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Pobyt s programem jako odměna za dobrovolnickou pomoc 
na přípravách Jablečné slavnosti – tradiční slavnosti jablek, 
místních výrobků, řemesel a kultury.

Program JABLEČNÉ SLAVNOSTI V HOSTĚTÍNĚ (27. 9.) zahrnuje řemeslný 
jarmark, výstavu domácích jablečných moučníků i jejich prodej, přehlídku 
regionálních odrůd ovoce a další atraktivní a zábavný program. Vaši duši potěší 
hudba, folklórní vystoupení, divadelní představení či muzicírování cimbálové 
muziky Veronica. Dospělí i dětští návštěvníci se mohou zapojit do her, soutěží, 
putování po sochách v krajině kolem obce či vyhrát ceny v bohaté tombole.

Bez pomoci řady nadšených a ochotných lidí, kteří nám jezdí pomáhat, by 
nemohla Jablečná slavnost zdárně proběhnout. Proto organizujeme Jablečný 
víkend s pracovním i zábavným programem pro naše pomocníky.

Během pobytu Vás čeká nejen spousta práce (příprava stanovišť, úklid, práce 
v zahradě, administrativní činnosti, chystání aktivit pro děti atd.), ale i spousta 
zábavy v kolektivu nadšenců, nové zážitky, poznání zajímavých lidí i prostředí, 
výlet do přírody Bílých Karpat i trocha oddychu a relaxace.

Kromě pocitu z dobře vykonané práce a nadšených očí nedělních návštěvníků 
slavnosti Vám můžeme nabídnout ubytování a vegetariánskou stravu zdarma, 
příjemné prostředí, drobné dárečky a především velké poděkování za pomoc.

Jablečný víkend začíná v pátek 25. 9. večer, přijet pomáhat můžete ale i 
kdykoliv v sobotu, případně až na nedělní slavnost. 
Zůstat můžete až do pondělí (státní svátek) a strávit s námi nedělní večer 
s cimbálovou muzikou.

Neváhejte se přihlásit, pojďte s námi chystat Jablečnou slavnost! 

Přihlášky přijímá a bližší informace poskytne: Hana Machů, 572 630 670, 
hana.machu@veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz
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