebnis Stein &Garten spojená
s občerstvením - 2. skupina
17.30 Odjezd do Třeboně na výstupní místo
18.45 Příjezd do Třeboně

1. Ukázková přírodní zahrada Zwettl
Historická klášterní zahrada jako
kousek ráje
Již více než 860 let působí
cisterciácký řád ve waldviertelském
klášteře ve Zwettlu. Řádová pravidla
vyžadují rovnováhu mezi modlitbou,
čtením duchovních textů a ruční
prací, což také vysvětluje silné
ukotvení zemědělství a lesního
hospodářství v řádu.

„Zahrady kláštera ve Zwettlu jsou odpradávna prostorami ticha, pozorování, kochání se a
odpočinku.“
Zahrady mají v klášterech zvláštní tradici. Mají nejen upomínat na rajskou zahradu Boží, ale
jako užitkové zahrady mají být také zdrojem léčivých a potravních rostlin. V souladu s touto
tradicí byly od roku 2004 zwettlské klášterní zahrady jak revitalizovány, tak i
architektonicky nově interpretovány.
Terasové zahrady
Na jižní straně kláštera se vždycky nacházely užitkové zahrady. V této slunné a chráněné
části zahrady lze zahradnicky vyzrát nad drsným klimatem Waldviertelu, a tak se zde na
několika úrovních nacházejí tematicky uspořádané užitkové zahrady: v „Zahradě svaté
Hildegardy“ rostou léčivé byliny a zelenina, v „Zahradě pro mlsné jazýčky“ nesou ovocné
stromy a bobulové keře lahodné plody. Zahrada zvaná „Herbarium“ zve k poznávání
nejrůznějších bylin. Mnohé z rostlin a plodů sklizených v těchto zahradách jsou zpracované
na čaje, koření a marmelády. Tyto domácí produkty a lahůdky lze zakoupit v klášterním
obchůdku.
www.stift-zwettl.at

2. Přírodní zahrada Waldviertler Kräuter Familie Eichinger
(Bylinky z Waldviertlu)
Od roku 1987 obhospodařuje rodina Eichinger ve
Wachberg u Groβschönau v nadmořské výšce 750
metrů malé zemědělské hospodářství podle
ekologických principů.
Na 30 arech pěstuje cca 25 různých čajových,
kořenících i léčivých bylin. V menším rozsahu pěstuje
rodina zeleninu ve smíšené kultuře. Po sklizni
zpracovávají bylinky sami do kořenících a čajových
směsí a rosolů.
Paní Eichinger si uskutečnila dětský sen o kvetoucí
zahradě, a tak zdobí zahradu a dvůr nespočet letniček
v plných barvách.
Paní Eichinger nás ráda provede svou zahradou a poskytne tipy pro pěstování a využití
bylinek. V zahradě můžeme nakoupit bylinkové směsi a další produkty. Budeme mít
možnost dát si svačinku z vlastních zásob.

http://www.waldviertlerkraeuter.at

3. Ukázková přírodní zahrada St. Martin -Erlebnis Stein &Garten

St. Martin
S láskou vytvořená zahrada rodiny Anderl se vine svahem nahoru ke dvoru. Kamenné cesty
jsou podepřené zídkami. Vedou mezi žulovou skálou, která je pokrytá barevnou výsadbou
rostlin. Terasy nabízí prostor k posezení a kochání se výhledem na vesnici, okolní krajinu a
mnoho květinových „koberců“. O zahradu pečují především prarodiče Anderlovi, dbají na
to, aby během celého roku stále něco kvetlo: „Vyzkoušeli jsme toho hodně, ale nejlépe se
zde daří rostlinám domácím.“ Nad tím vším dominuje 100-letá lípa, která upoutá
návštěvníky, poskytne stín a je místem k odpočinku a relaxaci.
Na rodinné farmě sází na biokvalitu. Skupinové prohlídky přibližují návštěvníkům nejen
inspiraci, jak může růst a žít Ukázková přírodní zahrada, ale přibližují práci se speciálním
plemenem hovězího dobytka. V blízkosti zahrady a domu se pase hovězí dobytek Angus.
Obchůdek ve dvoře s nabídkou občerstvení a delikates zvou k ochutnávce specialit
z chovaného dobytka.

http://www.angushof.at

Poplatek za exkurzi
Poplatek za exkurzi zahrnuje autobusovou dopravu, organizační zajištění, vstupné a
průvodce v zahradách s tlumočením. Účastnický poplatek činí 850,- Kč na osobu /
725,- Kč pro členy spolku.
Cestovní pojištění a 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).
Doporučujeme si vzít s sebou kapesné na možné nákupy výrobků ve všech navštívených zahradách.

Přihlášky, platba, dotazy:
Přihlašujte se zde do 25. 5. 2018.
Kontaktní osoby Přírodní zahrada z.s.: Pavlína Fulínová tel.: 607 245 049
Martina Petrová tel.: 721 480 183
Platbu za exkurzi proveďte až po potvrzení místa v autobuse – nejdéle do 1. 6. 2018
převodem na účet č. KB 43-7629110217/0100, VS 20180616 - pro termín 16. 6. 2018
VS 20180623 - pro termín 23. 6. 2018
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení, event. příjmení účastníků, za které platíte.
Údaje pro vystavení faktury uveďte do přihlášky!
Poznámky:
Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.

Podmínky účasti na akci a storno podmínky:
Termín uzávěrky přihlášek je 25. 5. 2018. Po tomto termínu je možné ověřit si volná místa u
kontaktní osoby. V případě, že bude platba provedena po stanoveném termínu, je nutné prokázat
úhradu účastnického poplatku formou kopie výpisu z BÚ nebo bankou potvrzeným příkazem.
V případě neuhrazení poplatku do stanoveného termínu si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout
místo jiné osobě.
Přihláška na akci je závazná, je možné ji zrušit pouze písemně u kontaktní osoby. Při zrušení
přihlášky 14 kalendářních dnů před konáním akce, bude Vám účastnický poplatek vrácen v celé
výši. Při zrušení přihlášky 13 až 2 dny před konáním akce, bude vráceno pouze 80 % částky
z uhrazeného poplatku. Při zrušení přihlášky 1 den před konáním akce až v den konání akce nebo
neúčasti na akci, se účastnický poplatek nevrací.
Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je povinen nahlásit kontaktní
osobě (1 den před odjezdem již jen telefonicky).
Přírodní zahrada z.s. si vyhrazuje právo exkurzi zrušit, pokud se ve stanoveném termínu nepřihlásí
dostatečný počet účastníků, aby mohly být finančně pokryty náklady akce. V tom případě budou
zaplacené účastnické poplatky přihlášených osob v plné výši vráceny.
Za tým Přírodní zahrada z.s. Vás srdečně zve
Pavlína Fulínová
Kontaktní adresa:
Přírodní zahrada z.s.
Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec
e-mail:info@prirodnizahrada.eu
web: www.prirodnizahrada.com

