Duha Klub Dlažka, Palackého 1, 750 02 Přerov zve na pobyt rodičů s dětmi

MAGICKÁ ZAHRADA
aneb ROSTLINA VĚČNÉHO MLÁDÍ
17. – 24. července 2021
Naše magická zahrada – toť ideální místo pro odborníky i laiky, zasvěcené i
nadšence, studované i úplně neznalé, pěstitele vysoce specializované i pěstující
cokoliv, zahradníky s mezinárodními zkušenostmi i teprve se hledajícími …
zkrátka pro všechny! A doložit to mohou jednoznačně i tato fakta: pro léčivé
účely pěstujeme mj. rody Aframomum, Liquidambar a Pimpinella, pro
zdokonalení fyzické a sportovní kondice též rody Heracleum, Hydnocarpus a
Centella, pro duševní obohacení také rody Scorzonera, Gentiana a Artocarpus,
pro trvalý optimismus např. rody Styphnolobium, Melaleuca a Buglossoides, pro
krásu všeho druhu rovněž rody Tragopogon, Saxifraga a Catabrosa, pro zdravý
životní styl taktéž rody Ventenata, Bupleurum a Prunus, pro potěchu „jen tak“
kromě jiných rody Fritillaria, Onobrychis a Lonicera. Z těchto uvedených
skutečností vyplývá, že náš záběr je nesmírně široký, nicméně jedna rostlina
nám stále uniká – a to rostlina věčného mládí! Pro její vypěstování potřebujeme
vytvořit velmi specifické prostředí a získat speciální přísady, které nám mohou
opatřit pouze děti. Přijměte proto naše srdečné pozvání do naší rozlehlé
magické zahrady, ve které vás zdaleka nečekají jen pěstitelská dobrodružství,
ale rovněž spousta napínavých a neopakovatelných zážitků.
Přijeďte a uvidíte, rozhodně nebudete litovat!
Pomoct vypěstovat rostlinu věčného mládí budete mít možnost
v pobytové základně Dlažky v Rajnochovicích, kam srdečně zveme
všechny zážitků milovné rodiče s dětmi ve věku 3-15 let
K relaxaci v noční i denní době dokonale poslouží čtyřmístné nově zrekonstruované chatky
Doplnění energie z vynikající zahradní kuchyně bude probíhat minimálně 5x denně
Doprava na místo konání individuálně
Cena 3800,- Kč pro rodiče, 3500,- Kč pro děti
Členové Klubu Dlažka 3550,- Kč rodiče, 3250,- Kč děti
Návštěvu magické zahrady objednávejte na www.dlazka.cz, tel. 733 395 716, dlazka@dlazka.cz
Platí storno podmínky uvedené na www.dlazka.cz
Podrobnější informace obdržíte nejpozději do 20.6.2021
Fota z předchozích jedenácti táborů najdete dle pokynů na www.dlazka.cz/Fotogalerie nebo pište na m.jasso@seznam.cz

Těší se na Vás a o ideální naplnění Vaší mysli, duše i těla se výborně
postarají Mirek Jaššo Mireček společně s magickými zahradníky a zahradnicemi
Hlavní vedoucí: Miroslav Jaššo, tel. 732 552 123, m.jasso@seznam.cz
Za dalšími zážitky se můžete vydat 24.-28.9.2021 do Rajnochovic
na navazující společné setkání s názvem „Eskymácká zahrada“

