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Každou sobotu na vás čeká zážitek z Bílých Karpat
Hostětín, 11.7.2014
Nevíte, co dělat o prázdninových víkendech? Vydejte se za zážitkem. Čekají na
vás výlety, při kterých zažijete lov užovek, chytání raků, bylinkové čarování,
stříhání ovcí a předení ovčí vlny, ochutnáte vodu od pramene a odnesete si
spoustu zážitků z tvoření v přírodě. Výlety pro vás připravili pracovníci
občanského sdružení Tradice Bílých Karpat a Centra Veronica Hostětín.
Obec Hostětín, která je známá svou ekologickou infrastrukturou, nabízí všem
návštěvníkům něco navíc. O prázdninových víkendech jsou zde otevřené dveře v Centru
Veronica. Nejenom že si zde můžete koupit slavný bio-mošt, ale můžete se zúčastnit i
zajímavého sobotního programu.
Témata nejsou jen tak ledajaká. Vašimi průvodci budou skuteční experti, se kterými vás
čekají netradiční zážitky. Můžete se vydat za plazy Bílých Karpat a hledat užovku
stromovou, zkoumat a lovit raky v potoce, vidět, jak vzniká „z ovečky svetr“, těšit se
z krásné krajiny a tvořit z přírodních materiálů i poznávat tajemství žítkovských bohyní.
Odvezete si spoustu zajímavých poznatků i praktických zkušeností.
Můžete se vydat na programy:
 Řemeslo má zlaté dno (19.7. 2014) a zkusit staré řemeslné techniky. Sraz
v 10 hod. v Hostětíně
 Voda v lese (26.7.) a putovat s odborníkem až k prameni Kolelače. Sraz v 10
hod. v Hostětíně
 Raci v Bílých Karpatech (2.8.) a poznat, zda rak opravdu chodí pozpátku. Sraz
v 10 hod. v Hostětíně
 Bílé Karpaty všemi smysly (9.8.) a prožít Karpaty prostřednictvím technik
land-artu, tvoření (ze) země. Sraz v 10 hod. v Hostětíně
 Za plazy do Bílých Karpat (16.8.) a zkusit, jaká je hadí kůže. Sraz v 10 hodin
na vlakové zastávce Svatý Štěpán
 Krajem žítkovských bohyní (23.8.) a poznat Moravské Kopanice, drsný a
čarovný karpatský kout. Sraz v 10 hodin před obecním úřadem na Žítkové
 Od ovečky po svetr (30.8.) a vyzkoušet si, jak se zpracovává ovčí vlna. Sraz
v 10 hodin před obecním úřadem v Návojné.
„Každý víkend k nám přijíždí řada návštěvníků, kteří o Hostětíně slyšeli – a chtějí ho i
zažít na vlastní kůži. Doporučujeme, aby přijeli už ráno, máme otevřeno od 10 hodin.
V sobotu se mohou vydat na exkurzi a po návratu si mohou sami prohlédnout naše
ekologické stavby“, navrhuje Hana Machů, pracovnice Centra Veronica. „U nás je stále
kam jít. Máme ukázkovou přírodní zahradu, kde vám ukážeme, jak bydlí netopýr, proč
chceme na zahradě škvory nebo uvidíte záhon s tajemným názvem Klíčová dírka. Líbit se
vám bude na netradiční naučné stezce Naokolo Hostětína, kde se dozvíte o tom, kdo to
byli miškáři, co je to nohál, kam dříve chodily děti na jahody nebo co dělaly při pasení
dobytka. Známé jsou i naše Sochy v krajině.“
Kdyby vám jeden den v Hostětíně nestačil, můžete využít pohostinnosti jednoho
z pouhých sedmi certifikovaných ekologických ubytovacích zařízení v České republice.

Pasivní dům Centra Veronica je držitelem známky „Ekologicky šetrná služba“ a vy si zde
můžete vyzkoušet bydlení v domě, který pro svůj provoz využívá obnovitelné zdroje
energie a v zimě se v něm téměř nemusí topit.
V Hostětíně se zkrátka nudit nebudete. Je kam jít.
……………………………………
Bližší informace a aktuální program sobotních akcí:
http://hostetin.veronica.cz/sobotni-prazdninove-exkurze
Informace vám rádi zodpovíme i na telefonu 572 630 670 a 608 426 049.
Kontaktní osoba: Marie Křiváková

