
Jablečná slavnost v Hostětíně 
2015

Jaké to ASI bude??

No, hlavně to bude 20., 
nikoliv 27. 



Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav

Víkend pro 
dobrovolníky



… nejdůležitější je znát svůj zdatný tým …

Víkend pro 
dobrovolníky



Přípravné sobotní práce - dobrovolníci



Víkend pro 
dobrovolníky



Víkend pro 
dobrovolníky



Víkend pro 
dobrovolníky



Den D aneb Jablečná slavnost 



JABLEČNÝ BAR

Plnění čerstvého moštu do lahví, příprava k prodeji



Prodej moštu před 
moštárnou



Prodej moštu před moštárnou



Prodej moštu před moštárnou



JARMARK + VIP hosté 

Oficiální zahájení slavnosti, setkání s VIP hosty na návsi



Jarmark na návsi po ránu – ještě to nezačalo 



A už se nám to plní…





Tradiční výrobky – ukázky řemesel, prodejní stánky. 



Jarmark je především prezentací držitelů
regionální značky Tradice Bílých Karpat. 

Je to první přeshraniční regionální značka, se Slováky máme dohromady 60 držitelů. Výrobky 
označené touto značkou zajišťují původ surovin v Bílých Karpatech, tradiční technologii výroby, 

šetrnost k životnímu prostředí a kvalitu výrobku. Certifikát mohou mít i služby, např. Centrum 
Veronica je také držitelem značky. www.tradicebk.cz



TOMBOLA

V tombole je na sto různých cen, 
řemeslných výrobků, dárkových 
balíčků aj.



VÝLETIŠTĚ

• Koncerty: Two Basses, Veselá bída, Z horní 
dolní a dál na jih

• Kiosek Veronica – bioguláš, kyselica, konopná a mátová 
sodovka, regionální pivo aj. Specialita: v rámci snižování množství 
odpadů v kiosku používáme vratné (zálohované) nápojové kelímky.

• Losování tomboly – výdej tomboly od 15 h od., v 16 hod. 
losování hlavních cen

• Hry pro děti v režii Rádia Čas



Výletiště se nese ve znamení hudby a dobrého jídla. 



Koncertní pódium na výletišti.



Spousta dobrého jídla a k tomu dobrá hudba a pohodička. Výletiště. 



Užijí si i děti.



FAIRTRADOVÁ KAVÁRNA 
VERONICA



FAIRTRADOVÁ KAVÁRNA 
VERONICA

Fairtradová káva, čaj, jablečné moučníky...



PŘÍRODNÍ ZAHRADA, SAD

• Dětské aktivity – jablečná stezka
• Přírodní zahrada s ovocnými dřevinami
• Řemeslné ukázky
• Divadlo pro děti (15 hod.)
• Cimbálová muzika
• Ruční lisování moštu



Ukázky starých řemesel, zahrada



Ukázky starých řemesel, zahrada



Ukázky starých řemesel, zahrada



Jablečná stezka pro děti – stezka zahradou, kde děti 
plní řadu zajímavých i zábavných úkolů. 



Jablečná stezka pro děti.



Jablečná stezka pro děti.



Divadlo pro děti. V 15 hodin v sadu.



Divadlo pro děti. V 15 hodin v sadu.



Ruční lisování moštu



Zábava v zahradě...



4x EXKURZE

• Moštárna
• Pasivní dům
• Výtopna + Kořenová čistírna + solární 

technologie
• Přírodní zahrada

• Časy exkurzí jsou uvedeny v programu akce.



sraz exkurzí



Exkurze v moštárně.



EKOLOGICKÁ PORADNA 
U CENTRA VERONICA



VSTUPNÉ



VSTUPNÉ – fronta návštěvníků je 
občas docela dlouhá 



VSTUPNÉ – takto vidí první obrázek 
obce příchozí návštěvníci



VSTUPNÉ
kromě vstupenky zde návštěvníci dostávají i plakátky k akci, informační 

materiály, samolepky aj.



PARKOVÁNÍ



Řízení parkování aut.



Řízení parkování aut.



Řada aut je (bohužel) velká...





VÝSTAVA OVOCNÝCH 
MOUČNÍKŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ



VÝSTAVA STARÝCH ODRŮD 
OVOCE



VÝSTAVA STARÝCH ODRŮD 
OVOCE



Hlavní organizátoři Jablečné

Centrum Veronica Hostětín
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
Obec Hostětín



Kdo je: 
Centrum Veronica Hostětín
• ekologické vzdělávání dětí i dospělých
• semináře, konference, workshopy
• exkurze ekologickými projekty v obci
• exkurze přírodní zahradou
• ekologická poradna
• ubytování v ekologickém penzionu (pronájem pro semináře, oslavy, 

svatby, firemní akce...)
• pobytové programy, dovolené, tábory pro rodiče s dětmi
• vzdělávací i zábavné doprovodné programy
• sídlí v budově pasivního domu obklopeného ukázkovou přírodní 

zahradou
• je součástí Ekologického institutu Veronica se sídlem v Brně



Kdo je: Občanské sdružení 
Tradice Bílých Karpat

• provozuje regionální značku Tradice Bílých Karpat
• působí v oblasti regionálního rozvoje, propagace regionálních 

výrobků a rozvíjení místní ekonomiky
• rozvíjí ovocnářství v Bílých Karpatech



Kdo je: obec Hostětín

Obec proslavená svými ekologickými 
projekty: kořenová čistírna odpadních vod, 
bio-moštárna, výtopna na biomasu, solární 
technologie, šetrné veřejné osvětlení, 
pasivní dům Centra Veronica s přírodní 
zahradou.

Za svůj přínos k ochraně životního prostředí 
získala řadu ocenění.

V roce 2010 obec navštívil princ Charles.



Děkujeme všem dobrovolníkům 
za pomoc!
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