
11.00–17.00

Čerstvý jablečný mošt
Biojarmark  

a trh řemeslných  
výrobků

Netradiční zábava pro děti
Ekologická a ovocnářská poradna  

a ekostánek
11.00–13.30 • (od 14.00 prodej) 

Přehlídka jablečných moučníků
12.00 • folklorní soubor Světlovánek

13.00–17.00 • cimbálová muzika Koménka
13.30 • písničkářka Horana a syn

15.00 • kapela PASS
15.00 • divadlo pro děti Řád červených nosů
16.30 • kapela Nevermore & Kosmonaut

www.jablecna-slavnost.cz

neděle 23. 9. 2018

 

Ekologický institut Veronica • Tradice Bílých Karpat, z.s. • Obec Hostětín

Jablečnou slavnost podpořili: 
Moštárna Hostětín, s.r.o. | TVD – TECHNICKÁ VÝROBA, a.s. | SlaviCopy

Za spolupráci při organizaci slavnosti děkujeme těmto organizacím:  
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, ČČK Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, 

RC Kaštánek Valašské Klobouky, ZUŠ Slavičín a Bojkovice. 
Děkujeme také řadě dalších partnerských neziskových organizací,  

škol a především mnoha dobrovolníkům.

Ochutnáte:
Čerstvý jablečný mošt, 
moučníky, veganská 
a vegetariánská jídla, 
bioklobásky, bioguláš 
a kyselicu, pomazánky, 
palačinky aj.

Vyzkoušíte:
Moštovací kolo,  
jízdu v elektromobilu 
a na elektrokole,  
zážitkovou přírodní  
zahradu aj.

Vaše děti potěší:
Putování kapky vody 
(stezka s úkoly), ruční 
moštování, divadlo, ře-
meslné dílny, dřevěný 
kolotoč aj.

Poznáte:
Činnost Centra  

Veronica, přírodní  
zahradu, pasivní dům, 
biomoštárnu, sušírnu 
ovoce aj. (při exkurzi). 

Jak na domácí  
drogerii, zero waste, 

(bez)plenkování aj. 
Registr dárců  
kostní dřeně. 

Vstupné: 
Dospělí 100 Kč, děti 40 Kč, 

rodinné 250 Kč.
Přijeďte vlakem či na kole 

a získáte zlevněné vstupné – 
80 Kč / 40 Kč / 200 Kč.

Výtěžek je věnován na celoroční 
práci s dětmi, mládeží a handica-

povanými a rozvoj jejich  
vztahu k přírodě.Na akci bude pořizována fotodokumentace,  

která bude sloužit k prezentaci a bude zveřejněna  
na webu a facebooku pořadatelů.

POZOR NA ZMĚNU 
DOPRAVNÍ UZAVÍRKY:

Příjezd do Hostětína bude  
povolen pouze hostům slavnosti 
– a to od Pitína. Ostatní provoz 

přes Hostětín bude uzavřen. 
Uzávěra opravované silnice mezi 
Slavičínem a Pitínem bude na ne-

děli přerušena a veškerý provoz 
bude veden po této silnici.


