Exkurze pro rodiny
Ekologické hospodářství
zblízka
Přijďte se podívat na Usedlost Medník a seznamte se s ekologickým hospodářstvím, s chovem mléčných krav a zájmovým chovem koně a drobných
hospodářských zvířat v nádherné krajině sevřené řekou Vltavou a Sázavou.
Jedná se o akci pro rodiny a veřejnost zdarma.
Kdy: 26. 5. 2018 v 10:00
Kde: Usedlost Medník, Závist 69, Netvořice 257 44 (Nedaleko Štěchovic,
cca 20 km od Prahy), GPS: 49.8556925N, 14.4466142E

Doba trvání: cca do 14:30 hod.
i s výletem na vyhlídku
Jak se k nám dostanete:
Autobus
45 min – MHD Praha Smíchov – zastávka Závist u křížku
Vlak
1h – Praha Hl. n. – Vršovice – Braník – Petrov u Prahy
(dále 1h pěšky 4km po zelené do Závisti u Třebsína, odsud po modré
cca 300 m k autobusové zastávce a odsud doleva po silnici cca 500 m,
pak zahnout doprava za výběhy na polní cestu)
Auto
40 min – Praha – Zbraslav – Štěchovice – Závist
50 min – Praha – Jesenice – Jílové – Závist
40 min – Benešov – Konopiště – Netvořice – Krňany – Závist
30 min – Neveklov – Netvořice – Krňany – Závist

Co zde uvidíte:
 Krávu, koně, drobné hospodářské zvířectvo
(většina zvířat je zvyklá na kontakt s lidmi a zvlášť' s dětmi.)
 historické zemědělské náčiní a vybavení truhlářské a tesařské dílny
s dobovým nářadím
Co se bude dít:
Prohlídka travních výběhů pro zvířata s představením jednotlivých
hospodářských zvířat a seznámením s každodenním chodem farmy (1 hod)
 Prohlídka přilehlých hospodářských stavení a truhlářské dílny s možností
vyzkoušení některých nástrojů (0,5 hod)
 Posezení spojené s ochutnávkou produktů dle aktuální nabídky
a opékání špekáčků (1 hod)
 Seznámení s historií kraje (témata: zemědělství, štěchovický poklad,
trempink, typy na výlety do okolí – během ochutnávky a opékání špekáčků)
 V případě zájmu výlet na Smetanovu vyhlídku nad Vltavou s průvodcem
a s výkladem (cca 3 km i s návratem na farmu)


Cena prohlídky: Zdarma
Jak se přihlásit: účast je nutno nahlásit předem na e-mail
tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz, nahlaste prosím počet dospělých i dětí
a případný zájem o výlet na Smetanovu vyhlídku. Špekáčky si v případě zájmu dovezte vlastní.
Pozor, akce má omezenou kapacitu účastníků!
Pro Hlavní město Praha pořádá konsorcium neziskových organizací PRO-BIO LIGA, 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Ekodomov a Kokoza.

