
Podrobný program odborné exkurze na jižní Moravu 

TŘETÍ KRAJINA 

Lektoři: Ing. Radmila Fingerová, Ing. Petr Mičola 

26. – 28. 5. 2016 
Cíl exkurze   
Připomenutí kořenů zahradnické profese, jejíž výjimečná krása a síla je ve vědomém spojení 
se „Zemí a Nebem“.  Otevření diskuse, jak příroda (ve své proměnlivosti od dávné minulosti 
do současnosti) a lidé (současné trendy krajinářské architektury) na příkladu tvorby  
G. Clémense a P. Oudolfa  ovlivňují rozsah, obsah a existenci zahradnické profese.  

 

Zahájení exkurze 26. 5. 2016 v 11.30 hod, Ekocentrum Trkmanka, p. o.,  

Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, www.ekocentrum-trkmanka.com 

Vložné:   3 950,- Kč + 21% DPH/osoba (cena zahrnuje 2 x nocleh se snídaní, 3 x oběd, 1 x 
večeře s degustací vína, odborný program, dopravu autobusem čtvrtek, pátek) 

Program 
26. 5. 2016 – čtvrtek 

11.30    ubytování: Ekocentrum Trkmanka + Penzion U Hiclů, Velké Pavlovice 
12.00–13.00   oběd: Ekocentrum Trkmanka 
13.00–14.00 přednáška (základní informace + „Proměny Mikulova – mýty, historie, 

současnost“ – Radmila Fingerová, Petr Mičola), Trkmanka 
14.00–14.30  společný přejezd autobusem do Mikulova 
 
14.30–22.00  Mikulov (časy jsou orientační) 
14.30–16.00 Zámecká zahrada v Mikulově (jeden z 

největších zahradních areálů hradního typu    
v ČR) znovu otevřená barokní zámecká 
zahrada,  (projekt obnovy Ivar Otruba) 

 
16.00–18.30 Panonský háj pod Olivetskou horou – 

reminiscence Getsemanské zahrady v jižní 
části Svatého kopečku. Nová klidová zóna s 
výhledy na Mikulov a okolí (otevřena v srpnu 
2015).  
Křížová cesta na vrchol Svatého kopečku (botanická rezervace od roku 
1946) až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu. 

19.00–22.00 večeře v Mikulově zajištěna restaurace Pod Radnicí, hradí každý sám 
22.00 Odjezd autobusu do Velkých Pavlovic 
 

http://www.ekocentrum-trkmanka.com/


27. 5. 2016 – pátek 
 
8.00–9.00  snídaně/ EkocentrumTrkmanka 
9.00–10.30 přednáška „Proměny krajiny pod Pálavou – hory, voda, rostliny – a co z toho 

vyplývá pro zahradnickou profesi“, přednáší: Petr Mičola) 
10.45–12.00 přednáška „Proměny myšlení na příkladu tvorby G. Clémenta  

a P. Oudolfa, a co z toho vyplývá pro zahradnickou profesi“, přednáší  
Radmila Fingerová 
 

12.00–13.00  oběd / EkocentrumTrkmanka 
 
13.00–13.45  přejezd autobusem Sonnentor Čejkovice 
 
14.00–16.00  Sonnentor exkurze (káva, čaj),  

SONNENTOR patří mezi průkopníky 
kontrolovaného ekologického zemědělství 
v ČR, zabývá se převážně výrobou bio-
čajů a bio-koření. Exkurze do výrobny 
čajů, bylinková zahrádka sv. Hildegardy 

 
16.00–19.00 Pálava  – Archeopark v Pavlově, moderně pojatá terénní expozice lovců 

mamutů v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu (bude 
možnost prohlédnout muzeum pouze zvenku, jeho začlenění do krajiny, 
expozice se otevírá slavnostně až v sobotu 28. 5. 2016). 

  
19.30–23.00  společná večeře a degustace vína, Vinařský penzion ANDRÉ 

Velké Pavlovice 565, diskuse k tématu „Proměny zahradnické profese“ 
 
28. 5. 2016 – sobota 
 
8.00–9.00  snídaně, odhlášení z ubytování  
 
9.00–9.45  přesun do Lednice (vlastní doprava) 
 

9.45–10.45   
Lednice – tematické zahrady 
ZF Mendelu – Labyrint přírody a ráj zahrad 
 
10.45–12.00  
Lednice – lázeňská kolonáda 
 
12.00–13.30 Oběd 
 
13.30–16.00  
Zámecký park (květinový záhon před farou, 
obnova výsadeb v parku…) 
 
16.00  ukončení exkurze 

 
Organizační pokyny:  
Zahájení, sraz, přednášky se budou konat: 
Ekocentrum Trkmanka, p.o., Nádražní 1/1, Velké Pavlovice 
Tel.: 519 325 313, Mob. 774 364 010, www.ekocentrum-trkmanka.com 
 
Ubytování:  
Ekocentrum Trkmanka, p.o., Nádražní 1/1, Velké Pavlovice 
Ubytování u Hiclů  (od Trkmanky vzdáleno 240 m), Tovární 14, Velké Pavlovice, Tel. 519 429 161, 
Mob. 606 606 432, www.uhiclu.cz. 
 

Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené obchodní podmínky.  

http://www.ekocentrum-trkmanka.com/
http://www.uhiclu.cz/


 

Obchodní podmínky  

1. Na akci jste se přihlásili on-line vyplněním formuláře na www.szuz.cz 
2. Platba probíhá na základě zálohové faktury, která bude zaslána elektronicky na adresu 

uvedenou na přihlášce. Po ukončení akce obdrží účastník elektronicky daňový doklad. 
 
Storno podmínky  

3. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím 
datem je datum, kdy SZÚZ obdrží storno přihlášky.  

4. V případě provedení storna přihlášky v termínu 10 pracovních dnů před zahájením akce 
činí storno poplatek 50 % hodnoty účastnického poplatku. 
  

5. V případě provedení storna přihlášky méně než 10  pracovních dnů před zahájením akce  
nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek.  
Účastník za sebe může vyslat náhradníka. 
 
Ostatní ujednání 
 

6. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akce v případě, že dojde k události, která 
konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění 
lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být 
sjednán nový termín akce.  

   
 


