
BYLINKOVÝ
SEMINÁŘ

Karlstein a.d. Thaya
29.-30.4.2022 

"BYLINKY PRO DUŠI"  

 Hauptstraße 16,                        
A 3822 - Karlstein a.d. Thaya

Kräuterpfarrerzentrum



          PÁTEK 29. 4. 2022

9.00    Registrace

9.30    Bylinkový farář Benedikt: Bylinky pro duši – část 1

11.00   Dopolední pauza

11.15    Jana Bochníčková: Bylinky pro duši – doporučené bylinky pro duši a jejich využití –

             část 1

12.45   Oběd

13.45   Bylinkový farář Benedikt: Bylinky pro duši - část 2

15.15    Odpolední pauza

15.30   Jana Bochníčková: Bylinky pro duši - doporučené bylinky pro duši a jejich využití –

              část 2

17.00   Jana Bochníčková: Ochutnávka bylinkových čajů pro duši

17.30   Otázky a diskuse

18.00   Závěr

19.00   Večeře Bejčkův mlýn

           SOBOTA 30.4.2022

8.30     Bylinkový farář Benedikt: Bylinky pro žaludek a střeva v tradiční klášterní medicíně

10.00   Dopolední pauza

10.15    Jana Bochníčková: Byliny mají opravdu sílu (jedovaté, euforizující a šamanské) 

11.45     Oběd

12.45    Exkurze do bylinkové zahrady

13.45    Odpolední pauza

14.00    Otázky a diskuse

15.00    Závěr

PROGRAM
V rámci projektu „Bylinky spojují“ Vás zveme na bylinkový seminář 

„Bylinky pro duši“.

Bylinkový seminář povedou bylinkový farář Benedikt a bylinkářka Jana
Bochníčková, kteří mají celoživotní zkušenosti s pěstováním, zpracováním a
využitím bylinek. Kromě bylinek pro duši se dále dozvíme něco o bylinkách
pro žaludek a střeva a velké síle některých bylinek, ochutnáme čaje z
bylinek pro duši a podíváme se do Ukázkové přírodní bylinkové zahrady v
Karlsteinu nad Dyjí.
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TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ!

 

TÝM SPOLKU PŘÍRODNÍ ZAHRADA Z.S.

Cena 550 Kč za 1 den akce, cena 1100 Kč za oba dny. Je možné se
přihlásit jen na jeden den, ale v případě kapacitních problémů mají
přednost účastníci, kteří se přihlásí na oba dny (pokyny k platbě zašleme
přihlášeným účastníkům).

V ceně je zahrnuto organizační zajištění akce, lektorné při semináři,
komentovaná prohlídka zahrady, pronájem prostor, tlumočení, oběd a
menší dopolední a odpolední občerstvení po oba dny, večeře 1. den a
ubytování se snídaní v Penzionu Bejčkův mlýn (Stálkovská 25, 378 81
Slavonice) nebo v apartmánech v Mutišově v noci z 29. na 30. 4. 2022. 

Dopravu si zajišťují účastníci sami.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře ZDE. 

Kapacita akce je omezena, přihlášky přijímáme do 19. 4. 2022. 

Akce se uskuteční pouze pokud to umožní epidemiologická situace.
Předběžně počítejte s nutností mít potvrzení o očkování, prodělané nemoci
nebo bezinfekčnosti. V případě změny Vás budeme včas informovat.

ZDE můžete nabídnout nebo poptat spolujízdu.

Kontakt pro další informace: Jana Bochníčková – tel.: 736 776 211
                                                   e-mail: info@bochnickovi.cz 

INFORMACE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4ZjPiXRKOT8tPqHMhMjLOzLCJs4sHWk47WW_HceelU_KUw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vm8iRVI97A1ym686XH9qvz108K1kvnfla1yYQ26eDjQ/edit?usp=sharing
mailto:info@bochnickovi.cz

