
ZÁJEZD ZO ČZS HALENKOVICE 13. 6. 2015 
 

CENA  zájezdu    ČLEN ZO ČZS Halenkovice 100kč   

                           Nečlen                                  200kč    

OBĚD V Pivovaru Mor. Žižkov- výběr  guláš nebo řízek a bram. salát cena 120kč 

 Vybrané jídlo nahlásit při přihlášení na zájezd  

V případě časového skluzu nenavštívíme Muzeum vinařství, zahradnictví a 

životního prostředí  ve Valticích 

Kontakt- Jarka Baránková tel.: 605486616   email: jaryn.pepin@seznam.cz 

ARIMO spol. s.r.o - Výroba 

modrotisku-tradiční řemesla 

našich předků 
Arimo, navazuje na téměř stoletou tradici 

barvířské rodiny, založenou v roce 1906 

panem Cyrilem Jochem. Modrotisk je tradiční 

lidová tkanina, která sloužila k ženskému 

odívání, později jako ženský krojový oděv. 

Řemeslná výroba modrotisku je náročná. V 

českých zemích nyní pracuje a vyrábí 

modrotisk pouze firma Arimo, ve Strážnici a malá dílna rodiny Danzingerů 

v Olešnici./http://www.arimo-modrotisk.cz/ 

 Bylinková 

zahrada 

Tiree 

Chmelar 

Valtice-

pohlazení 

po duši 

Jedinečná zahrada 

s více než 300 

druhy bylin, byla 

první ukázkovou zahradou, využívající přírodní principy péče v České republice. V zahradě objevíte 

http://www.arimo-modrotisk.cz/


okrasné záhony, na kterých jistě oceníte inspiraci pro vlastní zahrádku. Naučné záhony Vám představí 

zejména léčivé rostliny, najdete zde také byliny afrodiziakální, bylinky mýtů a legend, barvířské 

rostliny i ty, které můžete využít v 

aromaterapii či v kuchyni.  

http://bylinkovazahradavaltice.cz/ 

Muzeum vinařství, 

zahradnictví a životního 

prostředí Valtice 
http://www.nzm.cz/valtice/ 
.Muzeum  se nachází na valtickém náměstí, 

je součástí komplexu budov  zámecké 

hospodářské správy lichtenštejnských statků 

z II. poloviny 17. Století, byla koncem 19. 

století přestavěna do současného vzhledu.      EXPOZICE: 

Vývoj zelinářství a ovocnářství-Expozice představuje vývoj oborů od středověku až po moderní 

velkovýrobu. 

Historické vinařské lisy a nářadí-Expozice se zabývá historií pěstování a zpracování vína a představuje 

mimo jiné i historické vinařské lisy a nástroje. 

Život v krajině Lednicko-valtického areálu-Interaktivní seznámení s faunou a florou, obývající 

lednicko-valtický areál. 

Muzejní miniarboretum, Balkonové květiny a letničky-Expozici na nádvoří muzea v sezóně doplňují 
letničky a balkonové květiny. 
 

Pivovar Moravský Žižkov-exkurze s ochutnávkou a obědem 
http://www.pivovar.in/cs/restaurace 

 

 
Pivo z Moravského Žižkova díky 

jednoduššímu způsobu výroby obsahuje 

daleko více chuťově výraznějších látek. „Je to 

pivo nefiltrované, neupravované. Není tam 

žádný stabilizátor, není pasterované.Denně,  

dokáže uvařit až tři sta litrů piva. 

 

 

http://bylinkovazahradavaltice.cz/
http://www.nzm.cz/valtice/
http://www.pivovar.in/cs/restaurace


Bylinkový ráj SONNENTOR-

výroba čajů a koření-něco 

pro zdraví 
http://sonnentor.cz/ 

Průvodci vás provedou provoněnými 
sklady i výrobními prostorami, kde 
můžete zhlédnout zrození nálevového 
čajového sáčku, od výkupu bylinek až po 
samotnou výrobu.  
 

 

Ve FIREMNÍM OBCHŮDKU máte možnost si vybrat ze širokého sortimentu, bio čajů, bio koření a 

dalších bio specialit.  

BYLINKOVÁ ZAHRADA SV. HILDEGARDY- ve stylu středověkých klášterních zahrad. Zde si můžete 

vyzkoušet své znalosti základních bylinek, které znaly již naše babičky. Certifikovaná přírodní zahrada 

je založená na respektu k přírodě a nabízí životní prostor živočichům i rostlinám, kterým ubývá 

prostor v krajině. 

 VYHLÍDKA NA VÝSLUNÍ- Potěšte se krásným výhledem na místní krajinu plnou vinohradů i na 

centrum Čejkovic s původní gotickou templářskou tvrzí. Vyhlídka je přístupná zdarma v době 

otevření prodejny.           

            

       Jarmila Baránková 

http://sonnentor.cz/

