
Nabídka byla vyvinuta ve srozumitelném jazyce a 
uzpůsobena pro účastníky s poruchami učení či se 

závažným fyzickým a mentálním postižením.

Příroda obvykle není bez bariér… 
Připravili jsme několik odlišných 
programů, které zdravotně postiženým 
umožní jedinečné prožití přírody. 

Verein Waldschule Böhmerwald, sdružení, které se zabývá lesní pedagogikou a 
přeshraničním zprostředkováním přírody. 

Kdo jsme:
Stroom Dub, centrum pro zdravotně postižené v Dubu u Prachatic a
REWISA Netzwerk, sdružení asi 30 rakouských firem z oblasti zahradnictví,

krajinářství a zprostředkování přírody a

Sraz: Böhmerwaldschule Sonnenwald 17
AT- 4161 Ulrichsberg

Kontakt: Iris@boehmerwaldschule.at 
Tel: 0043 676 30 10 997

Zažijte přírodu bez omezení!



Pod starou lípou
Program: 
Vydáme se do Horní Plané, kde během krátké 
výpravy navštívíme několik zajímavých míst:

Navštívíme park se starými stromy, zázračnou 
studánkou a budeme sbírat květiny. 

Následně si uděláme bylinkový piknik, po 
kterém se vydáme do muzea A. Stiftera. Zde se 
naučíme vyrábět květinové věnečky a vrbové 
píšťalky.  Odpoledne zakončíme táborovým 
ohněm, na kterém si upečeme špekáčky. Doba trvání: ca. 6 h

Termíny:  červen/červenec – dle 
dohody

8 – 16 účastníku z Čech a Rakouska

Když země
vypráví

Doba trvání: ca. 6 h
Termíny:  červenec, srpen, září

8 – 16 účastníků vč. doprovodu, 
z Čech a Rakouska

Program: Na začátku se
podíváme na starý film
o plavení dřeva a kácení 
dříví.

Následně si zkusíme plavení dřeva na vlastní kůži a 
naučíme se vyrábět malé lodičky. 

Po svačině se vydáme na místo bývalé sklárny a 
pokusíme se najít zbytky starého skla. Odpoledne 
zakončíme piknikem pod starými 
památnými lípami a budeme si 
vyprávět zajímavé příběhy 
o zaniklých obcích. 

Po stopách 
tajemství 
Šumavy

Program: 
Sejdeme se odpoledne v Böhmerwaldschule a 
hned se vydáme na výlet, stavět v lese úkryty
pro trpaslíky .

Poté si na ohni upečeme chléb  a uvaříme  
bylinkové pivo. Přespíme ve spacích pytlech v 
Böhmerwaldschule.

Další den se hned po snídani vydáme na  
expedici do pralesa. Překonáme horský potok, 
ve kterém budeme hledat zlato.

Expedice nás zavede od býv. obce Z. Zvonková.

Délka trvání: 16:00 až další den 13:30
Termíny:  červenec, srpen, září

8 – 16 účastníků vč. doprovodu, z Čech
a Rakouska


