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Pozvánka  
na Den otev řených dve ří na moštárn ě v Host ětíně  
 

 V sobotu 13. dubna 2013 mohou zájemci zavítat do mošt árny v Host ětíně, která 
ve svých prostorách a v okolí moštárny od 13,00 do 18,00 hodin po řádá 
Den otev řených dve ří.  

Moštárna v malé bělokarpatské obci vyrábí už do roku 2000 bio jable čné mošty  
a později rozšířila svoji nabídku o další ovocné šťávy a  bylinné sirupy. Kvalitní 
biomošty z Hostětína si získaly za 12 let už řadu příznivců a posbíraly různá ocenění.  

Pokud jste ještě tyto lahodné mošty ani sirupy neochutnali, máte příležitost právě 
v rámci připravovaného Dne otevřených dveří. Kromě ochutnávek různých jablečných 
výrobků vás v Hostětíně čeká další pestrý program : exkurze do nových i tradičních 
sadů, představení pravidel ekologického zemědělství, přednáška o vlastnostech 
a využití různých jablečných odrůd, soutěž v ručním moštování i ovocnářský kvíz 
o ceny. Budete si moci také vyrobit ptačí budku nebo projít dětskou ptačí stezku, 
případně navštívit další zajímavé ekologické projekty v obci. Program doplní i živá 
hudba. Vstup na akci je volný.  

Na realizaci akce se podílejí vedle moštárny také další regionální partne ři – 
Informa ční st ředisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.  a PRO-BIO 
regionální centrum Bílé Karpaty  ze Starého Hrozenkova. 

Dny otev řených dve ří na ekofarmách a u výrobců biopotravin ve Zlínském kraji jsou 
oběma organizacemi realizovány již od května 2011 v rámci společného projektu 
nazvaného Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji, který byl 
podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Na různých místech kraje 
proběhlo v rámci dvouletého projektu mimo jiné i 5 podobných osvětových akcí pro 
veřejnost (Dnů otevřených dveří), jejichž cílem je zejména propagace ekologického 
zemědělství a výroby biopotravin i propagace regionálních ekofarem a výrobců.  

Do konce projektu zbývá již jen několik týdnů, jeho realizátoři ve spolupráci s dalšími 
ekologickými producenty pro vás však připravili na zbývající víkendy měsíce dubna 
ještě další dvě akce na Vsetínsku. V sobotu 20. dubna 2013  přivítá návštěvníky 
ekologické hospodářství Agrofyto, spol. s r.o. v Horní Lid či s chovem masného a 
mléčného skotu. Tato farma začíná také se zpracováním hovězího masa. Bude 
otevřena pro návštěvníky od 14,00 hodin. Další sobotní odpoledne 27. dubna  pak 
můžete strávit na malé kozí farm ě Zerlina, a.s. v Hážovicích  u Rožnova pod 
Radhoštěm. Zde je začátek stanoven na 13,00 hodin. Předpokládané ukončení všech 
akcí je v 18,00 hodin. 

 10. dubna 2013 ve Starém Hrozenkově  
Renata Vaculíková, 
www.iskopanice.cz , mail: iskopanice@razdva.cz ; telefon: 572 696 323  

 Další informace o moštárn ě:    www.mostarna-hostetin.cz  
a o ekologických aktivitách v obci Host ětín:  www.hostetin.veronica.cz  
Radim Mach ů, mail: radim@mostarna-hostetin.cz ; telefon: 731 842 434 
 

 Podpo řeno z Programu švýcarsko- české spolupráce. 
Další informace o programu na www.nadacepartnerstvi.cz a www.swiss-contribution.cz 

 
 


