Dovolená s bylinkami, užovkami a
bohyněmi
Netradiční dovolenou v uplynulých dnech zažilo 21 účastníků Dovolené s příběhem, která se
konala v Hostětíně v Bílých Karpatech.
Kromě toho, že 5 dní bydleli v domě, který žije ze slunce a po ránu poslouchali ptačí koncert
z ovocného sadu, tak pro ně pracovníci Centra Veronica připravili na každý den atraktivní
program. Poznali Bílé Karpaty, na výletech se mohli seznámit se zdejší krajinou, historií i
písničkami. Ale nejen to.
„V pondělí účastníci filcovali z ovčí vlny. Míčky, obrázky, panenky, kloboučky a řadu
dalších drobností. Měli jsme radost, protože se do této tvořivé, rádoby ženské, činnosti
aktivně zapojili i někteří muži.“, říká Aneta Zádrapová, hlavní lektorka programu. „V úterý
jsme poznávali čarokrásný kraj na výletě za žítkovskými bohyněmi. Jako příprava nám sloužil
program o bylinkách, kdy se zájemci dozvěděli o jejich léčivých účincích, vyráběli bylinkový
tvaroh a zkoušeli, jak chutnají plevely a jak se dají využít v kuchyni“, dodává lektorka.
Velmi zajímavou součástí programu byl výlet do Vlárského průsmyku se známým zoologem
Mojmírem Vlašínem. Je to lokalita s výskytem užovky stromové. „Účastnit se s Mojmírem
Vlašínem exkurze za hady je vždy velmi zajímavé. Tuto lokalitu dobře zná, takže kromě
svleček a zbytků vajíček pravidelně nacházíme i živé exempláře, které se musí změřit, zvážit
a označit. Držet vzácnou užovku stromovou je velmi zvláštní pocit, zejména, když jí Mojmír
říka familierně Anča“, říká Marie Křiváková, která se několika expedic již zúčastnila.
Hostětín je známý svým přístupem k ekologii. Kromě prohlídky ekologických projektů je od
letošního roku otevřená certifikovaná přírodní zahrada za Centrem Veronica a lidé se mohou
vydat i na zajímavou naučnou stezku Naokolo Hostětína. Nikdo by neměl z Hostětína odjet,
aniž by ochutnal i oblíbený hostětínský bio-mošt.
„Blíží se nám podzimní sezóna a s ní i ovocnářské aktivity. Kdo chce zažít dovolenou s vůní
sušených jablek a s chutí čerstvě vylisovaného moštu, tak pro ně je připraven podzimní termín
Dovolené s příběhem, od 10. října. Můžete se opět těšit na zajímavý program“, zve Aneta
Zádrapová i celé Centrum Veronica Hostětín.
Kontakt: Aneta Zádrapová, aneta.zadrapova@veronica.cz, telefon 572 630 670, 721905124.
Pozvánka na říjnový termín Dovolené s příběhem:
http://hostetin.veronica.cz/dovolena-s-pribehem-zelena-dovolena-s-vuni-jablek

