Akce Leden až Květen 2015

Květen až září
Otevřená brána do zahrady "Rosengarten am Kirchberg"
Čtvrtek až sobota: 13.00 – 17:00

Stovky voňavých růží a pestrá paleta trvalek, clematis a aromatických bylin vás očekávají ve 2000m2 rozlehé
zahradě na Kirchbergu v Nagelu.
Přímo vedle Domu bylin. K odpočinku vás zvou lavičky, užijte si v klidu idylický zahradní ráj s výhledem přes
vesnické střechy.
Anita Götz, Kemnather Str. 1a, Nagel, (0049 9236 6276)
www.rosengarten-im-fichtelgebirge.de

Červen až září
Tematické skupinové procházky divokými bylinami
(např. pro podniky, kluby, oddíly, možné i individuální plánování pro seniory)
Při procházce okolo Nágelského jezera a k bobřímu revíru se dozvíte zajímavosti o pestré paletě místních
divokých bylin. Rádi splníme i zvláštní přání - od bylinkové svačiny ( pekař Robert Besold peče čerstvý chléb z
medvědího kořenu) až po bylinkové menu (ve spolupráci s kořenářkou Karin Schroeter). Náklady sdělíme podle
rozsahu.
Vedení a přihlášky:
Erika Bauer, Tel. (0049 9236 1006), bauer-nagel@hotmail.de
Pro skupiny od 8 účastníků můžeme na všechny akce dojednat individuelní termíny.
Rádi vystavíme i dárkové poukázky.

Leden
Pátek 23. leden, 19:00 – ca. 21:30

Inhalovat s místním i bylinami a pryskyřicemi
Tady se nejdná o čarování ale o staleté zkušenisti. Naši předkové používali kouřové inhalace k léčení a nebo ke
zlepšení klimatu v obydlích. Např. smrková pryskyřice uvolňuje dýchací cesty, jalovec dezinfikuje. V tomto
kurzu získáte i další praktické zkušenosti. Jaké byliny se hodí pro vás zjistíme při individuální poradě na konsi
kurz.
Místo konání je dům bylin, poplatek 10 Euro.
Vedení a přihlášky (do 22.01.2015):
Erika Bauer, Tel. (0049 9236 1006), bauer-nagel@hotmail.de

Únor
Úterý, 3. únor, 15-17 hodin

Literární posezení u kávy v domě bylin
Vychutnejte si v příjemném prostředí kávu a zákusek v domě bylin. Nagelské kořenářky vás přitom pobaví
veselými ale i poučnými historkami a básničkami. Dozvíte se zajímavosti o léčivé síle a použití bylin v kuchyni.
Místo konání je dům bylin, poplatek 4 Euro.
Vedení a přihlášky (do 02.02.2015):
Karin Schroeter (0049 9236 6210) karin593@gmx.de nebo
Erika Bauer (0049 9236 1006), bauer-nagel@hotmail.de
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Úterý, 10. únor, 19 hodin

Byliny při nastuzení – s bylinami ve zdraví přes celou zimu
Namícháme si balzám proti nastuzení – přineste si vhodnou nádobu na krém.
Místo konání je dům bylin, poplatek 15 Euro.
Vedení a přihlášky (do 09.02.2015):
Gabriele Greger, (0049 9236 1747), gabigreger@gmx.de

Březen
Úterý, 10. Březen, 15-17 hod.

Literární hodina při kávě v Domě bylin
V příjemné atmosféře si pochutnáte na kávě a zákusku. Nagelské bylinářky vás pobaví veselými ale i historkami
a básničkami, které dají podnět k zamyšlení. Dozvíte se zajímavosti o léčivé síle bylin a možnostech jejich
upotřebení v kuchyni.
Místo konání je dům bylin, poplatek 4 Euro.
Vedení a přihlášky (do 09.03):
Karin Schroeter (0049 9236 6210) karin593@gmx.de nebo
Erika Bauer (0049 9236 1006), bauer-nagel@hotmail.de
Úterý, 24. Březen, 19-21 hod.

Mýdlo z kozího mléka
Během tohoto kurzu si osvojíte základní znalosti výroby mýdla z rostlinných olejů a tuků
klasickou metodou míchání za studena.
Místo konání je dům bylin, poplatek 20 Euro včetně materiálu a skript.
Vedení a přihlášky (do 17.03.2015):
Josefine Greger, (0049 9236 1803), josefine.greger@erholungsort-nagel.de

Duben
Sobota, 18.duben, 16-18 hod.

Léčivé byliny v klášterní medicíně
Během procházky časovou a prožitkovou zahradou poznáte důležité léčivé byliny z antické a klášterní medicíny.
Na závěr naložíme léčivé víno podle Hildegard von Bingen.
Místo konání je Časová a prožitková zahrada – Dům bylin
Sejdeme se na parkovišti před zahradou – poplatek 10 Euro + náklady na materiál
Vedení a přihlášky (do 16.04.):
Sonja Bauer-Rosner, (0049 9236 448), sonja.brunner-rosner@web.de
Přineste ssebou 500ml skleničku se šrobovací uzávěrem.
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Pátek, 24. duben, 18 hod.

Jarní byliny posilují tělo
Dozvíme se zajímavosti o účinku a účinných látkách v různých bylinách.
Místo konání je Dům bylin - náklady 10 Euro včetně receptů a skript
Vedení a přihlášky (do 23.04):
Angela Zaus (0049 9236 1806), haus.angela@gmx.de
Úterý, 28. duben, 19 hod.

Jarní léčivá kůra – vystartujte fit do léta s pomocí hořkých bylin
Při procházce poznáme různé hořké byliny. Na závěr namícháme hořký tonik.
Místo konání je Dům bylin - náklady 12 Euro
Vedení a přihlášky (do 27.04):
Gabriele Greger, (0049 9236 1747), gabigreger@gmx.de
Přineste ssebou malé skleničky se širokým hrdlem

Květen
Úterý 5. květen a sobota 9. květen

Bylinná prochákza
Při procházce po březích jezera až do revíru bobrů zažijeme vůni jara
Místo setkání je kiosk Nagler See – néklady 5 Euro
Vedení a přihlášky:
Gabriele Gerger, (0049 9236 1747), gabigreger@gmx.de
nebo Angela Zaus (0049 9236 1806), haus.angela@gmx.de
Pátek 8.květen, 16-18 hod.

Literární bylinná procházka
Během procházky zahradou vůní a motýlů a loukami okolo Nagel se dozvíte kuriozity i veselé zajímavosti o
divokých i zahradních bylinéch
Místo konání je zahrada vůní a motýlů – náklady 5 Euro
Vedení a přihlášky (do 07.05.):
Karin Schröter, (0049 9236 6210), karin593@gmx.de
Doporučujeme pevnou obuv
Středa, 13. květen, 16-18 hod.

Procházka za kvetoucími bylinami
Při této procházce se dozvíte, které květy ze zahrady a z louky jsou jedlé. V domě bylin potom některé
zpracujeme na konečné produkty – např. květinový cukr, květinový ocet apod.
Místo konání i setkání je časová a prožitková zahrada – Dům bylin, náklady 8 Euro + náklady na materiál
Vedení a přihlášky (do 12.05.):
Sonja Brunner-Rosner, Tel. (0049 9236 448) sonja.brunner-rosner@web.de
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Pondělí, 25. květen, 16 hod,
Pátek, 29. květen, 15 hod.

Procházka za divokými bylinami
Při procházce okolo Nagelskeho jezera a k bobřímu revíru se dozvíte mnoho zajímavého o pestré paletě
domorodých bylin (jak sbírat, sušit a správně použít v e zdravé kuchyni).
Setkáme se na parkovišti u Nagelskeho jezera – doba trvání 2 hodiny
Náklady 5 Euro inkl. Ochutnávky, děti zdarma
Vedení a přihlášky:
Erika Bauer, Tel. (0049 9236 1006), bauer-nagel@hotmail.de
Uzávěrka je vždy předchozí den

