
Vydejme se  přes hranice a 
pohlédněme do budoucnosti
Společně překročíme zelenou hranici u hraniční řeky Malše a prozkoumáme kdysi 
zakázanou „zónou nikoho“. V místech, kudy procházela železná opona, se zapos-
loucháme do vzpomínek pamětníků. Objevíme opuštěné vesnice a sílu přírody zde-
jšího regionu, rozšíříme si obzory a získáme perspektivy pro naši budoucnost v 
Evropě bez hranic. 

Načerpáme sílu Zeleného pásu Evropy
Díky tomu, že je tento, kdysi pohraniční region, řídce osídlen, slouží dnes jako 
útočiště pro mnoho druhů zvířat (např. rys nebo tetřívek) a mohly se zde vyvinout 
ojedinělé přírodní biotopy, které jsou dnes chráněné. Právě zde můžeš načerpat 
energii, která se skrývá ve zdejší přírodě – poznat klid, ochutnat něco z darů přírody 
a změnit pohled na svůj běžný život.

Vychutnejme si „přírodu na talíři“
Necháme se překvapit rozmanitostí chutí, kterou nabízí příroda. Naučíme se jak po-
znat jedlé divoké bylinky a následně si ukážeme možnosti jejich použití při přípravě 
jídel. Ochutnáme jedlé divoce rostoucí rostliny a vyzkoušíme si je uvařit na ohni.

„Tento kemp mi ukázal, jak jednoduše lze žít a kolik energie a jídel mohu získat z 
přírody. Díky kempu jsem se vyrovnala sama se sebou.“ Účastnice kempu v roce 
2014

„Od Železné opony k Zelenému 
                                     pásu Evropy“

Kemp na hranici or-
ganizovaný skupinou 
Wilde Feldküche
OBEC: 
Windhaag bei Freistadt

TERMÍN: 
4.6. – 7.6.2015 
22.7. – 24.7.2015

CENA: 
4 denní € 320,- (3 denní € 275,-)
studenti € 290,- (€ 250,-)

Kontakt 
Florian Holzmann, 
holzmannflo@gmail.com, 
0043 650/ 3128058

Nabízíme 2 zlevněná místa na 
našem kempu pro české 
účastníky - 95 € na 4 dny 
(včetně stravy)

Více informací 
a přihlášky na:
www.wildefeldkueche.info

Tento projekt vznikl ve spolupráci s



Náš kemp Ti nabízí
Nauka o divokých bylinkách a outdoorovém vaření
• výpravy za divokými bylinkami na Zeleném pásu – 
 poznávací znaky bylinek, jejich účinky a použití
• příprava sladkých a slaných pokrmů z divokých bylinek na ohni
• klasické způsoby rozdělávání ohně a vaření na ohni

Návod na zdokonalení outdoorových dovedností
• rozdělávání ohně z přírodních zdrojů
• vázání uzlů a stavba přístřešku v přírodě

Oddechový čas a rozšíření obzorů ve skupině
• kultura komunikace ve skupině
• návod jak čerpat energii pro všední dny
• překonání vlastních obav a pohodlnosti

Zážitek z  hranic, historie a společné budoucí perspektivy
• výlety s pamětníky do bývalé země nikoho a přehled historie regionu 
 (sudetští němci, odsun, komunismus, studená válka a železná opona)
• setkání s českými sousedy a získání impulzů pro společnou budoucnost 
 na Zeleném pásu Evropy
• dojmy z evropsky chráněného území Maltsch a Horní Malše

Jídlo a ubytování
Podporujeme regionální, organické a vegetariánské stravování a vaříme dvakrát denně 
teplé jídlo. Žijeme i spíme blízko přírodě, jak je to jen možné. Naším ubytováním je jen 
jednoduchý přístřešek.

Atraktivní zprostředkování zážit-
ků přírody Zeleného pásu Evropy. 
Možnost aplikace nových poznat-
ků z kempu do Vašeho každo-
denního života. Výměna zkuše-
ností mezi jednotlivými účastníky 
kempu. Maximálně šetrný přístup 
k přírodě. To vše prožijete na 
našem kempu, kempu na hranici.

Těšíme se na společné
dobrodružství!

www.wildefeldkueche.info
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