
sobota 12. 6. - DEN OTEVŘENÝCH ŘEMESEL
aneb Výlet za tradicemi Bílých Karpat

Druhou sobotu v červnu mezi 10 – 16 hodinou otevřou své dílny bělokarpatští řemeslníci ocenění regionální značkou Tradice Bílých Karpat. 
Všem návštěvníkům v tento den předvedou svoje řemeslo, představí své výrobky a odhalí jeho historii.

Vydejte se na putování v okolí Bojkovic a poznejte na této trase čtyři různá řemesla a lidi, kteří je ovládají.
Trasu a navštívená místa si můžete zvolit dle svého zájmu. Odneste si domů jedinečný zážitek, originální výrobek, nebo vlastní výtvor.

Likérka Nezdenice s.r.o.  |  Radim Pešek, Bojkovice  |  Moštárna v Hostětíně   |  Monika Němečková, Šanov
Radim Pešek

Luhačovická ul., Bojkovice
Tel: 777579776 |  www.stareodrudy.org 

GPS: 49°2'25.95"N, 17°47'34.82"E 

Školka Radima Peška hospodaří
přírodě přátelskými tradičními

postupy a je zaměřená na množení a prodej stromků
a keřů krajových, starých a méně známých odrůd.

Neznáte oskeruše, klokočí, moruše či áronie? Přijďte
se podívat do prodejny na Luhačovické ulici, kde

vám Radim Pešek tyto odrůdy ukáže a představí či
poradí s pěstováním. 

Regionální značka Tradice Bílých Karpat® označuje produkty, které pocházení z území
Bílých Karpat a jsou zároveň jedinečné ve vztahu k Bílým Karpatům - vyrobené tradiční
technologií, s podílem ruční práce, z místních surovin, šetrné vůči životnímu prostředí
a dostatečně kvalitní.

I cestování a poznávání může být šetrné ke kraji, přírodě i památkám. Projekt Lidé
k řemeslům a řemesla k lidem podporuje ohleduplný způsob turistiky. Vydejte se na kole

i pěšky po tradicích Bílých Karpat a pomozte podpořit tuto myšlenku. 

Monika Němečková
Šanov 23

Tel: 739 020 224
www.palickovani-nemeckova.ic.cz

GPS: 49°2'34.791"N, 17°53'59.383"E 

Z pouhých „nití a dírek“ vznikají
pod rukama Moniky Němečkové krajkové obrázky

a nejrůznější trojrozměrná dílka. Navíc paní
Němečková ráda svůj um předává dalším zájemkyním
či zájemcům a napomáhá tak uchovat krajkářství pro

další pokolení. Přijďte se podívat a zkusit, zda vás
toto řemeslo také neosloví.

Likérka Nezdenice s.r.o.
Nezdenice 23

Tel: 776 797 090 |  www.likerkanezdenice.cz
GPS: 49°1'2.012"N, 17°45'8.307"E

V malé rodinné likérce můžete
ochutnat kromě jiného krajový

likér Bylinnou Lopeník, který
při své nedávné návštěvě ochutnal i princ Charles,

a Slováckou slivovici. Oba nápoje prý dokážou
potěšit na chuti a upevnit zdraví. Zároveň vám pan

Beníček rád přiblíží jejich výrobu.

Moštárna v Hostětíně
Hostětín 4

Tel: 572641040 |    www.tradicebk.cz     
GPS: 49°3'1.326"N, 17°52'43.411"E 

Na lahodném jablečném moštu z
hostětínské moštárny již deset let pochutnávají

zákazníci po celé  České republice. Moštárna
zpracovává místní ovocnářskou produkci a tím
nepřímo podporuje lidi v péči o krajinu. Kromě
ochutnávky místní produkce moštů a sirupů si

můžete prohlédnout 
dvě stě let starou sušárnu ovoce . 

Pořádá Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
Hostětín 4, tel.: +420 572 641 856;
e-mail: tbk@tradicebk.cz 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.
Materiály nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


