
Tato akce je součástí projektu „Výuková 
zahrada Ekocentra Brniště, č. ž. 100196287“, 
podpořeného z Programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-
2013. 

 

Realizátoři: Podralský nadační fond ZOD, 
Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e. V. 

 

Podralský nadační fond ZOD byl založen v roce 2008 
ZOD a.s. v Brništi. Základním posláním PNF je 
zkvalitňování životního prostředí a života obyvatel 
regionu Podralska, rozvíjení místní ekonomiky, 
rozvíjení venkovské turistiky, rozšiřování 
ekologického zemědělství, kulturně-společenské, 
osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti a další 
veřejně prospěšné aktivity. 

 

Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e. V. 
se sídlem v Neukirch / Lausitz bylo založeno již v roce 
1993 a má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů 
s tématikou životního prostředí a s příhraničními 
partnery. Pro českou stranu je pro svoje zkušenosti 
a odborné kvality významným partnerem.  

 

Partneři projektu dlouhodobě spolupracují 
v projektu "Šance pro zdravou budoucnost regionů 
Podralsko a Hornolužicko." V rámci tohoto projektu 
bylo vybudováno i Ekocentrum Brniště. Projekt 
„Výuková zahrada Ekocentra Brniště“ významně 
rozšíří aktivity Ekocentra Brniště. Programy 
v  zahradě umožní provádět ekologicky zaměřenou 
činnost prakticky a soustavně. Součástí projektu je 
šíření povědomí o vlivu vlastního jednání na životní 
prostředí a získání vědomostí o tom, jak je možné 
osobně k jeho zlepšení přispět. 

Podralský nadační fond ZOD Vás srdečně zve 
na exkurzi dobré praxe 
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 Přihlášky prosím zasílejte na adresu 

tandlerova@venkovskyprostor.cz 
 
Přihlášení je možné do 27. 6. 2014. 
 
Do přihlášky prosím uveďte jméno, 
příjmení, název a adresu organizace, 
telefon, email.  
 

 
Došlé přihlášky se považují za závazné. 

PŘIPOMÍNKA DALŠÍCH AKCÍ 
 
Festival jurt – Život v zahradě 
Datum: 3. 8. 2014,  
Místo konání: Areál lesního Zátiší Brniště, okres 
Česká Lípa 
(GPS:50°43’15.542″ N, 14°42’8.064″ E) 
 
Dřevosochání a Dožínky Brniště 
Datum: 2. 9. – 6. 9. 2014 
Místo konání: Areál lesního Zátiší Brniště, okres 
Česká Lípa 
(GPS:50°43’15.542″ N, 14°42’8.064″ E)  

Exkurze je určena 
pracovníkům neziskových  

organizací a pedagogickým  
pracovníkům z Euroregionu Nisa 

ZAHRADY A KRAJINA 
LUŽICKÝCH JEZER A EUROREGIONU 
NISA 
aneb 

od horníka k zahradníkovi 

 

3. července 2014   
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Exkurze 3. července 2014 
 
07:30 Odjezd z Brniště 
08:00 Nástup Liberec 
 
10:00 Bärwalder See, přivítání zástupcem 
města Boxberg, prohlídka jezerní krajiny, Ucho 
Evropy, (Das Ohr Europas), amfiteátr 

 
 11:30 Odjezd do města Nochten 
 
 11:45 Oběd v Parku bludných balvanů  
 Nochten (Findlingspark Nochten) 
 
 12:45 Prohlídka parku s průvodcem 
 
 14:15 Odjezd směr Bad Muskau 
 
 14:45 Fürst-Pückler-Park Bad Muskau 

(UNESCO) 
 
 15:15 Odjezd, občerstvení 
 
 16:00  „Turm am Schweren Berg 

Weißwasser“ (rozhledna), prohlídka s výkladem 
o těžbě 
 

 17:00 Odjezd 
  
 19:00 Příjezd do Liberce 
 
 19:30 Příjezd do Brniště 
 
 
 

 
(změna programu vyhrazena) 

RÁMCOVÉ PODMÍNKY 
• Exkurze bude vedena v českém 

a německém jazyce. Všechny příspěvky 
budou simultánně tlumočeny. 

• Nebude vybírán žádný účastnický 
příspěvek. 

• Prosím pamatujte na vhodné oblečení dle 
počasí. Akce bude probíhat venku. 

• Každý účastník exkurze je zodpovědný za 
vhodnou formu pojištění své osoby. 

 

Jezero Bärwalder See je největším jezerem 
Saska. Okruh okolo jezera s asfaltovým 
povrchem pro inline a cyklisty měří 22 km 
a nachází se v krajině na okraji biosférické 
rezervace, která kontrastuje s výhledem na 
chladící věže elektrárny Boxberg. Byl zde 
vybudován ojedinělý projekt zvaný projekt 
Ucho Evropy (Das Ohr Europas). Replika 
lidského ucha má délku 350 m, šířku 
250 m a výšku zhruba 18 m. Uvnitř Ucha se 

nachází amfiteátr, který pojme až 270 osob. 
 
Park bludných kamenů (Findlingspark Nochten) 
Unikátní park je v Evropě zcela ojedinělý díky 
umístění zhruba 6000 balvanů, které sem dopravil 
ledovec během poslední doby ledové na své cestě ze 
Skandinávie. Tyto balvany zde byly odkryty při těžbě 
hnědého uhlí a byly hlavním impulsem pro vznik 
parku. V kompozici balvanů najdete nesčetné 
množství různých druhů rostlin, od pestrobarevných 
květin přes pouštní trávy, až po vzrostlé stromy. Celý 
park je protkán chodníčky, které Vás provedou skrz 
působivé kamenné útvary, vodoteče a jezírka 
s barevnými rybkami. 
 
Fürst-Pückler-Park Bad Muskau 
Jeden z nejkrásnějších parků Evropy. Park se 
rozkládá podél řeky Nisy, na hranicích Polska 
a Německa. Patří k největším anglickým parkům 
v obou zemích. V roce 2004 byl zařazen na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
 
Rozhledna Turm am Schweren Berg 
Součástí rozhledny je i turistické středisko, které 
informuje návštěvníky o místním hnědouhelném 
povrchovém dole. Rozhledna byla postavena v roce 
2008, je vysoká 30 m a má 4 vyhlídkové plošiny, 
z nichž je možné vidět povrchový důl Nochten, 
město Weiswasser a panorama Jizerských hor 
a Krkonoš.  
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NÁSTUPNÍ MÍSTA  
07:30 Brniště, Podralský nadační fond ZOD 
08:00 Liberec, Na Rybníčku 
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