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Kam na výlet: Vydejte se za vůní květin
a bylinek
Máte rádi chuť a vůni bylinek a kouzelné barvy květin? Vydejte se za nimi na festival
do Opavy nebo na výstavy do Volyně či na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou.
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Květy Volyně 2018
4.–5. srpna 2018
V Pošumavské tržnici a Malé galerii se uskuteční prodejní výstava květin, obrazů,
keramiky a soch, výstava Květy Volyně 2018. Kromě pozdně kvetoucích lilií budou
vystaveny další okrasné květiny (mečíky, jiřiny, růže, fuchsie, sukulenty, bonsaje
apod.) a umělecky laděná díla výtvarníků. Své obrazy slíbili vystavit malíři Jan Čížek
a Eva Ďurčová, sochy vystaví Jitka Křivancová. K dispozici bude poradenská
služba ohledně pěstování lilií, letáky s návody na pěstování a drobný prodej výpěstků.
Budete mít možnost stát se členem spolku pěstitelů lilií, což s sebou nese výhody jako
je časopis zdarma, nabídka širokého sortimentu liliových cibulí atd. A pozor, v neděli
je ve Volyni i pouť.
Vydejte se za vůní květin a bylinek
Zdroj: Květy Volyně 2018
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu 4. srpna od 10 do 19 hodin a v neděli
5. srpna od 9 do 17 hodin v Pošumavské tržnici a Malé galerii.
Vydejte se za vůní květin a bylinek
Zdroj: Květy Volyně 2018

Festival Oslavy bylin v Opavě
4. srpna 2018 (10.00–21.00)
Festival Oslavy bylin je vzdání holdu síle a moudrosti bylin. Program festivalu bylin je
nabitý praktickými ukázkami, ochutnávkami i přednáškami. Den, kdy nemusíte vařit
ani vymýšlet program pro celou rodinu. Je určen všem věkovým kategoriím. Na své si
přijdou děti, studenti, rodiče i prarodiče.
Festival je vyjádřením respektu k cyklu přírody, vztahům mezi lidmi, mezi přírodou a
člověkem.
Co vás na festivalu čeká:
přednášky a workshopy o bylinách od semínek až po vykuřovadla
kreativita v dílničkách, kde si vyrobíte bylinný olej či obklad
poznávačka bylin dle znalosti, chuti či vůně
jednoduchá výroba bylinné masti
práce s hlínou a čerstvou bylinkou
výroba bylinkových skřítků a víl
veršování pro bylinkovou královnu
lahodné jídlo a pití s čerstvými bylinami či bylinkami ve formě koření
prodejní jarmark s různými bylinnými produkty a dalšími výrobky s bylinami
a přírodou souvisejícími
večerní program se ponese ve stylu oslavy člověka a přírody, s tancem,
hudbou a zpěvem

Květiny na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
4.–12. srpna 2018 (9.00–17.00)
Květinová výzdoba v interiérech aristokratických sídel byla neodmyslitelná. Květiny
nejenom doplnily reprezentativní místnosti, ale také je nádherně provoněly svojí svěží
vůní. Během společenských setkání a při nejrůznějších slavnostních příležitostech
květiny doslova zaplavily zámecké pokoje. Během výstavy květinových aranžmá si
můžeme tuto dobu připomenout a zažít si interiéry doplněné o slavnostní výzdobu.
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