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i jiné

zábava

pro malé
i velké

osvěta

(nejen)
ekologická

• čerstvý mošt (poteče proudem!) • jablečné moučníky
od místních hospodyněk (prodej ve 13.30) • guláš 4× jinak
• vege-hamburgery • proslavené „veroničí“ pomazánky
• salátové trio • tradiční kyselica • bioklobásky • palačinky
• chilli con pulsos • Fair-trade káva • hostětínský radler
• BIO bylinkové sodovky
• jarmark regionálních produktů a řemeslných
výrobků (nejen) se značkou Tradice Bílých Karpat

NOVINKY: • výuka valašských tanců • jóga pro rodiče a děti
• cimbálové muziky Slavičan a Koménka
a dětský soubor Světlovánek
• ruční moštování, moštovací kolo • řemeslné dílničky
• zpracování ovčí vlny • dětská stezka s úkoly • dřevěný
kolotoč • ráchání v potoce (gumáčky s sebou :-) , ohniště…
• nejrůznější jablečné soutěže • atraktivní ceny v tombole
• výstava starých odrůd ovoce • prodej ovocných stromů
• ovocnářská poradna • eko-poradna: úspory vody a energie,
dešťovka, slaměné izolace, kompostovací toalety, soláry aj.
workshopy: • Úklid levně, rychle a ekologicky (12.00, 14.30)
• Bezplenková metoda (13.00) • Zero waste (13.30) • Domácí
kompostování (15.00) • Bylinky – masti, tinktury (15.30)
exkurze: • Přírodní zahrada • Moštárna • Pasivní dům, …

www.jablecna-slavnost.cz
dobrý skutek • Na Jablečné slavnosti se budete moci

zapsat do registru dárců kostní dřeně

eko-bonusy

• Příjezd vlakem či na kole = sleva 20 Kč
ze vstupného pro dospělé. Káva do vlastního hrnečku = sleva 5 Kč.
Vratné kelímky. Občerstvení a nápoje z místních surovin.

vstupné • Dospělí 100 Kč, děti 50 Kč, rodinné 250 Kč. Výtěžek

je věnován na celoroční práci s dětmi, mládeží a handicapovanými a rozvoj jejich vztahu k přírodě. Chcete-li nás podpořit více, nabízíme benefiční vstupné.

doprava • Průjezd Hostětínem bude povolen jen ve směru od Pitína.

V obci je omezená možnost parkování, preferujte příjezd vlakem či na kole.

Na akci bude pořizována fotodokumentace, která bude sloužit k prezentaci
a bude zveřejněna na webu a Facebooku pořadatelů.

Ekologický institut Veronica • Tradice Bílých Karpat, z.s • Obec Hostětín • Moštárna Hostětín, s.r.o.
Za spolupráci při organizaci slavnosti děkujeme těmto organizacím: Gymnázium Jana Pivečky
a SOŠ Slavičín, ČČK Hostětín, RC Kaštánek a Vrběnka Valašské Klobouky, ZUŠ Slavičín,
ZUŠ Bojkovice, Město Slavičín, Město Valašské Klobouky. Děkujeme také řadě dalších
partnerských neziskových organizací, škol a především téměř stovce dobrovolníků.
Akce se koná pod záštitou
ministra zemědělství
Miroslava Tomana.

