Jabloně

jít...
Hostětín – je kam
ch
... sami a po svý

(ony pro nás a my pro ně)
Samoobslužná
aktivita pro
návštěvníky Hostětína
Vydejte se na procházku krajem
a historií jabloní.
Na 4 km dlouhé trase lesem, loukami a vesnicí se setkáte s jabloněmi
a dalšími nejen ovocnými stromy.
Náš text vás provede krajinou
a upozorní na zajímavá místa.
Budete-li pozorní a otevření,
odhalíte krásu a tajemství přírody
Bílých Karpat.
Délka trasy: 4 km, převýšení 160 m
Náročnost trasy: trasa vede převážně po nezpevněných cestách,
po dešti mohou být místy blátivé a s vyjetými kolejemi
od traktorů (nelze projet s kočárkem), pohyb v sadu
v trávě, která může být vlhká, vezměte si obuv do terénu
Začátek trasy: u Centra Veronica v Hostětíně, GPS: 49.0504N, 17.8789E
Hostětín leží ve Zlínském kraji na moravsko - slovenském pomezí.
Předpokládaná doba procházky: asi 3 h, podle rychlosti chůze a doby
strávené při plnění úkolů
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Připravili jsme pro vás 7 zastavení o původu jabloní, pěstování jabloní
člověkem, různorodosti odrůd, využití jablek, jejich zpracování i symbolice. Pro děti jsou tu ke čtení či poslechu příběhy a pro čilé ruce, nožky
a hlavy úkoly, k jejichž splnění si v Centru Veronica můžete vypůjčit
batůžek s pomůckami.
Na každém zastavení je pro vás:
• povídání o místě, na němž se nacházíte
• písnička o jabloních, kterou si můžete společně zazpívat a zkusit
uhodnout jejího autora (správné odpovědi najdete na konci textu)
• teorie k tématu zastavení
• příběh pro děti
• úkol pro děti (nezapomeňte si zapůjčit batůžek s pomůckami)
• a pokyny k další cestě (cesta není vždy jednoduchá, sledujte pozorně pokyny
a mapku)

Jednotlivá zastavení, která na vás čekají:

Jak to všechno začalo
A co do toho vložil člověk
Bohatství sadů v minulosti
L áska – symbol jablka
Odrůdy jabloní
Nově po staru
Ě ště něco na závěr
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Vítejte
na procházce za poznáním jabloní.
Užijte si cestu krajinou, čtení příběhů i plnění úkolů.
Tento text vám bude dobrým
průvodcem.
Přejeme vám krásné zážitky.
Tým Centra Veronica Hostětín

Cesta:
Vydejte se od Centra Veronica na náves.
Po pravé straně návsi je na sloupu namalováno bílé písmeno J ve žlutém kolečku . Tuto značku sledujte. Povede
vás kolem kapličky, k rozcestí silniček se
starou stodolou po vaší pravé ruce.

Zastavení 1

Všimněte si velkého ovocného stromu
sklánějícího se nad stodolou. Stará
hruška ukazuje na starodávné sepětí
člověka a stromu.
Na konci vesnice vám popřejí šťastnou cestu dřevění skřítci. Jsou jednou
z několika dřevěných soch, které uvidíte
cestou. Tyto Sochy v krajině byly spolu
s dalšími vytvořeny při sochařském
sympoziu v roce 2002. Vy se vydáte
lesní úvozovou cestou napravo vzhůru.
Sledujte pozorně značení. Na buku na
rozcestí lesních cest se k písmenku
a modré značce místního značení
přidává žluté jablíčko a ukazuje vám
vaši odbočku vpravo. U třetího žlutého
jablíčka vás čeká první zastavení.

Jak to všechno začalo

Roste, roste strom,
roste na Zemi.
Hluboko je v hlíně
svými kořeny.
Jeho řeč je tichá,
málokdo ji slýchá,
skoro mlčení,
skoro mlčení.

Místo:
První zastavení je v lese. Proč právě v lese?
Zavřete na chvíli oči a představte si krajinu
Bílých Karpat před příchodem prvních osadníků…
Krajinu porostlou hustými lesy. Před osídlením
člověka bylo téměř celé území dnešní České
republiky pokryté lesem. Z lesa první obyvatelé
čerpali potravu, dřevo na oheň i na stavby.
Byly tu už tenkrát jabloně? I jabloně rostly původně v lese. V našich lesích to byla jabloň lesní
s malými trpkými zelenými jablíčky ...
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Teorie:
Nejstarší doklady o výskytu a využívání ovoce se nacházejí v archeologických nálezech.

Úkol pro děti:
Pravěcí obyvatelé znali přírodu velmi dobře. Určitě dokázali poznat
jednotlivé druhy stromů nejen
v létě, ale i v zimě. Podle velikosti,
tvaru koruny, pupenů i podle kůry.
Poznáte to i vy?
Pozorně prozkoumejte kůru a tvar
stromů v lese. Můžete tu najít
buk, dub, habr, borovici, modřín
i další druhy. Pozorujte rozdíly ve
tvaru koruny stromů, všimněte si
zajímavých tvarů habrů. Pozorujte, je-li kůra hladká nebo hrubá,
zda-li se odlupuje, jak je strukturovaná. Pohlaďte ji dlaní – je drsná nebo jemná? Jde do ní rýpnout
nehtem? Všimněte si, že se může
lišit struktura kůry na kmeni stromu dole u kořenů a ve větší výšce. Vezměte si z batůžku voskovky
a papír a udělejte si frotáž kůry
z několika druhů stromů, které poznáte. Pokud stromy moc neznáte,
najdete v batůžku nápovědu.
Frotáž uděláte tak, že přiložíte papír na kůru stromu a voskovkami
přejíždíte naplocho po papíře, až
se vám na něm zobrazí struktura
povrchu.
Frotáž z kůry jabloně si pro srovnání můžete udělat na předposledním zastavení.

K našim pravěkým domácím ovocným dřevinám, rostoucím přirozeně v lese pravděpodobně patřila
jabloň lesní, hrušeň polnička, třešeň ptačí, višeň obecná, dřín obecný, oskeruše domácí a réva vinná
lesní.
Lidé doby kamenné nejdříve pouze
sbírali plody místních druhů.
Později začalo vznikat jakési lesní
ovocnářství a docházelo k prvním
pokusům o zlepšení podmínek pro
vývin ovocných stromů.
Jabloň lesní, kterou dnes v původní podobě už potkáme v lese
málokdy, má maličká zelená kyselá
jablíčka, pro lidi sotva konzumovatelná.
V jiných částech světa rostly a rostou i jiné plané druhy jabloní, jejichž plody jsou chutnější. Například druh Malus sieversi, který je
domovem ve střední Asii.
A jak vznikla a dostala se k nám
jabloň domácí s chutnými plody?
To se dozvíte na dalším zastavení.
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Příběh pro děti:
V příbězích pro děti budeme společně
cestovat v čase s holčičkou Zvídalkou
a jejím bratrem Koumálkem. Zažijeme
je v počátcích zemědělství mladší doby
kamenné, o několik tisíc let později při
objevu roubování, při žíznivé cestě rozpálenou loukou, pečení prvního závinu,
prodání prvních křížal před několika
sty lety i při Zvídalčině svatbě.

Jak zaseli první jadérka
Hodně dávno, asi tak před osmi
tisíci lety v mladší době kamenné,
byl jeden tábor pralidí. Bydleli
v něm holčička Zvídalka, chlapeček Koumálek a ještě hodně
dospělých pralidí. Zvídalka s
Koumálkem šli s dospělým pračlověkem do lesa na malá kyselá
jablíčka. Po cestě se pošťuchovali
a smáli se sobě navzájem. Konečně uviděli malou jablůňku. Dali si
závody, kdo u ní bude první. Vyhrál Koumálek. Potom hráli, kdo
nasbírá více jablek. Vyhrála Zvídalka. Cestou zpátky se nemohli
dohodnout, co budou dělat: Zvídalka se chtěla honit a Koumálek
chtěl zlobit dospělého pračlověka.
Až byli v táboře, každý si vzal jedno jablko, okusovali ho, ohryzky
hodili před sebe a šli spát.

V našich příbězích stojí Zvídalka s Koumálkem u počátku nových objevů.
Kdo ví, třeba u objevů důležitých pro
celé lidstvo opravdu často stály neposedné a zvídavé děti …
Možná jednou objevíte něco cenného
i vy.

O tři roky později:
Zvídalka s Koumálkem si venku
hráli na honěnou a najednou Koumálek o něco zakopl. Podíval se
za sebe a viděl, že zakopl o stromek, který mu byl kus nad kolena.
Podíval se na něj a uviděl, že je to
mladá jablůňka. Zeptal se Zvídalky: Nevíš, kde se tady vzala? Ne,
ale pamatuješ, jak jsme šli před
několika lety do lesa na jablka
a pořád jsme se hádali? Ano! Vykřikl Koumálek. To je určitě z těch
jablek! A šel to říct dospělým pralidem. Ti mu moc nevěřili, ale jestli
jim roste jablůňka v táboře, tak ať.
Zvídalka s Koumálkem jablůňku
ochraňovali, dokud neměla jablka.
A OD TÉ DOBY SE JABLONĚ
SÁZEJÍ.
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Cesta:

Dál vám cestu ukáže opět písmenko . Sledujte jej až k Prameni. Zde se můžete
zastavit, občerstvit pramenitou vodou a něco se dozvědět z druhého zastavení.

Zastavení 2

A co do toho vložil člověk

Zahrada rozkvétá
od pramene,
v kořenech květy jsou
připravené,
ve květech ovoce dozrává.

Teorie:

Místo:
Dřevěná socha nazvaná Pramen spolu
s lavičkami dnes dotváří místo na kraji
lesa, ze kterého po stovky let stéká životodárný potůček k vesnici. Jak je to asi
dlouho, co lidé na těchto místech začali
přeměňovat krajinu pro svoji obživu?
Představte si naše předky, jak s jednoduchými nástroji, zvířecími pomocníky,
vlastní silou i s pomocí živlů (zbytky
lesa se vypalovaly ždářením) přeměňují lesnatou krajinu na pole, pastviny
a místo pro obydlí.
Novodobí trvalí osadníci přišli do
Bílých Karpat poměrně pozdě, asi ve
13. století. (Po rozpadu Velké Moravy
byl hřeben Bílých Karpat jako hraniční
území mezi českými zeměmi a Uhrami
po několik set let neosídlený).
Zasadili už tenkrát u svých obydlí první
jabloně domácí? A kde se tento druh
vzal?
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Současná jabloň domácí (Malus
domestica) vznikla z více druhů
jabloní. Badatelé zjistili podle jejího genetického kódu, že se nejvíce
shoduje s druhem Malus sieversi,
která je domovem ve střední Asii například v Kazachstánu.
Jednotlivé odrůdy lidé dříve záměrně nešlechtili. Většinu starých
odrůd objevili jako náhodné semenáče. Později začal člověk vysévat
semena z vybraných plodů a nechávat si stromy, které nesly dobré
ovoce. Tak vznikaly první stálejší
typy jabloní. Díky dobré péči nesly
stále lepší plody.
Pro zachování žádoucích vlastností
a vznik různých odrůd měl největší
význam objev roubování.
Proč roubování?
Díky tomu, že jabloně mají dva
různé rodiče (jsou cizosprašné),
nemusí si při pěstování ze semen
uchovat v další generaci tytéž
vlastnosti. Proto po vypěstování

semenáčku – podnože, se na něj
přenese roub (větvička) nebo očko
(pupen) žádané odrůdy. Je-li zákrok úspěšný, obě části srostou.
Na podnoži (tedy jakési podložce
tvořené kořeny a částí kmínku)
roste koruna ze zvolené odrůdy,
která později dává dobré plody.
Roubování ovocných stromů není
žádnou novinkou. Již 500 let př.
n. l. popsal Hippokrates očkování
ovocných stromů. Do “divokých
stromů“ se tehdy vsazovaly pupeny pro vypěstování žádaných
odrůd. V prvním století rozlišovali
Římané 30 různých odrůd jabloní.
Římané také přinesli roubovací
metody do střední Evropy.
Štěpování (tedy roubování a očkování) je v českých zemích písemně
doloženo od 12. století. Významnější šlechtění ovocných stromů
začalo v 16. – 17. století, v 18. století pak dosáhlo velkého rozkvětu.
Šíření odrůd probíhalo mezi nadšenci a vzdělanci. O rozvoj ovocnářství se zasloužili učitelé a spolky, kněží a kláštery, šlechta a její
zámečtí zahradníci. Odrůdy se
přechovávaly ve farských, později i školních zahradách a ve štěpnicích při klášterech a zámcích.
Spoustu odrůd přivezli cestovatelé a také vojáci při válečných
konfliktech. Zhruba od 19. století
byly novinky šířeny školkařskými
firmami.

ZPŮSOBY ROUBOVÁNÍ

družení = kopulace
- pro stejnou tloušťku podnože a roubu
- v místě pupenu má rostlina nejvíce
zásobních látek, šance na úspěšný
srůst v těchto místech je jistější

plátkování = přidružení
- pro podnož silnější než roub
- alespoň jedna strana kůry se musí
přesně dotýkat

roubování za kůru
- pro přeroubování starších stromů při
dostatku mízy
Způsobů roubování existuje mnohem
více - na kozí nožku, dvojité družení...
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Úkol pro děti:
Roubovat ovocné stromy není jednoduché. Člověk k tomu potřebuje znalosti a zručnost. Můžete si „jako“ vyzkoušet jednu ze základních metod
roubování.
Z houští na kraji lesa si nožíkem
z batůžku, za dohledu dospělé osoby,
opatrně a citlivě k rostlině uřízněte
dvě větvičky. Stačí tenké (cca 1 cm)
a krátké (cca 20 cm). Jedna bude
představovat podnož a druhá roub.

Podle obrázku si zvolte metodu spojení roubu. Obě větvičky zařízněte
čistým řezem a přiložte k sobě tak,
aby k sobě co nejlépe přiléhaly. Důležité je, aby se přesně dotýkala kůra
obou částí (tedy hlavně kambiální
pletivo pod ní), aby mohlo dojít ke
srůstu. Pak použijte vázací materiál z batůžku a klacíky svažte pevně
k sobě. Možná bude třeba, aby vám
klacíky někdo podržel (při skutečném roubování bývá podnož pevná).

Příběh pro děti:
Jak lidé začali jabloně
roubovat
Před třemi tisíci lety žila jedna
rodina. Táta rád pěstoval jabloně,
měl v sadu malé i velké stromy,
a máma zase ráda šila mokasíny.
Jejich děti - holka a kluk, kteří se
jmenovali Zvídalka a Koumálek,
šly jednou spolu do sadu jabloní.
Honily se mezi stromy. Zvídalka
se nedívala na cestu a narazila do
jedné z malých jabloní. Zvídalce se
nic nestalo, ale jablůňce se ulomila
větvička.

Táta se bude zlobit, řekla Zvídalka. Mám nápad, řekl Koumálek,
pojď. Zvídalka za ním běžela a přemýšlela, co má za lubem. Podívej,
zastavil se Koumálek a ukázal
na velkou jabloň. Když ulomíme
větvičku na této jabloni, táta
nic nepozná. Tím to nevyřešíme,
řekla Zvídalka. Ale jo. Jak? Nech se
překvapit, řekl Koumálek a ulomil
větvičku. Potom odběhl zpět k poškozené jabůňce. Vytáhl z kapsy
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nožík a začal okrajovat větvičku,
aby pasovala na jablůňku. Co to
děláš? zeptala se Zvídalka. Podívej,
odpověděl Koumálek, když si od
mámy půjčíme kus kůže a přimotáme jí tuto větev k této jablůňce, tak
to táta nepozná. Máš pravdu, řekla
Zvídalka, uděláme to.
A udělali.

Uplynulo několik úplňků. Jednou v noci se Zvídalka probudila,
vzpomněla si na jablůňku a šla do
sadu. Odmotala kůži a viděla, že je
větvička srostlá.
Příští rok se táta divil, že jsou na
jedné jabloni jiná jablka.
OD TÉ DOBY SE JABLONĚ
ROUBUJÍ.

Cesta:
Od laviček u Pramene jděte nejbližší cestou na louku. Vydejte se doleva vzhůru po
louce podél kraje lesa. Asi po 20 metrech si všimněte dvou zplanělých jablůněk
v okraji lesního porostu. Co myslíte, kde se tu asi vzaly?
Stoupejte dál podél lesa a zkuste najít poblíž ústí lesní cesty strom z obrázku:
Babyka s „okýnky“ nám krásně ukazuje, jak
i v přírodě samovolně dochází ke srůstům
větví. Dotýkající se větve po poškození
kůry v době klidu srostly. Toto probíhá i při
roubování stromů, jen jsou obě části z jiného
jedince.
Pokračujte vzhůru po louce podél kraje lesa,
minete první roh louky a v druhém vyšším
rohu vstoupíte širokou cestou do lesa.
Nenechte se zmást symbolem
, lesem vás
nyní povedou přímo vzhůru žlutá jablíčka!
Vystoupáte mezi velkými buky až na vrcholovou cestu značenou červenou turistickou
značkou. Dejte se po ní doprava, sledujte
červenou značku a u východu z lesa vám
nohy samy zastaví před krásným výhledem
do kraje. Zde je vaše třetí zastavení.
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Zastavení 3

Bohatství krajiny

V sadě skví
se jara květ,
zemský ráj
to na pohled.

Teorie:

Místo:
Místní lidé znají toto místo jako pitínská
Jahodiska. V nízké trávě se tu dařívalo
jahodám, na které chodili lidé z nejbližší
vesnice zvané Pitín. Vesnici Pitín vidíte
nalevo pod vámi, za ním se rozkládají
Bojkovice s kostelem sv. Vavřince a zámkem Nový Světlov, který září do okolí
z kopce vlevo nad městem. Napravo
před vámi vidíte osadu Vasilsko a zcela
vpravo městečko Slavičín. Horizont
vpravo před vámi lemuje hřbet Vizovických vrchů. Dále na jih (po vaší levé
ruce) pokračuje hřeben Bílých Karpat.
Člověk po staletí hospodařil v krajině.
Zajistil si z přírody vše, co potřeboval
pro život. V Bílých Karpatech vznikla
soužitím člověka s přírodou pestrá
malebná krajina. Patří k ní lidská sídla,
plochy lesa, louky a pastviny, drobná
políčka a v neposlední řadě ovocné
sady.
Svědkem staletého hospodaření ve zdejší krajině je rozložitý solitérní dub, který
roste na louce kousek pod vámi. Chceteli, sedněte si na chvíli do jeho stínu.

Krajina Bílých Karpat by bez ovocných stromů nebyla takovou, jakou
ji známe. Jeden z výkladů názvu
Bílé Karpaty dokonce odvozuje jejich barvu od bílých květů stromů
na jaře.
Ovocné stromy nacházíme v krajině v různých podobách. Z okrajů
vesnic vybíhají zahrady a záhumenky, na nichž ovocné stromy vytvářejí přechod mezi zástavbou a okolní
krajinou. Mezi domy spatříme řadu
vysokých samostatně stojících (solitérních) ovocných stromů. Dříve
se před dům nebo vedle něj tradičně sázela jabloň či hrušeň, na konci
hospodářství stával ořech. Krásné
rozložité solitéry najdeme často
také na pastvinách nebo loukách,
kde skýtají stín pro odpočívající dobytek.
Cesty v krajině bývaly lemované
alejemi. Ovocné stromy v nich poskytovaly pocestným nejen orientaci a stín, ale také posilnění na
cestu. Mnoho alejí mezi vesnicemi
bylo založeno díky nařízení Marie
Terezie, která myslela především
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na stín pro koně a ovoce pro vojáky
vracející se z válečných tažení. Dnes
aleje často mizí nebo dožívají. Lidem
se nechce o stromy podél silnic starat a argumentem proti nim je také
nebezpečnost při dopravních nehodách.
Mezi větší formace ovocných stromů
patří sady. Dříve byly časté tzv. polní
sady, kdy se mezi řadami ovocných
stromů pěstovala zelenina, luštěniny a další rostliny, nebo selské sady,
které sloužily také k pastvě či sekání trávy pro dobytek. Tradiční jsou
polokmenné a vysokokmenné sady
(koruna stromů začíná ve výšce cca
130 – 190 cm) s velkými rozestupy stromů a travnatým podrostem.
Většinou jsou neoplocené a zachovávají tak průchodnost krajiny.
V produkčním ovocnářství se dnes
objevují spíše oplocené sady s nižšími tvary (polokmenné, čtvrtkmenné, zákrsky) - podobně jako v malých zahrádkách. Stromy jsou v nich

blíže k sobě a často se udržují kvůli
lepší sklizni bez podrostu.
Tradiční ráz vesnických zahrad na
určitou dobu přerušil moderní trend
krátce střižených trávníků a pouze okrasných dřevin. Ten už je také
částečně na ústupu a jabloně a další
ovocné stromy opět nacházejí v zahradách své místo.
Ovocné stromy také příznivě ovlivňují mikroklima, chrání půdu před
teplotními a vláhovými výkyvy a na
svazích působí proti erozi. Poskytují
potravu nejen člověku, ale řadě dalších živočichů, kterým navíc nabízejí
úkryt a prostor k životu.
Působení ovocných stromů v krajině
se během roku mění. Na jaře uchvátí
bohatostí i barvou květů, na podzim množstvím a různorodostí plodů i podzimním zbarvením listí, po
zbytek roku změkčují krajinu svými
typickými tvary. Inu, zemský ráj to
napohled …

Úkol pro děti:
Zkuste očima vyhledat a spočítat sady, aleje, stromy u stavení i solitérní –
osamocené – statné jedince. Namalujte si plánek místa a jeho okolí a vyznačte do něj ovocné stromy.
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Příběh pro děti:
Jak zjistili, že jabloň není
jenom na jablka
Kdysi dávno žila jedna rodina,
žily v ní dvě děti. Jmenovaly se
Zvídalka a Koumálek.
Jednou v létě bylo horko, tak šli
Koumálek a Zvídalka do lesního
stínu. Hledali mezi skalami různé
pěkné kameny. Najednou uslyšeli
divné zvuky. Lekli se a utekli z lesa
na louku. Bylo jim tam hodně
horko, ale báli se jít zpátky, tak
šli louku prozkoumat. Louka byla
veliká a ve čtvrtce louky se začali
moc potit a padat horkem. Najednou uviděli jabloň s letními jablky.
Zrychlili, aby si konečně sedli do
stínu.

Když si konečně sedli, řekl Koumálek: Ještě by to chtělo vodu.
Mám žízeň. Zkus tohle, řekla Zvídalka a podala mu jablko. Koumálek
si ho vzal a kousl do něj: Opravdu,
jablka nejsou jenom na chuť!
Byli rádi, že jim jabloň dala stín
a jablečnou šťávu. Poděkovali
a osvěžení a odpočinutí se vraceli
domů.
Při cestě domů uviděli v lese
rozrytou zem a kolem stopy od
divokého prasete. Už věděli, co je
tak vylekalo.
OD TÉ DOBY SE CHODILI
OSVĚŽOVAT K JABLONI.

Cesta:
Máte-li čas a chuť, zajděte si na kouzelné místo do starého ovocného sadu v odlehlém údolíčku. Není daleko, a přesto je dobře skryto. Stačí, když budete pokračovat
v chůzi doleva (směrem k jihu) podél hrany lesa. Projdete místem, kde se louka
zužuje, a ocitnete se v odlehlém místě zvaném Žleby.
Užijte si klidné odlehlé místo a odpočiňte si oproštěni od ruchu moderní civilizace.
Všimněte si zvláštních tvarů některých starých ovocných stromů, dnes již neudržovaných. Buďte citliví k hospodářům a nesešlapejte vysokou trávu.
Po návratu zpátky k velkému dubu, či pokud pokračujete přímo v cestě k dalšímu
zastavení, se dejte doprava podél kraje lesa na severní straně. Jděte dolů krajem
louky až do míst, kde se louka zařezává do lesa (a les vystupuje do louky). Zde,
v malé terénní sníženině, vás značky jablíček navedou doprava do lesa na starou
cestu. Po projití lesem se cesta změní v cestu luční a vy po ní pokračujte dále
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k Hostětínu. Kráčíte po hostětských Jahodiskách. Miňte dřevěnou sochu Jahody
a pokračujte dolů k silnici. Oplocený intenzivní sad vpravo je obhospodařovaný
v režimu ekologického zemědělství. Více než 1 500 odolných jabloní (např. odrůdy
Topaz) ve tvaru štíhlého vřetene tu bylo vysazeno na 1,5 ha pozemku v roce 2009.
Na silnici se dejte doprava a u prvního stavení Hostětína odbočte doleva na polní
cestu.
Čtvrté zastavení je za druhou zahradou - u torza starého dubu.

Zastavení 4

Láska

- symbol jablka

Ani tak nevoní
kořalička sladká,
jako mně vonějí
mojí milé jabka,
jako mně vonějí
mojí milé jabka.

Teorie:

Místo:
Zastavili jste se na kraji vesnice – za
humny, dříve se tu říkávalo Nad ploty.
Kdoví kolikrát právě tady stál milý se
svou milou a dávali si první hubičku dosud utajované lásky. Nebo se tu loučili
před dlouhou cestou mladého muže do
světa za řemeslem či na vojnu.
Dnes si tu můžete vylézt na torzo koruny bývalého dubu, který rostl nedaleko
hostětínské vlakové zastávky. Možná se
kdysi v těchto místech natahovalo po
větvích jabloní mladé děvče, aby svému
chlapci darovalo červené jablíčko - symbol lásky.

Určitě si vybavíte obraz jabloně obsypané červenými jablíčky, i když
možná právě není podzim.
Není divu, že tento strom a jeho
šťavnaté plody byly od pradávna
symboly zdraví, plodnosti a sexuality. S jabloněmi a jablky je spojováno mnoho mýtů.
Za symbol plodnosti platila jabloň
už ve starém Řecku, kde byla zasvěcena bohyni vegetace a plodnosti
Země Déméter a rovněž bohyni lásky Afroditě. Vzpomeňte si na trójského prince Parida, který měl ur-
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čit, komu připadne jablko s nápisem
„Té nejkrásnější“ a volit mezi bohyněmi Hérou, Athénou a Afroditou.
Nepřekvapuje nás, že vyhrála Afrodita, ovšem ono zlaté „jablko sváru“
nakonec nepřineslo nic dobrého.
V artušovské legendě je zase Avalon,
ostrov Požehnaných, keltským rájem, do kterého se odebral smrtelně
zraněný král Artuš na svém člunu.
Původ slova Avalon je ve výrazu pro
jablko - velšsky „afallen“ (sad je latinsky avallonia). Ostrov byl skutečně znám svými jablky.
Trochu jinak je tomu s biblickým
jablkem ze Stromu poznání z knihy
Genesis, z něhož jedla Eva s Adamem. V originálním textu je pouze
slovo „peri“ - to je ovoce. Jablko si
za ně dosadil až v roce 425 galský
teolog Cyprián Gallus. Přesto se pro
některé ortodoxní kněze stala jabloň
Stromem pokušení. Možná jim vadi-

la i lidová symbolika jablka, která
byla od nepaměti spojena s láskou,
namlouváním, plodností a erotikou.
Stačí si vzpomenout na řadu našich
lidových písniček. Někdy jsou k jablkům přirovnávána ženská ňadra,
stejně jako v písničce v úvodu k tomuto zastavení. V mnoha zemích Evropy byla nebo stále jsou jablka součástí obřadů namlouvání a svatby.
Jablko se také stalo symbolem moci
a atributem králů. Zřejmě pro svůj
kulatý tvar, který symbolizuje svět,
nad nímž král vládne.
Místy se ještě udržel zvyk sázet „životní strom“ při narození dítěte.
V některých oblastech se sází při
narození syna jabloň a při narození
dcerky hrušeň.
Zvyk, který určitě znáte i vy, je
rozkrojení jablíčka na Štědrý večer.
Ať vám hvězdička z jádřince přináší
štěstí!

Slovácký ornament – jablko
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Úkol pro děti:
Symboly jablka se vyskytují i v moravských malovaných a vyšívaných motivech. Podle některých badatelů není jejich původ v obyčejném jablku, ale
v granátovém jablku, které je také symbolem plodnosti, protože obsahuje
více než 600 jader v jednom plodu. Na obrázcích vidíte symboly jablka, jak
jej malovali a malují na Slovácku nad vstupy do vinných sklípků i domů.
V batůžku najdete pastelky a větší obrázky, které si můžete vymalovat nebo
navrhnout nové symbolické ztvárnění jablka.

Příběh pro děti:
Jak vyšila první jablíčko
Před několika sty lety žila mladá dívka, jmenovala se Zvídalka,
a měla ráda mladého muže, který
se jmenoval Rosten. Jednoho dne
přemýšlela, co by mu vyšila na
svatební košili. Napadlo ji srdce.
Přes zadní část košile vyšila velký
obrys srdce a šla si sednout pod
svou oblíbenou jabloň. Přemýšlela,
a vtom jí spadlo do klína jablko,
bylo hezky červené a připomnělo
jí srdce. Napadlo ji, že ho vyšije
dovnitř srdce.

Další jablíčka vyšila na ramena
košile, na každé jedno. Druhý den
potkala Rostena a ukázala mu košili. Rostenovi se moc líbila a řekl, že
hezčí výšivky neviděl.
Na svatbě měl Rosten vyšívanou
košili a Zvídalka krásné šaty. Výšivky se všem líbily. Byli spolu šťastní
a měli hodně dětí.
OD TÉ DOBY SE JABLKA VYŠÍVAJÍ.

– 16 –

Cesta:

Pokračujte polní cestou za humny, všímejte si ovocných stromů v sadech, které
míjíte.
Na neoploceném pozemku vpravo (kousek před dalším oploceným intenzivním
sadem, který budete mít po levé ruce) roste zvláštní trojice ovocných stromů. Dvě
hrušně, z nichž ta bližší k vám korunou připomíná jabloň, a švestka se silně zkrouceným kmenem.
Až dojdete na křižovatku polních cest, dejte se doprava směrem k vesnici. Přijdete k domu, u něhož stojí velká lípa a křížek. Pokračujte několik málo metrů vlevo
a hned před prvním sloupem elektrického napětí odbočte po travnaté pěšince
vpravo dolů. Buďte ohleduplní, procházíte soukromou zahradou. Na pěšince se držte napravo, až dojdete k potoku. Na konci pěšinky uvidíte před sebou napravo pole
vrbiček. Zde začíná sad patřící k Centru Veronica a čeká vás tu páté zastavení.

Zastavení 5

Odrůdy jabloní

Pod naším okýnkem
rostou tam tři růže,
pod naším okýnkem
roste tam štěp.
Jsou na něm jablíčka
trhá je Ančička.
Jsou dobrá, jsou sladká,
jsou jako med.

Místo:

Některá jablka jsou skutečně sladká, jiná
nakyslá, silnější či slabší chuti. Každá odrůda
jablek má svou chuť, vůni a další typické vlastnosti. I v našem sadu pěstujeme různé staré
a krajové odrůdy ovocných stromů.
Sad má dvě části. Nejdřív projdete „novým sadem“, který je průběžně vysazován od začátku tohoto století.
Najdete tu různé odrůdy jabloní, hrušní, třešní, višní,
ořešáky, jeřáby, kdouloně i tradiční slováckou oskeruši.
Blíž k vesnici se rozkládá „starý sad“, který patřil
k původním stavením, na jejichž místě vzniklo dnešní
Centrum Veronica a hostětínská moštárna. Mezi starými vysokokmennými ovocnými stromy se vine potůček
Kolelač. Krásu sadu dodávají i dva obrovské stromy,
které nenesou ovoce, ale skýtají stín a úkryt mnoha
živočichům – javor babyka a vrba křehká.
Proč podporujeme zachování starých sadů a původních
a krajových odrůd?
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patří například Panenské české nebo
Jadernička moravská.

Teorie:
I když ze supermarketů známe několik málo komerčně využívaných
odrůd jabloní, na světě jich existuje
několik tisíc! Jen v našem regionu
bylo zmapováno (a popsáno v atlasu Ovoce Bílých Karpat) kolem dvou
set odrůd jabloní.
Má smysl toto bohatství zachovávat? Odrůdy jsou různě využitelné,
mají rozličné barvy, chutě a vůně,
dozrávají v různou dobu, mají různou dobu skladovatelnosti. Hodí
se pro různá zpracování – existují
odrůdy skvělé na sušení, moštování,
do štrúdlu, na pálenku a podobně.
Odrůdy mají specifické využití v regionálních výrobcích a mnohdy s sebou nesou tradici určitého místa či
rodinnou vzpomínku.
Původní odrůdy jsou důležité také
pro pěstování ovoce v náročnějších
podmínkách či v režimu ekologického zemědělství. Některé jsou odolné
vůči suchu či mrazu, některé vůči
různým škůdcům a chorobám. Aby
se zachovaly tyto vlastnosti pro další šlechtění, bohatství odrůd je přechováváno v genofondových sadech
či genobankách.

Jadernička moravská se žlutými mírně podlouhlými jablíčky je nejrozšířenější krajovou odrůdou jabloní na
Moravě. Podle archivních pramenů
se na Valašsku pěstovala už v roce
1740. Vyniká mrazuvzdorností, roste zdravě a bujně a má ráda vlhké
půdy. Je velmi úrodná a její plody
málo hnijí. Hodí se k přímé konzumaci, sušení, výrobě moštu, pálenky
a burčáku, což jí vyneslo další názvy
jako „vináry“ nebo „vinné jablko“.
Jadernička také slouží pro pěstování
semenných podnoží.
Současné komerčně využívané odrůdy potřebují pro úspěšné vypěstování velké množství umělých hnojiv
a chemických postřiků. Jablko koupené v běžném obchodě je přibližně
20x za sezónu postříkáno (mnohokrát proti plísním a proti škůdcům,
proti skládkovým chorobám, kvůli
lepšímu vzhledu atd.). Využívání
starých odrůd a šlechtění nových
odolných odrůd a jejich šíření v ekologickém zemědělství je proto velmi
důležité.

I když se definice někdy mírně liší, ty
odrůdy, které vznikly cca před rokem
1950, bývají nazývány „staré“. „Krajové“ odrůdy vznikly a jsou rozšířeny
v určitém kraji či místě. Mezi nejznámější staré odrůdy v českých zemích
jadernička moravská
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Úkol pro děti:
Vaším úkolem bude najít některé
zvláštní stromy v „novém“ a „starém sadu“.
V „novém sadu“ se pokuste najít Jaderničku moravskou, pomůže vám
naše nápověda:
Jsem blízko potoka v krajní řadě,
cedulka napoví, co roste na mně.
Roste nás tu v sadu ještě více,
na podzim ochutnej mé ovoce.
Podle přiložené mapky najděte další
zajímavé stromy ve „starém sadu“:

1) N
 a této jabloni je ve výši očí
dospělého člověka dobře patrný
srůst podnože s roubem. Takto to
vypadá, je-li podnož slaběji rostoucí a naroubovaná odrůda silně
rostoucí.
2) Na této staré vysokokmenné jabloni
je také dobře patrný srůst z roubování. V tomto případě byla silněji
rostoucí podnož.
3) J abloně sloupcovitého vzrůstu. Zde
vidíme jednu z moderních odrůd,
vyšlechtěných tak, aby daly velkou
úrodu na malé ploše a jablka šla
snadno sklidit. Je zde dobře patrný
rozdíl mezi těmito jablůňkami a starými odrůdami vysokokmenných
stromů kolem.
4) a 5) Tyto dvě hrušně byly patrně
také naroubovány, ale rouby časem
uschly (je vidět odříznutá část
koruny) a zvítězila původní
planá podnož. Dnes si sem
chodí místní pěstitelé pro
semínka planých hrušek, které
se výborně hodí pro pěstování
hrušňových podnoží.
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Příběh pro děti:
Jak upekli první závin
Kdysi dávno žila jedna rodina.
Měli děti, které se jmenovaly Zvídalka a Koumálek. Jednou šel táta
na pole a máma si nahlas sama
sobě říkala: Co mám dělat s těmi
jablky, nestíháme je jíst, už nám
hnijí? A vzala ranec, do něj dala nějaká jablka a šla je odnést sousedce, aby se jich tolik nezkazilo.
Děti to slyšely a přemýšlely, co
by s těmi jablky udělaly. Koumálek
dostal nápad a vykřikl: Co třeba
takový ovocný chleba! Kde seženeš
mouku a kvásek? zeptala se Zvídalka. Rozemeleme obilí a budeme mít
mouku, kvásek tam nebude, řekl
Koumálek. No máš pravdu! vykřikla
Zvídalka. Jdeme mlít obilí.

Až namleli obilí, tak mouku vysypali do hrnce, přidali trochu medu
a špetku soli. Pak vlili vodu a promíchali. Z těsta zkusili udělat tvar
chleba, ale moc jim to nešlo, tak
uváleli placku. Nakrájeli jablka na
drobno. Vložili je do placky, pokapali medem a zabalili. Dali do trouby a pekli. Když byl závin v troubě,
tak hráli na schovku. Až ho vytáhli,
tak máma zrovna přišla, divila
se, že děti jsou tak šikovné a byla
ráda, že jablka nezhnijí.
Závin byl moc dobrý a všichni si
na něm pochutnali.
OD TÉ DOBY SE PEČOU ZÁVINY.

Cesta:

Jistě jste si všimli malé roubené stavby ve starém sadu.
Je to stará tradiční sušírna ovoce. Zde bude vaše předposlední zastavení.
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Zastavení 6

Nově postaru

Měla babka čtyry jabka
a dědoušek jen dvě.
Dej mi babko jedno jabko,
budeme mít stejně.

Místo:
Sušírna ovoce
V sadu za Centrem Veronica se zachovala Chmelova sušírna, nazvaná podle svého
bývalého majitele. Nahlédněte dveřmi do síňky, z níž se na podzim dnem i nocí
přikládá do uzavřené pece. Osahejte důmyslný systém „šuplíků“ na lésy (tedy rošty
vypletené proutím) a všimněte si i důkladných řemeslných prvků stavby – roubených
stěn, dřevěného okapového žlabu uchyceného větvemi nebo dlažby z nepálených
cihel (kotovic) v prostoru zápeče – místa, kde se kladou jablíčka na lésy. Možná
budou v zápeči vytažené lésy, které si budete moci zblízka prohlédnout. Na podzim
ucítíte i vůni sušeného ovoce, dým z pece a teplo pronikající „šuplíky“ ven.
Možná, že první „babce“, která tu sušila svoje „čtyři jabka“ (nebo spíš mnohem víc),
by se dnes narodila už prapraprapraprapraprapravnoučata . Sušírna totiž pochází
z počátku 19. století.

Teorie:
Nejstarším dokladem o sušírnách
ovoce na Moravě je pravděpodobně zápis z Krevní knihy městečka
Bojkovice o sušírně v Komni v roce
1651. Největší rozkvět domácího
sušení ovoce nastal ve 2. polovině
19. století. Například ve vizovickém
okrese bylo na počátku 20. století
800 selských sušíren ovoce. Sušené ovoce bylo rozšířeným obchodním artiklem, který městští kupci
odváželi do okolních moravských

měst, ale též do Prešpurka, Vídně či
Polska. Mnoho jich později zaniklo,
ale stále ještě můžete v některých
sadech nedaleko stavení zahlédnout
polorozpadlé roubené stavbičky
– dřívější sušírny. Dnes se některé
z nich obnovují i stavějí nové.
V Hostětíně stálo dříve 10 sušíren.
Chmelova sušírna je bezdýmová
sušírna s posuvnými rošty. Pochází
z počátku 19. století, je tedy asi 200
let stará. Po dlouhé, snad 50-ti leté
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odmlce, se v ní začalo sušit ovoce
v roce 1998, kdy ji členové místní
ZO ČSOP Hostětín zrekonstruovali.
Na dvanáct lés vypletených z vrbových prutů lze naskládat až 300 kg
nakrájeného ovoce (jablek, hrušek,
švestek apod.), které se za 2-3 dny
vysuší na potřebnou kvalitu. Dnes
si tu suší ovoce obyvatelé Hostětína
a okolí.

C, E a A, z nichž mnohé jsou ve větším množství pod slupkou či přímo ve slupce. Pomáhají tělu zbavit
se toxinů a působí blahodárně na
střeva, játra a mozek. Používají se
k léčbě bolestí hlavy, dny, revmatismu a vysokého krevního tlaku a jsou
prospěšná i lidem s nemocným srdcem (jablkem s medem se odpradávna léčily srdeční obtíže).

Sušení je nejcitlivější způsob konzervace jablek pro zachování důležitých
látek.

Jablka jsou výborným dietním pokrmem. Oboustranně regulují stolici,
při zácpě projímají, při průjmu staví.
Významně zlepšují krevní obraz. Při
chorobách srdce, ledvin, při vysokém krevním tlaku a při otylosti se
doporučuje jednou týdně zařazovat
tzv. „jablečný den“, při kterém se
jedí pouze jablka v množství 10-12
kusů za den. Hodí se i pro zdravého
jedince jako očista organismu. Můžete vyzkoušet .

A proč jsou čerstvá i sušená jablka
důležitá pro naše zdraví?
Angličané mají rčení „An apple a day
keeps the doctor away“. Česky bychom to mohli přeložit jako „Jedno
jablko denně drží doktora ode mě.“
Jablka jsou dobrým zdrojem různých minerálů, jako například draslíku a železa, a vitamínů, především

Úkol pro děti:
Na tomto místě doplňte svou sbírku frotáží stromové kůry. Udělejte frotáž
kůry staré jabloně, která roste před sušírnou. Pohlaďte její kmen a opatrně
si pořiďte obrázek frotáže. Kdo ví, třeba bude jabloň ráda, že ji někdo hladí
po kmeni. Můžete jí nakonec poděkovat – i strom je živá bytost – a obrázky
si vzít domů. Máte-li čas a náladu, udělejte si v sadu další frotáže. Najdete
tu hrušně, slivoně, třešně, ořešák, jeřáb oskeruši, ale taky obrovskou babyku
a vrbu. Obrázky si můžete doma vystavit.
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Příběh pro děti:
Jak prodali první křížaly
Né tak dávno žila jedna chudá rodina, která měla malý sad
jabloní a chatrnou chaloupku. Žili
v ní máma, táta a dvě děti, které
se jmenovaly Zvídalka a Koumálek. Jednoho dne na podzim děti
napadlo, že by mohly zkusit nasušit jablka. Mohlo by to být dobré,
řekla máma, v kamnech jsem právě
zatopila. Tak Zvídalka šla nakrájet
jablka a Koumálek zavřel troubu,
aby se vyhřála. Nakrájená jablka
dali na plech a potom do otevřené
trouby. Jak se jablka sušila, tak si
děti říkaly, jak asi budou křížaly
chutnat.
Najednou uslyšeli řehtání splašeného koně, vyběhli před dům
a viděli královského jezdce. Asi
zabloudil, řekla Zvídalka. Asi ano,
řekla máma. Jezdec seskočil z koně
a snažil se ho zklidnit. Když se mu
to povedlo, řekl mámě: Dobrý den,
milá paní, dáte-li laskavému, zbloudilému, královskému rádci najíst
a napít, dobře se vám odvděčím.

Maminka se zeptala: Odkud jste?
Pocházím z Čech, řekl rádce. Tak
pojďte, něco si dáte. Vešli a máma
přinesla džbánek vody a hrnek. Zvídalka ochutnala křížaly a protože
byly dobré, nabídla i královskému
rádci.
Co to je za specialitu? Je to moc
dobré, řekl rádce. To jsme dneska
zkusili usušit jablka, vezměte si
plný pytlík, řekl Koumálek.
Za to, že jste mi dali najíst a napít, a hlavně za ty výborné křížaly,
vám dám dar, řekl rádce. Podal jim
váček s penězi, poděkoval a musel
už jet.
Děti mu zamávaly. Rodina si za
peníze opravila dům, koupila dobytek, postavila sušírnu na jablka
a ještě jim něco zbylo.
OD TÉ DOBY SE KŘÍŽALY PRODÁVAJÍ.

Cesta:

Došli jste na konec vaší procházky. Poslední zastavení je u dvou starých jabloní,
které najdete před sušírnou. Můžete se pod ně posadit na lavičky nebo do trávy
a procítit jejich přítomnost.
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Zastavení 7

Ěště něco na závěr

Místo:
Dvě staré jabloně u sušírny
Nevíme přesně, jak dlouho už tu rostou, možná 60, možná 80 let. Jejich větve se
místy sklánějí téměř k zemi, a když je bohatý rok na ovoce, nesou i ve svém věku
metráky jablíček. V létě dávají příjemný vlahý a chladivý stín, poskytují úkryt ptákům
a hmyzu. Jsou tu mlčky s námi. Seďte pod nimi a myslete chvíli na ně. Možná i u vašeho domu, ve vašem městě nebo na vašich cestách přírodou potkáte staré jabloně.
Zkuste se u nich na chvíli zastavit a poděkovat jim za všechny dary …
O sepětí člověka se stromem vypráví stařenka Zajíčková z Bystřičky. Povídá o hrušni,
ale stejně tak byli po staletí lidé spjati i s jabloněmi.
Vyprávění stařenky:
„Už ně idé na osmé léto přes osmdesát, co sem sa tu vydala. A tehdá ně edem dva
chyb’jely do dvacéti. Na tu hrušku sa dycky ráda zadívu. Tu ňa tehdy náš tatíček
dali, dyž sem sa k Zajíčkom vydala. Dyť zme spolu obě róstly, ona u tatíčka ve
štěpnici a já u maměnky.
A dyž si ňa můj Janek sem k Zajíčkom vzál, tož i tu medůvku si musél vzať. Šák mu
náš tatíček pravili:“Janku, Janku, opatruj jich obě dobře, obě sú sladké jako med!“
Jak zme spolu vyróstaly, tak nás spolu přesadili.
Spolu zme róstly, spolu dobré i zlé znášaly a aj myslím rodily. Měla sem vás děcek
dosť, devět. A ta hora dřeva za tých osmdesát rokúv dala ovoca v’ac než dosť. Co
to bývalo sucharú! Co sem sa vás ima nakurýrovala, dyž vás nekdy proháňalo. Dyť
tehdá nebylo inačích lékúv.
Tak zme spolu aj zestárly. Víte – i, obě máme ten tvrdý valašský kořeň. Obě zme
pily vodu z tej hlubokej Zajíčkovej studně. Edemže ten její kořeň je eště zdravší než
ten můj. Ona ešče pořáď stojí rovno, pořáď hledí k nebi, ale já už sa k zemi obracám.“
Vyprávění stařenky Zajíčkové z Bystřičky, podle C. Bartoňka 1958
Komu z nás se poštěstilo, že mu rodiče vysadili strom při jeho příchodu na svět? Kdo
z nás dostal ovocný stromek ke svatbě? Nechejme se inspirovat zvyky našich předků.
Zasazení ovocného stromu je skutek, který ocení naše děti i vnuci…
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Úkol (nejen) pro děti:
Sáhněte do batůžku a vytáhněte si barevné papíry s nakreslenými jablíčky
na vystřihnutí. Vystřihněte si každý jedno jablíčko, do stopky udělejte dírku
a navlečte provázek. Na jablíčko napište, jak se vám procházka líbila, a co
byste si pro jabloně i pro lidi přáli. Navažte na jablíčko provázek a pověste
ho na jabloň před sušírnou. Je to náš Strom přání.

Závěr:
A to je od nás vše. Doufáme, že jste si procházku užili a přejeme vám krásné další
chvíle v Hostětíně i jinde.
Pokud máte k této procházce nějaké připomínky a postřehy, rádi si je od vás vyslechneme nebo přečteme.
Loučí se s vámi Jabloně a tým Centra Veronica!
Šťastnou cestu!
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Zde je místo pro příběh „vaší“ jabloně
či dalších stromů, které potkáte na svých cestách:
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Autoři písniček:
zastavení 1 - Petr Ulrych: Hudci lidé, Javory
zastavení 2 - Michal Čagánek: Zahrada rozkvétá od pramene
zastavení 3 - Josef Kajetán Tyl: Kde domov můj
zastavení 4 - Milan Uhde: Ani tak nehoří …(hra Balada pro banditu)
zastavení 5 - česká lidová
zastavení 6 - česká lidová
Použitá a doplňující literatura:
Pokud vás téma jabloní a ovocných stromů zaujalo, doporučujeme vám sborník
Ovocné dřeviny v krajině - sborník přednášek a seminárních prací, které vydalo Centrum Veronica Hostětín v roce 2008.
Najdete jej zdarma ke stažení na http://www.veronica.cz/publikace
Stanislav Boček a kol.: Staré odrůdy jabloní, 2011
Fred Hageneder: Moudrost stromů, 2012
Jiří Janča, Josef A. Zentrich: Herbář léčivých rostlin
Peter Klock: Roubování, 2002
Radim Lokoč a kol.: Sedm tváří ovocnářství, 2012
Václav Tetera: Jabloně na Valašsku, 1996
Václav Tetera a kol.: Ovoce Bílých Karpat, 2006
Václav Tetera: Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin, 2003
Brožury Centra Veronica Hostětín: B
 iodiverzita v sadu
Kraj ovoce
Na vytvoření procházky spolupracovali:
• pracovnice Centra Veronica Hostětín Kateřina Bety Kohoutová
a Karla Vincenecová
• dále Jana Tesařová, Radim Ajša Pešek (www.stareodrudy.org),
Vladimír Jál (www.pruvodce-v-karpatech.webnode.cz/)
• příběhy pro děti napsal 9 -letý Josef Kohout
• grafika Martin Černý (www.studioport.cz)
Neprošlo jazykovou úpravou.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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Posláním Centra Veronica Hostětín je podporovat vztah k přírodě,
místním zdrojům a tradicím. Nabízí environmentální vzdělávání
dětí i dospělých a podporuje udržitelný cestovní ruch.

Využijte naši další nabídku:
• uspořádejte seminář, konferenci, školení
nebo firemní akci v pasivním domě
• prožijte dovolenou v ekopenzionu a vyzkoušejte domácí kuchyni z regionálních
potravin a biopotravin
• ochutnejte jedinečné příchuti hostětínského moštu (arónie, rakytník, zázvor,
červená řepa, meruňka,…)
• zeptejte se na radu v naší ekoporadně
• nakupte na recepci Centra Veronica
originální místní produkty se značkou
Tradice Bílých Karpat
• přijeďte se svými žáky na jednodenní
či pobytový ekologický program

Poznejte ekologické projekty
v Hostětíně:
•
•
•
•
•
•
•
•

pasivní dům
moštárna s bio produkcí
ukázková přírodní zahrada a sad
solární kolektory a fotovoltaické elektrárny
výtopna na biomasu
roubená sušírna ovoce
kořenová čistírna odpadních vod
šetrné veřejné osvětlení

Další hostětínská lákadla:
•
•
•
•

sochy v krajině
naučná stezka Naokolo Hostětína
hledačky s pokladem (questing)
geocaching

Hostětín najdete na úpatí Bílých Karpat, ve Zlínském kraji
Centrum Veronica Hostětín
tel. 572 630 670
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
e-mail: hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
facebook.com/veronicahostetin
www.hostetin.veronica.cz/ekologicka-vesnice
www.hostetin.veronica.cz/nabidka-programu

Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union.
www.swiss-contribution.admin.ch
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Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz

