Vzdělávání certifikovaných znalců bylinek

Stanice životního prostředí

Již od roku 2008 stanice životního prostředí nabízí rozsáhlé vzdělávání certifikovaných znalců bylinek.
Středem zájmu tohoto vzdělávání je přírodní léčitelství a také samozřejmě osvojení si trvalého uvědomělého životního stylu v souladu
s přírodou. Vzdělávání zahrnuje asi 120 vyučovacích hodin a je rozděleno do 19 různých částí, které jsou vedeny zkušenými referenty.
Přihlášení je možné kdykoliv. Další informace najdete na našich
webových stránkách www.kubz.de nebo je obdržíte osobním
pohovorem s našimi spolupracovníky.
Richtung Eger/
Cheb CZ

V našem jedinečném zahradním obchodě najdete vlastnoručně vyrobené marmelády, bylinkové speciality, Hildegardiny produkty, medové lahůdky, semena starých kulturních plodin a namíchaných květin a mnoho dalšího.

Možnost zapůjčení kajaku

Trasa 1: od Altenhammer do přírodní zážitkové zahrady
Trasa 2: od Altenhammer do Mitterhof

Vstupné do zahrady:
Dospělí
3,00 €
postižení1,50€
Mládež (15-17 let), Děti v doprovodu dospělých - volně
Nově –
kombinovaná vstupenka: 6,00€
(klášterní knihovna, muzeum
Stiftlandu a přírodní zážitková
zahrada)
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Nově – rodinná vstupenka:
5,00€
2 dospělí s dětmi
Nově – skupinové ceny:
od 20 osob
2,50€ na osobu
stálá vstupenka:
možná po dohodě
Průvodce
3,50€ za osobu
pod 15 osob – platba paušálu 50,00€
(doba prohlídky – cca 1 hodina)
Informace: 09632 9200-44

Umweltstation des KuBZ
Basilikaplatz 2
95652 Waldsassen
Tel: 09632 9200 - 44
Fax: 09632 9200 - 47
umweltstation-waldsassen@web.de

wittmann druck & werbung, waldsassen

P

P
Wondreb

Busparkplatz

ße

tr .

gstra

Museum
s

Kolpin

Klášterní a přírodní
zážitková zahrada
Otevřeno denně od 1. května do 30. září
od 10.00 do 18.00

www.kubz.de
Religion | Musik | Kultur | Natur | Bildung

Gefördert durch:

Možnost zapůjčení GPS –
navigace pro Geocaching
5,- euro za přístroj na den
Další informace na telefonních
číslech 096329200-44 nebo 9200-37

Religion | Musik | Kultur | Natur | Bildung
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Zvláštností této klášterní a přírodní zážitkové zahrady jsou
nesměšované druhy zeleniny a staré, dávno zapomenuté
odrůdy kulturních plodin jako jsou například jahodový
špenát, pastiňák, dobrý jindřich, bavorská řepa, černý kořen
a mnoho dalších.
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Přírodní zážitková zahrada umožňuje mladým i starým vnímat přírodu všemi smysly. V následujících částech zahrady
můžete objevovat přírodu pomocí zraku, sluchu, chuti a
hmatu – zážitková stezka, vodní hřiště, včelí zážitková stezka, rolnická zahrada s bylinkovou spirálou, meteorologický a
klimatický prožitkový park a Mariánská zahrada.
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Oddělení Waldsassen

Umweltstation mit
Naturerlebnisgarten
www.kubz.de
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Der Naturerlebnisgarten –
Přírodní zážitková zahrada
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Nadační kulturní centrum
a místo setkávání

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

www.kubz.de

Umweltbildung
.Bayern

Různé fasety přírodního
léčitelství podle:
Hildegardy von Bingen
faráře Sebastiana Kneippa
tradiční čínské medicíny

Umweltbildung
.Bayern
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Mariánská zahrada

Hotel divokých včel
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Pahorek s vyhlídkou
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Kräuterspirale

Kneipp
Zahrada dle tradiční
čínské medicíny
s permakulturou
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Bylinková zahrada podle

Zahrada podle

(1098-1179)

(1821 – 1897)

V Hildegardině zahradě
si můžete prohlédnout
6 různých záhonů
léčivých bylinek, které
jsou rozděleny podle prospěšnosti určitým oblastem lidského těla. Na
návštěvníky zde čeká více než 100 označených druhů
léčivých a aromatických rostlin či druhů koření.

Různé druhy lázní z
přírodních materiálů a
bylinkový záhon lákají
k tomu, aby návštěvník
prožil pomocí všech
smyslů léčivou proceduru podle faráře Sebastiana
Kneippa. Pět sloupů Kneippovy terapie tvoří základní
kostru zdravé životosprávy. Těchto pět sloupů si můžete
v zahradě vyzkoušet.

Prohlídky podle Hildegardy
se konají během zahradní
sezóny každou poslední
neděli ve tři hodiny.

faráře Sebastiana Kneippa
Prohlídky podle Sebastiana
Kneippa se konají během
zahradní sezóny každou
první neděli ve dvě hodiny.
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Směr bazilika

Dobrodružné hřiště
na břehu řeky Wondreb

Vodní hřiště
Místo u řeky a atrium

Kompostierung

Permakulturní zahrada s bylinkami podle

tradiční čínské medicíny

V tematických záhonech rozprostírajících se pahorcích
jsou představeny tradiční prvky čínské medicíny
– oheň, země, dřevo a kov. V této zahradě byl také
úspěšně využitý starý čínský vynález – terasový záhon,
který umožňuje rozšíření osevní plochy a tím je zajištěn
vyšší výnos. Základním principem permakultury je
ekologické, ekonomické a sociálně stálé hospodaření se
všemi zdroji.

