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Výrobky
a služby

s regionální / regionálnou značkou

Tradice Bílých Karpat®
Tradície Bielych Karpát®

Regionální značka
Tradice Bílých Karpat®
Tradície Bielych Karpát®
je regionální ochranná značka pro vý‑
robky a služby z jedinečné krajiny Bílých
Karpat. Sdružuje ty, kdo zachovávají
tradice, vyrábí tradiční technologií s po‑
dílem ruční práce, využívají místních
surovin a jejichž výrobky a služby jsou
kvalitní a šetrné k životnímu prostředí.
Jde o první přeshraniční ochrannou
značku ve střední Evropě – jsou jí ozna‑
čovány produkty jak na moravské, tak
na slovenské straně Chráněné krajinné
oblasti Bílé‑Biele Karpaty.

www.tradicebk.cz

Co regionální značka přináší?
Značka pomáhá výrobcům zviditel‑
nit jejich výrobky a služby, přispívá
k hospodářskému oživení kraje
a vytváří pocit sounáležitosti lidí
žijících v Bílých‑Bielych Karpatech.
Zákazníkům zaručuje, že si kupují nad‑
standardní kvalitu od „prověřeného“
výrobce. Koupí výrobku se značkou TBK
2 podpoříte nejen místního výrobce, ale
také rozvoj našeho regionu.

www.tradiciebk.sk

Komu je značka určena?
Mezi držitele značky mohou patřit
řemeslníci a umělci (výrobky ze dřeva,
vlny, krajky, keramiky, kovu aj.), výrobci
potravin a zpracovatelé zemědělských
produktů (mošty, ovoce, maso, med,
sýry, pečivo, víno aj.), zpracovatelé
přírodních produktů (léčivé byliny,
lesní plody, čaje aj.), cimbálové muziky

a soubory i poskytovatelé služeb, kteří
využívají tradice a místní výrobky (uby‑
tovací zařízení, restaurace, ekofarmy,
ale i palírny, moštárny aj.) a vykonávají
svoji činnost na území Bílých Karpat.

katastry obcí
CHKO Bílé Karpaty
CHKO Biele Karpaty

O regionální značku se mohou ucházet žadatelé z 64 obcí na Moravě
a 40 obcí na Slovensku, jejichž území zasahuje do Chráněných krajinných
oblastí Bílé/Biele Karpaty.
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Jablečné mošty a sirup
z černého bezu
Moštárna Hostětín s.r.o.

Moštárna v Hostětíně navazuje na tradi‑
ce bělokarpatského ovocnářství. Postup
výroby moštů i sirupů v co největší míře
zachovává přírodní charakter nápoje.
Mošty jsou nefiltrované, nepřibarvené,
nepřislazené, neředěné, bez chemických
přísad, ošetřené pasterizací. Z nabízené‑
ho sortimentu nosí značku Hostětínský
mošt jablko BIO, Hostětínský mošt jabl‑
ko a Hostětínský mošt s červenou řepou
BIO. Mezi sirupy je nositelem značky
Hostětínský sirup bezový BIO vyznačující
se lahodnou chutí a svěží vůní.
Hostětín 4 | 687 71 Bojkovice
+420 572 641 040
mostarna@mostarna‑hostetin.cz
www.mostarna‑hostetin.cz

Sušené ovoce
Zdeněk Ševčík

Sušení je tradiční způsob konzervace
ovoce, šetrný k životnímu prostředí
i peněžence zákazníka. Zdeněk Ševčík
pěstuje převážně původní krajové od‑
růdy, které jsou odolné vůči chorobám
a nevyžadují ošetření agrochemikáliemi.
Metoda sušení při teplotách do 50 °C
v ovoci uchovává nejvíce vitaminů,
minerálů a bílkovin. Navíc udrží jeho
charakteristickou vůni, chuť i vzhled.
V prodejnách zdravé výživy patří sušená
jablka, hrušky, švestky, třešně a vlašské
ořechy z výrobny Zdeňka Ševčíka k vy‑
hledávaným produktům v kvalitě BIO.
Pitín 15 | 687 71 Bojkovice
+420 572 641 334 | +420 728 049 864
sevcik.pitin@seznam.cz
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Ovoce a jehněčí maso

Ovoce – jablka, hrušky, švestky

Zdeněk Miklas hospodaří na 35 ha luk,
pastvin a sadů. Většinu těchto pozemků
předtím nikdo nechtěl obhospodařovat,
protože to bylo náročné a složité. Teď už
ale všechny pozemky vypadají k světu.
Ovoce ze sadů, které postupně obno‑
vuje, prodává jako čerstvé či sušené
a připravuje i mobilní moštovací linku.
Produktem hospodaření je i jehněčí
maso z ovcí plemene Romney a jejich
kříženců s plemenem Oxford Down.
Většina masa končí v bourárně Farmy
Rudimov, kde z něj po dozrání vyrobí
uzenářské výrobky v kvalitě BIO. Nabízí
i kvalitně vyčiněné ovčí kůže.

Zahradnictví Vilímek hospodaří v Bílých
Karpatech od roku 1997. Jednu z činností
firmy tvoří vysokojakostní produkce
jablek, hrušek a švestek. Při pěstování
je používána k přírodě šetrná metoda
integrované ochrany, kdy je sníženo
chemické ošetření na minimum. Firma je
od roku 1998 držitelem ochranné známky
SISPO. K dlouhodobému uskladnění
ovoce byla vystavěna počítačem řízená
klimatizační chladírna a zakoupena
profesionální třídička ovoce. V současné
době jsou vysazeny nové sady, ve kterých
bude zřízena protikroupová ochrana.

Zdeněk Miklas

Poteč 248 | 766 01 Valašské Klobouky
+420 605 224 670
abaca@email.cz | www.bioovce.cz
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Zahradnictví Vilímek, s.r.o.

1. května 1040 | 763 31 Brumov‑Bylnice
+420 604 796 375
ovilimek@volny.cz | www.vilimek.w1.cz

Ovocie a sušené ovocie
Peter Pašš

Malá rodinná farma pestuje staré odrôdy
ovocia – jablone, hrušky, slivky, čerešne,
višne, moruše či orechy. Niektoré odrody
sa v Bielych Karpatoch vyskytujú viac ako
100 rokov. Pestujú aj netradičné druhy
bobuľovín – rakytník, aróniu, zemolez,
muchovník. Všetko ovocie je pestované
prírodným spôsobom bez použitia che‑
mických postrekov a hnojív. Časť produk‑
cie je sušená v domácej sušiarni. Ovocie
môžete kúpiť priamo z dvora alebo cez
trenčiansky Klub Bio Papa. Ovocná farma
je prírodnou záhradou, ktorú je možné
po dohovore navštíviť.
Kubranská 87 | 911 01 Trenčín-Kubra
+421 949 490 607
passpeter.pa0@gmail.com

Sušení ovoce v tradiční
dřevěné sušárně

Pavel Šuráň

V nekerých dědinách bývaly také sušér
ně na ovocé. Já si pamatuju v Jastřabí už
enom sušérňu Čérníčkovu, tam bývalo
hodně zpěvu a radosti. „I tento citát
z článku od J. Š. Vlárského mě utvrdil
v myšlence, že by bylo dobré navázat
na tradiční sušení ovoce a postavit no‑
vou sušárnu v Jestřabí,“ říká Pavel Šuráň.
Inspiraci pro její stavbu čerpal z histo‑
rických pramenů, ale živou předlohou
mu byla 200 let stará fungující sušárna
v Hostětíně. Pokud se rok vydaří a pod‑
zim přinese úrodu, můžete využít tuto
nabídku, a zhodnotit své ovoce.
Jestřabí 81 | 763 33 Štítná nad Vláří
+420 777 879 118 | pavel.suran@atlas.cz
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Sušené bio ovoce
Nonnetit s.r.o. –
Ekofarma u Macků

Vítejte na ekofarmě Nonnetit ve Vápeni‑
cích zaměřené na chov ovcí, pěstování
a sušení ovoce. Naší raritou je starý sad,
v němž dodnes najdete více než 70 od‑
růd jabloní, hrušní a slivoní. Aby vynikla
chuť a rozmanitost ovoce, sušíme je
pouze horkým vzduchem bez konzervan‑
tů v roubené sušičce postavené v duchu
původních staveb. V nabídce najdete
na podzim i sušené třešně, meruňky,
broskve, mirabelky, černý rybíz, aronii
stejně jako rajčata, červenou řepu nebo
bylinky z bělokarpatských luk.
Vápenice 73 | 687 74 Starý Hrozenkov
+421 605 263 494 | ekofarma@nonnetit.cz
www.nonnetit.cz
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Eko‑sady Komňa:
trnky, povidla a sušené
ovoce v biokvalitě
David Ryšavý

Na 9 ha ekologických sadů, nacházejí‑
cích se na úpatí Bílých Karpat, se ro‑
dinná firma věnuje pěstování ovoce
způsoby šetrnými k přírodě. Důraz je
kladen na zvelebování přírody v oko‑
lí sadů stavěním budek a nocovišť
pro ptáky, hadovníků, bidel pro dravce,
hmyzích domků apod. Opylování sadů
je zajištěno nejen vlastními včelami, ale
i čmeláky. Nedílnou součástí je prodej
trnek, sušeného ovoce a povidel. Trnky,
jablka a hrušky jsou sušeny a vařeny
ve vlastní sušárně a povidlárně.
Č.p. 199 | 687 71 Komňa
+420 605 711 916
david.rysavy@biosvestky.cz
www.biosvestky.cz

Sušené ovoce, jehněčí maso
Lubomír Karlík

Pan Karlík pěstuje starý sad na Vyškovci,
který je certifikován v režimu ekolo‑
gického hospodaření. Pěstuje zde bio
třešně, višně, hrušky, jablka, švestky,
meruňky, ořechy, šípky a černý rybíz.
Sušení ovoce provádí v klasické dřevěné
sušárně, kde je teplo vyvíjeno spalová‑
ním dřeva ze starých stromů ze sadu.
Popel pak používá v přilehlé zahradě.
Ovce chová pan Karlík celoročně venku
na pastvě, v zimě na nekrytém zimovišti.
Vyškovec 40 | 687 74 Starý Hrozenkov
+420 777 822 250 | karlik.vys@seznam.cz

Sušené ovoce, bylinky a čaje
ze sušírny Sv. Františka

Radek Fryzelka
a Zuzana Šmatlová

Historická roubená Sušírna Sv. Františka
je stará cca 100 let. V roce 2013 byla za‑
chráněna a kompletně zrekonstruována
s použitím všech starých prvků i zacho‑
váním rozměrů a technologie. Nyní v ní
majitelé suší nejen ovoce, ale také bylin‑
ky. Celý proces pěstování, sběru, sušení
i prodeje probíhá pečlivě a s co největ‑
ším ohledem na přírodu. Ovoce i bylinky
Zuzka s Radkem sami sbírají na vlastních
loukách po stráních nedaleko Vlachovic
a vyrábějí čajové směsi a koupele (nejen)
do dřevěných van a kádí.
Č.p. 326 | 763 24 Vlachovice
+420 775 345 646 | fryzelka@centrum.cz
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Med květový,
pastovaný, medovicový
Miroslav Táborský

Rodina Táborských obhospodařuje
na 40 včelstev v nástavkových úlech;
má v nabídce med květový, medovicový
i pastovaný. Pastovaný med se zpracová
pouze mechanicky bez zahřívání a ja‑
kýchkoliv přísad. Snadno se roztírá a ne‑
teče, proto je vhodný zvláště pro děti.
Med je hodnotná potravina přírodního
charakteru, vytvořená společenstvím
včel ze sesbíraných sladkých šťáv květin
(nektaru) či stromů (medovice). Lidé
by měli jíst med z lokality, kde žijí, jako
prevenci proti pylovým alergiím.
Mánesova 17 | 687 71 Bojkovice
+420 572 643 518 | vcelpro@cmail.cz
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Med květový, pastovaný,
medovicový, luční a lipový
Karel Beníček

„Včely patří do rodiny“, říká Karel Beníček
a práci kolem včel a medu se opravdu
věnuje celá rodina. Beníčkovi zazimová‑
vají na 150 včelstev v nízkonástavkových
úlech rozmístěných v okolí Bystřice pod
Lopeníkem, na území CHKO Bílé Karpaty.
Při práci i v běžném životě se snaží v co
největší míře řídit zásadami ekologie
a dodržování přísných hygienických
pravidel při zpracování medu je pro ně
naprostou samozřejmostí. Svou me‑
dovou produkci prodávají Beníčkovi
zákazníkům přímo „ze dvora“.
Č.p. 274 | 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
+420 572 646 642 | +420 607 725 706 |
+420 736 618 494 | benicekkaja@seznam.cz

Med a medovina

Josef Buzík

„Není to pro peníze. Dělám to pro radost
a udržení tradice“, říká Josef Buzík. Své
úly má stabilně umístěny v Národní
přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem
v sousedství obce Velká nad Veličkou
a v lukách směrem k Suchovu. Nektar,
který v těchto místech jeho včely nasbí‑
rají, dává medu jeho specifickou chuť
i vůni. Z části medu připravuje pan Buzík
medovinu, při jejíž výrobě dodržuje tra‑
diční postupy, výslednou chuť nijak neu‑
pravuje a medovinu nedolihovává. Kdo ji
jednou ochutnal, nedá na ni dopustit.
Č.p. 36 | 696 74 Velká nad Veličkou
+420 518 382 054 | buzik.med@seznam.cz

Med, medovina

a včelie produkty

Ing. Peter Hollý

Pán Hollý je včelár, hospodáriaci v ma‑
lom, no o to hodnotnejšie. Včelnicu má
umiestnenú vo Vrbovciach v slivkovom
sade, čo dáva medu jedinečnú príchuť.
Včely nie sú liečené žiadnymi agroche‑
mikáliami. Okrem spracovania medu sa
venuje aj výrobe medoviny a sviečok
zo včelieho vosku, pričom používa
100 % lokálnych surovín. Orechy, ktoré
nakladá v mede, sú zo stromov v jeho
záhrade. Propolis rozpúšťa v slivovici
z vlastnej úrody vypálenej v neďalekej
obci Sobotište.
Č.p. 93 | 906 06 Vrbovce
+421 908 745 599 | holly@broz.sk
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Med

MVDr. Zdeněk Klíma

Chov včel je situován v oblasti česko
‑slovenského pohraničí v přírodně
hodnotné části Bílých Karpat poblíž
městečka Brumov‑Bylnice. V chovu včel
nejsou používány syntetické přípravky
pro tlumení varroózy. Včelstva jsou
chována pouze v jednoduchých úlech
z čistého neošetřeného dřeva a jsou se‑
lektována na přirozenou odolnost vůči
nemocem. Med a další včelí produkty
jsou zpracovávány šetrným způsobem,
v kontaktu pouze s materiály určenými
pro styk s potravinami.
provozovna:
Bylnice 247 | 763 31 Brumov‑Bylnice
+420 721 809 500 | zdendaklima@email.cz
www.vceliprodukty.info
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Trenčianska medovina
EMKO s.r.o.

Firma EMKO je dlhoročným regionál‑
nym producentom medu a medových
výrobkov. Ich Trenčianska medovina je
pre svoju vynikajúcu chuť cenená do‑
konca i za hranicami Slovenska. Majiteľ
firmy a dlhoročný včelár pán Milan Krivý
ju vyrába tradičným spôsobom z medu
a korenín, bez umelých prísad či dochu‑
covadiel. Týmto hrejivým nápojom po‑
tom teší návštevníkov miestnych jarmo‑
kov či folklórnych slávností. Medovinu
v darčekových baleniach a umeleckých
fľašiach si je možné zakúpiť aj v predajni
EMKO v Trenčíne.
Č.p. 1059 | 913 33 Horná Súča
+421 905 468 977 | milan.krivy@gmail.com
www.trencianskamedovina.sk

Čaj pro dva –

bylinné čaje z Bílých Karpat

Rodinná firma Koldokol

Naše rodinná firma vyrábí bio produkty
(Biolády, sirupy, nápoje, bylinné čaje)
a keramiku. Věnujeme se i práci v našem
ekologickém ovocném sadu, kde sbíráme
bylinky pro naše Čaje pro dva. Bylinky
jsou sbírány ručně a zpracovány do smě‑
sí s originální recepturou. Naše produkty
vytváříme tak, jako bychom je dělali
sami pro sebe – poctivě a s radostí. Věří‑
me, že to dobré pro život lze najít všude
kolem nás – stačí se dívat koldokol.
Hana Němcová a Libor Baránek
Krhov 108 | Bojkovice 687 71
+420 605 033 951 | info@koldokol.cz
www.koldokol.cz

Bylinné čaje z Bílých Karpat
INEX‑SDA Bílé Karpaty

Jednou z aktivit, kterými se sdružení
INEX‑SDA zabývá, je propagace a vyu‑
žití přírodního bohatství karpatských
luk. Ty jsou základním zdrojem surovin
pro výrobu originálních bylinných čajo‑
vých směsí: Horňácký odzemek pomáhá
při nachlazení, Karpatský verbuňk
podporuje trávení a Sedlácký čaj je
určen na uklidnění a ke zlepšení nálady.
Všechny jsou opravdu lahodným pitím
a s jejich užíváním nemusíte čekat, až cí‑
títe, že na vás doráží nějaký neduh. Čaje
jsou baleny po 20 nálevových sáčcích.
Můžete je ochutnat přímo v místě vzniku
na Salaši Travičná ve Tvarožná Lhotě.
Salaš Travičná | 696 62 Tvarožná Lhota
+420 724 162 265 | bkarpaty@c‑box.cz
www.inexsda.cz/bk
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Víno jakostní bílé

AGROLIP, a.s

Pěstování a výroba vína mají v horňácké
obci Lipov dlouholetou tradici. Zdejší
vinice patří do vinařské oblasti Morava,
podoblasti Slovácko. Odrůdu Ryzlink
rýnský pěstuje společnost Agrolip
na zhruba jedné čtvrtině výměry plod‑
ných vinic. Pěstování hroznů i výroba
vína jsou zajišťovány systémem inte‑
grované produkce, tedy s minimálním
chemickým ošetřením. Ryzlink rýnský
má svěží kyselinku a muškátovou vůni
a je to podle místních vinařů „spíš víno
chlapské“. Zakoupit si je můžete v pro‑
dejně přímo v centru obce.
Č.p. 560 | 696 72 Lipov
+420 518 338 286 | agrolip@tiscali.cz
www.agrolip.cz
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Hroznový mošt,
víno z hroznů révy vinné

Rodinné vinařství Kadubcovi

Rodinné vinařství Kadubcovi svou prací
navazuje na tradicí tří vinařských genera‑
cí. Výroba vína je vedena v duchu pravi‑
dla, že kvalita se tvoří už ve vinici, proto
zpracováváme pouze hrozny z vlastních
vinic obdělávaných v souladu s pravidly
ekologického vinohradnictví. Ty nám
pak dávají příležitost vyrobit jemná vína
z někdy až drsného kraje Horňácka.
Č.p. 204 | 696 72 Lipov
+420 737 313 621
vinozhornacka@seznam.cz
www.vinozhornacka.cz

Vína červené, biele, ružové
VÍNO – MASARYK s.r.o.

Bylinná Lopeník
+ Slovácká slivovice

Firmu založil v roku 1996 pán Alojz Ma‑
saryk, ktorý mal v odbore tridsaťročné
skúsenosti. Zaumienil si, že naučí ľudí
rozoznávať dobré víno a predovšetkým
to z domácej produkcie. V ponuke má
viac ako 30 druhov vín, medzi ktorými
sú aj domáce odrody ako Skalická Fran
kovka, Skalický Rubín, Mladé skalické,
Sami Máme Málo a víno Enem, ktoré má
názov podľa skalickej legendy. Hrozno
je pestované bez chemikálií podľa zásad
integrovanej produkcie. Časť produkcie
je balená v ozdobnej fľaši v tvare skalic‑
kej románskej rotundy.

„S výrobou destilátů začal už praděde‑
ček,“ říká pan Beníček, který v současné
době provoz malé rodinné firmy řídí.
Dědeček pak vystudoval likérnickou ško‑
lu a připravil všechny dnešní receptury
nezdenické Likérky. Vyrábí se tradičními
technologiemi, část kameninových
nádob pochází ještě z původní firmy.
Bylinná Lopeník představuje krajový likér
jemné chuti a vůně. Slovácká slivovice je
destilát ze švestek, kterým se na svazích
Bílých Karpat obvzláště daří. Obě prý
potěší chuť a upevní zdraví.

Sasinkova 2333/18A | 909 01 Skalica
+421 346 646 960
vino‑masaryk@vino‑masaryk.sk
www.vino‑masaryk.sk

Likérka Nezdenice s.r.o.

Nezdenice 23 | 687 32 Nezdenice
+420 776 797 090
kontakt@likerkanezdenice.cz
www.likerkanezdenice.cz
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Pravé ovocné
a bylinné destiláty

Old Herold s.r.o.

História spoločnosti siaha až
do roku 1886. Prvým výrobkom bola
a dodnes sa aj podľa zachovaných
tradičných postupov vyrába svetoznáma
„Medicinálna“ borovička Juniperus. Znač‑
ku TBK získali i ďalšie pravé destiláty:
Bošácka slivovica (preslávila tunajší
ovocinársky región), povestná regionálna
špecialita – Považský repák, Hruškovica
‑Williams, Malinovica, Kalvadest, Ange
lika bitter z 11 bylín, Trenčianska a Slo
venská borovička Juniperus. Pri výrobe
sú používané tradičné postupy vyvinuté
v tunajšom regióne.
Bratislavská 36 | 911 05 Trenčín
+421 326 563 223 | akcie@oldherold.sk
www.oldherold.sk
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Nízkoalkoholické jablečné
víno a jablečný ocet
Evžen Uher

Nízkoalkoholické jablečné víno vyrábí
pan Uher podle receptu svého dědy, kte‑
rý žil v Lipině u Valašských Klobouk. Zá‑
kladem jsou staré místní odrůdy, tradiční
postupy a ruční práce. Proto je víno Zlaté
jablíčko zdravé, lehké a osvěžující, pří‑
jemné v chuti a vůni po jablkách z jeho
sadu. Vyrábí také jablečný ocet. Octové
kvašení vína je vyvoláno vlastní mateč‑
nou kvasnou kulturou. Přírodní jablečný
ocet je léčivý a očistný elixír, přírodní
antibiotikum a antiseptikum, které napo‑
máhá ku zdraví a dlouhověkosti.
Č.p. 43 | 766 01 Lipina
+420 605 203 007 | evzen.uher@seznam.cz

Pivo

Biopotraviny z ekofarmy

Pivovar Hrádek s.r.o.

a agroturistika

Pivovar Hrádek navazuje na tradici výro‑
by piva ve Slavičíně. Poblíž jeho dnešní
budovy se nacházely dva historické
pivovary, jež fungovaly od 15. a 17. století
a které zanikly v předválečném období.
Pivo se vyrábí z původní koncentrace
mladiny 10 %, 11 %, 12 %, 13 % a 14 %, a to
klasickou českou technologií, dvourmu‑
tovým způsobem. Specialitou je výroba
piva systémem dvojí filtrace k docílení
dokonale čistého a průzračného moku.
Piva Horehleď a Ocelot získala významná
ocenění v českých pivních soutěžích.

Horňácká farma v Hrubé Vrbce se zabý‑
vá ekologickým zemědělstvím. Kromě
chovu skotu, ovcí, koz, koní, prasat
a drůbeže se na farmě pěstuje a dále
zpracovává i bio ovoce a zelenina.
Horňácké patizonky v roce 2014 získaly
prestižní ocenění Zlatá chuť jižní Moravy.
Farma nabízí ubytování, návštěvníci si
mohou zapůjčit kola nebo přesedlat
na koně či oslíka, pro děti je připraveno
dětské hřiště. Prohlídky jsou možné
po předchozí domluvě.

Družstevní I 195 |
763 21 Slavičín-Hrádek na Vlárské dráze
+420 603 503 148 | info@pivovar‑hradek.cz
www.pivovar‑hradek.cz

Horňácká farma, s. r. o.

Č.p. 120 | 696 73 Hrubá Vrbka
+420 723 167 756
hornackafarma@centrum.cz
www.hornackafarma.cz
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BIOMILA cestoviny, múky

a sušené jablká

Ekotrend Myjava spol. s r. o.

Spoločnosť hospodári na myjavských ko‑
paniciach s cieľom prinášať biopotraviny
ako alternatívu ku konvenčným potra‑
vinám. Celkovo vyrábajú asi 40 rôznych
výrobkov pod značkou Biomila®: mlynské
výrobky, cestoviny, čaje, pekárenské
výrobky, sušené jablká. Ekologickým spô‑
sobom hospodárenia chránia pôdu, vodu,
vzduch, živé organizmy, zvieratá, rastliny,
a tým i vlastné zdravie a zdravie detí.
Produkciu biosurovín sa snažia dosaho‑
vať správnym agrotechnickým prístupom
a nie umelými hnojivami a chemickými
prípravkami. Objavte chuť a silu prírody!
Č.p. 16 | 906 23 Rudník
+421 346 215 621
biopotraviny@ekotrendmyjava.sk
www.ekotrendmyjava.sk | www.biomila.sk
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Tradiční kváskový chléb
a placky

Pekárna – Miloslava Vintrová

Pekárna má více jak stoletou tradici
a její kváskový chléb je vyhlášený v širo‑
kém okolí. Dodnes se ručně vyrábí po‑
dle tradiční receptury a peče se ve staré
parní peci, která mu dodává jedinečnou
chuť a vůni. Velmi oblíbené jsou také
chlebové placky pečené ze stejného
těsta jako chléb a navíc zdobené solí
a kmínem. Ty si, stejně jako chléb,
často odvážejí turisté a návštěvníci
Luhačovic jako suvenýr a dárek pro své
rodiny a známé do celé Evropy.
Masarykova 149 | 763 26 Luhačovice
+420 577 131 251
miloslava.vintrova@seznam.cz

Ovčie a kravské syry
(údené i parené), bryndza

Agrosúča, a.s

Hlavným výrobným zameraním spoloč‑
nosti je poľnohospodárska rastlinná
a živočíšna výroba a malá mliekáreň,
ktorá spracováva vlastné kravské a ovčie
mlieko na tradičné výrobky – Oštiepok,
Chabovec, Bryndza, Ovčí syr. Spoločnosť
sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka
(cca 500 ks, v tom dojnice 130 ks) a oviec
(cca 600 ks). Rastlinná výroba je zame‑
raná na pestovanie obilia a objemových
krmovín pre živočíšnu výrobu a výrobu
sena pre vlastnú potrebu i na predaj. Po‑
skytuje taktiež agroturistické ubytovanie.
Č.p. 1059 | 913 33 Horná Súča
+421 326 493 426 | +421 326 493 267
agrosuca@stonline.sk
www.agrosuca.webnode.sk

Jehněčí a hovězí vyzrálé
vakuově balené maso | Bourání
a balení masa | Přeprava
živočišných produktů

Farma Rudimov s.r.o.

Ekologická farma má více než dese‑
tiletou zkušenost s chovem hovězího
dobytka plemene Aberdeen Angus a ovcí
plemene Romney Marsh. Zvířata se celo‑
ročně pohybují na pastvinách a napomá‑
hají údržbě krajiny. Zpracováváme a pro‑
dáváme maso na nejvyšší možné úrovni.
Po porážce zraje maso z mladých zvířat
v přísných hygienických podmínkách
naší bourárny, kde získá svoji křehkost
a plnou chuť. Garantujeme dodržování
nejvyšších standardů v celém procesu
od narození zvířete až po kvalitní vyzrání
a zpracování masa.
Č.p. 105 | 763 21 Rudimov
+420 608 441 550 | obchod@masozluky.cz
www.masozluky.cz
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Na sebe/a
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Velické hľadění

Ručně tkané výrobky

Hľadění je součástí svátečního a obřad‑
ního kroje z Velké nad Veličkou. Nosí
je nevěsta a družičky ve svatební den
a mladé dívky u příležitosti církevních
svátků. Věra Častová vyrábí a opravuje
hľadění pro všechny horňácké obce. Na‑
vazuje na činnost své babičky Kateřiny
Staňkové z Velké. Charakteristickou po‑
dobu zachovává způsobem výroby a po‑
užitím vhodných materiálů, např. ručně
vyrobených umělých květin, vyšívaných
pantlí, skleněných zrnek, zrcadélek nebo
stříbrných bulionků.

Hana Buchtelová pracuje na dřevěném
stavu starém přibližně dvě století a je
jednou z mála tkadlen, které se zabývají
ručním tkaním ze lnu, bavlny a konopí,
tedy materiálů v minulosti pro oblast Bí‑
lých Karpat charakteristických. Na svých
výrobcích, ať už se jedná o ubrusy, deč‑
ky, prostírky, polštáře a krojové součásti,
nebo kabelky, kravaty, bylinkové pytlíčky
a závěsy na koštovky, pleskačky či štam‑
prle, aplikuje vzory horňácké činovati
s využitím původní barevnosti.

Věra Častová

Č.p. 27 | 696 74 Velká nad Veličkou
+420 606 726 763 | castova@candi.cz

Hana Buchtelová

Malá Vrbka 54 | 693 73 Hrubá Vrbka
+420 603 534 478 | vetracek111@seznam.cz
www.rucnitkani.net
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Odevy z prírodných materiálov
Ing. Ľudmila Kacejová

Pani Kacejová šije odevy inšpirované tra‑
dičnou krojovou tvorbou, a to výlučne
z prírodných materiálov (ľan, bavlna,
konope, vlna). V prípade ľanu dokonca
z ručne utkaných látok. Následne ich
zdobí výšivkami alebo paličkovanou čip‑
kou, pričom používa aj tradičnú krojovú
motiviku a farebnosť. Odevy zhotovuje
na zákazku – snaží sa, aby sa v každom
kuse odrážala aj osobnosť nositeľa.
Ušila už množstvo originálnych košieľ,
kabátov, sukní, šiat, nohavíc či viest.
911 01 Trenčín | +421 915 782 041
lada.ludmila@gmail.com
www.novodrevo.sk

Ručne tkané odevy a koberce,
vlnené výrobky

Jana Bublavá (Michaliková),
Jana Žákovicová

Jana Bublavá a Jana Žákovicová nad‑
väzujú na tradičnú textilnú výrobu
v regióne. Vyrábajú ručne tkané koberce
a plátno. Zo starého konopného plátna
šijú pracovné košele, nohavice i kapsy.
Taktiež pradú vlnu na kolovrátku a z nej
štrikujú ponožky, rukavice, čiapky a pod.
Ich dielňa sa nachádza v Starej Turej
v DK Javorina. Svoje výrobky predávajú
známym, na jarmokoch a na webovej
stránke. Organizujú aj kurzy, kde sa
môžu záujemcovia naučiť zručnosti,
ktoré ovládajú.
Stará Turá
+421 949 540 939 | +421 915 102 673
michalikova.jana@gmail.com
www.sashe.sk/voda
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foto © michal@sky.cz
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Do domu
i/aj
do bytu
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Čajové servisy
Libor Baránek

Libor Baránek vyrábí na svém hrnčíř‑
ském kruhu funkční režnou a glazova‑
nou keramiku z černé burelové hlíny.
Některé glazury si přitom míchá sám.
Zaměřuje se na čajové servisy a produk‑
ty spojené s čajovou kulturou – konvičky,
misky, hrnky, mísy, aromalampy apod.
se 100% funkčním designem. Keramiku
vyrábí i na zakázku.
Krhov 108 | 687 71 Bojkovice
+420 605 033 951 | info@koldokol.cz
www.koldokol.cz

Zahradní
umělecká keramika
Martin Dudek

Šamotová keramika Martina Dudka
je vyráběna takzvaně z ruky a pálena
při teplotách přes 1 300 °C. Vlastní ruko‑
pis děl je originální výpovědí, pocitem
přeneseným do hlíny. Často je v něm
zakomponován i kousek přírody.
Komňa 12 | 687 71 Bojkovice
+420 731 581 405
keramikadudek@email.cz
wix.com/keramikadudek/cz
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Paličkovaná krajka

Dekorativní perník

Monika Němečková

Silvie Machalová

Od mládí měla ráda ruční práce jako ple‑
tení a vyšívání. U starých babiček viděla
obrázky z paličkované krajky a zalíbily
se jí natolik, že se tuto techniku naučila
a dnes své znalosti už i předává pro‑
střednictvím kurzů. Z bavlněné a lněné
příze pod jejíma rukama vznikají krajkové
obrázky, šperky, brože, ozdoby. Předlohy
(podvinky) sama navrhuje, takže její díla
jsou originály.

Perníkářka Silvie Machalová je vyučenou
keramičkou a cit pro výtvarné umění
i řemeslný fortel je z jejích výrobků
patrný. Její základní surovinou je me‑
dový perník, který dále zdobí bílkovou
polevou. Tvarově vychází z tradičního
perníkářství, ale nebojí se ani různých
experimentů a dokáže z perníku vyrobit
neuvěřitelné věci. Její perníky a perníčky
nejsou dekorativními proto, že by byly
nepoživatelné – jen jsou tak pěkné,
že by je stejně člověku bylo líto sníst.

Šanov 23 | 763 21 Slavičín
+420 739 020 224
nemeckova.monca@seznam.cz
www.palickovani‑nemeckova.wbs.cz
obchod: Bojkovice | Černíkova 39
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Pozlovice‑Nivy 325 | 763 26 Luhačovice
+420 777 676 444
silvie.machackova@seznam.cz
www.pernicky.xf.cz

Loutky – marionety,
loutková divadla

Josef Káňa

Každá z loutek Josefa Káni je originálem.
I oblečení je šito „na míru“. Některé části
loutek jsou vymodelovány z keramické
hlíny, jiné vyřezány ze dřeva. Figurky jsou
zavěšeny na vodícím nerezovém drátu
a končetiny je možno ovládat pomocí
dřevěného vahadla a čtyř režných nití.
Kromě loutek nabízí Josef Káňa také
výrobu kompletního loutkového divadla
s ručně malovanými kulisami a oponou
podle individuálního přání. Na objed‑
návku pořádá kurzy výroby loutek jak
pro děti tak pro dospělé.

Dřevořezby
Petr Kohout

Pan Kohout ví od svého dědečka,
že v každém kusu dřeva je něco schová‑
no. A tak se svým koněm Jurou přiveze
kmen do dílny a hledá… Nejraději dělá
vyřezávané stavební prvky na domy,
z lipového dřeva zase sochy víl, skřítků či
koní. Nevyhýbá se ani sakrální tematice.
Se svými dlátky či motorovou pilou může
vytvořit i řezbu podle vašich představ.
Žítková 88 | 687 74 Starý Hrozenkov
+420 733 210 097
adresadolesa@seznam.cz
www.adresadolesa.wix.com/carver‑rezbar

Návojná 103 | 763 32 Nedašov
+420 737 560 174 | kana.josef@seznam.cz
www.medvidkovyloutky.com
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Filcované figurky z ovčí vlny

Světlana Jálová

Světlana Jálová vyrábí z čištěné česané
ovčí vlny, kterou si částečně sama barví,
a to převážně přírodními barvivy, zvířát‑
ka, figurky nebo drobné ozdoby. Vlnu
také používá jako náplň do šitých bavl‑
něných balónků, které jsou příjemnou
hračkou pro děti a zároveň mohou být
i zajímavým hlavolamem pro dospělé.
Hostětín 42 | 687 71 Bojkovice
lampyris@centrum.cz
www.lampyris.webnode.cz

Ručně malované obrazy
na dřevě

Zdeňka Psotová
Zdeňka Psotová vystudovala Lidovou
univerzitu uměleckých řemesel v polské
obci Wzdów. Zde se seznámila s malová‑
ním kopií ikon. Obrazy svatých jsou vel‑
mi tradiční a zakořeněné i v kraji Bílých
Karpat. A protože se ukázalo, že lidé
mají o ručně malované obrazy zájem,
začala se jim Zdeňka věnovat. „Malování
mě velmi baví, obzvláště vypracovávání
detailů, tak aby obraz vypadal, jakoby
jej někdo namaloval před stovkami let,“
říká Zdeňka o své práci.
Štítná nad Vláří 293 | 763 33 Štítná nad Vláří
+420 733 161 671 | dejkapes@seznam.cz
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Svíčky ze včelího vosku

Kovářství

Hana Táborská

Jakub Uhlíř

Firma Hana Táborská – Včelpro vyrábí
široký sortiment svíček z pravého včelí‑
ho vosku. Jsou vyrobeny ručně z pří‑
rodního materiálu, ekologicky naprosto
čistého produktu včely medonosné,
s viditelnou strukturou stavby včelího
díla. Mají mnoho různých provedení
lišících se délkou hoření a vzhledem
uzpůsobeným k různým příležitostem
rodinným i společenským. Dekoračně
jsou zajímavě řešeny. Svíčka hoří stálým,
jasným plamenem a příjemně voní.

Kovárna, která se nachází blízko pra‑
mene s lithiovou kyselkou zvanou Loza
(lidově slatina), po letech opět ožila.
Jakub Uhlíř zde vyrábí kované umělecké
předměty, které rád kombinuje s pří‑
rodními materiály, jako je kámen, dřevo,
a třeba i s keramikou, smaltem či sklem.
Ale umí udělat i čistě užitkové výrobky –
majzly, brány, ploty i tzv. kučnici, což
je motyka na kamenitou půdu. Návrhy
zpracovává sám, s respektem a citem
k okolí a s ohledem na zákazníka. Inspi‑
ruje se převážně přírodními tvary.

Mánesova 17 | 687 71 Bojkovice
+420 572 643 518 | +420 736 202 961
vcelpro@cmail.cz | www.vcelpro.eu

Suchá Loz 194 | 687 53 Suchá Loz
+420 776 294 245
info@ukuju.com | www.ukuju.com
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Umelecké fotografie
Ján Žovinec

Veľkou záľubou pána Žovinca je fotogra‑
fovanie. Približne pred desiatimi rokmi
zavítal do regiónu Bielych Karpát, ktoré
mu hneď učarovali. Po jeho potulkách
tunajšou prírodou si brával fotoaparát,
a tak vzniklo postupne množstvo sním‑
kov, ktoré vzdávajú hold tomuto kraju.
Sú to nielen zobrazenia krajiny, ale tiež
architektúry a sakrálnych pamiatok. Ako
sám vraví: „Mojím cieľom nie je len pre‑
zentovať umelecké fotografie, ale vzbudiť
v nás samých záujem o náš kraj a ukázať
jeho krásy širokej verejnosti.“
Nemšová
+421 903 147 708 | jan.zovinec@centrum.sk

Tradičné remeselné výrobky
a dekoratívne predmety
Viera Briestenská –
predajňa DORA

Návštevník tejto jedinečnej predajne sa
razom ocitne v inom svete. Či už je to
keramika, tkané koberce, drevené výrob‑
ky alebo odevy, všetko nesie pečať ručne
a s láskou robeného originálu. Nájdeme
tu remeselné výrobky zo širokého okolia,
usporiadané do krásneho celku vďaka
fantázii majiteľov. Z tohto dôvodu býva
predajňa pravidelnou zastávkou turistov.
Za viac ako 20 rokov svojej existencie
predajňa spolupracovala z množstvom
ľudových umelcov regiónu a pomohla im
s propagáciou a odbytom tovaru. Atmo‑
sféru dopĺňa aj malá útulná kaviarnička.
Mierové námestie 33 | 911 01 Trenčín
+421 327 440 348 | predajnadora@gmail.com
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Do zahrady,
sadu, lesa…

(výrobky a služby)
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Školkařské výpěstky
Radim Pešek

Radim Pešek se věnuje pěstování a pro‑
deji stromků a keřů starých a méně zná‑
mých odrůd. Jeho školka nabízí na třicet
odrůd jabloní a téměř dvacítku hrušní,
oskeruše a moruše. Pěstitelé u něj mo‑
hou koupit keře klokoče, arónií, sazenice
mišpulí, dřínu či kdouloní. K netradičním
dřevinám patří mrazuvzdorné kiwi, zimo‑
lez kamčatský, meruzalka plodová, ost‑
ružina beztrnná, a dále angrešt odolný
padlí nebo švestky tolerantní vůči šarce.
Rostliny jsou produkovány většinou jako
sadba v kategorii CAC.
Chmelnice 394 | 687 71 Bojkovice
+420 777 579 776
ajsa1@seznam.cz | www.stareodrudy.org

Ovocný sad Španie
v Novej Bošáci

Občianske združenie Pangaea
Členovia o.z. Pangaea sa venujú ochrane
prírody a hospodáreniu v krajine Bielych
Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu
a propagácii prírodného hospodárenia
a návratu ovocinárskych tradícií regiónu.
Obnovili jabloňovo-slivkový sad Španie,
kde hospodária podľa trvaloudržateľ‑
ných prírodných princípov s cieľom
zachovať genofond, zvyšovať biolo‑
gickú ochranu a rozmanitosť. Založili
tiež vzdelávacie a výskumné centrum
s prírodnou záhradou, usporadúvajú
workshopy, kurzy, pracovné a vzdeláva‑
cie víkendovky a exkurzie.
Č.p. 3 | 913 08 Nová Bošáca
+421 915 767 762 | pangaea.mail@gmail.com
www.ozpangaea.wordpress.com
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Pěstitelská pálenice

Josef Fryzelka

Málokterá z pálenic v Bílých Karpatech
se může pochlubit tradicí podobnou
té, kterou provozuje již čtvrtá generace
Halíků v Boršicích u Blatnice. Pálenice
je zajímavá i šetrností svého provozu –
zejména při nakládání s odpady, což byl
jeden z důvodů jejího ocenění regio‑
nální známkou. Vysokou kvalitu pálení
v pěstitelské pálenici Zdeňka Halíka oce‑
ňují zákazníci ze širokého okolí; dobře
totiž vědí, že k výrobě kvalitní slivovice
je kromě patřičně vyzrálého kvasu po‑
třeba i dobrá pálenice.

Firma Josefa Fryzelky z Vlachovic po‑
kračuje v rodinné tradici po pradědovi
a otci. V jeho bednářské dílně, která
je jednou z pěti v celé České republice,
se vyrábí řada tradičních výrobků – sudy
od 5 do 700 litrů (také barrique na víno,
vypalované sudy na whisky a kalvádos),
dále kádě na ovocný kvas, zelí i vodu,
nasálačky na maso a okovy do stud‑
ní. Sortiment doplňují lázeňské kádě,
sedací vany, saunový program a stylový
bednářský nábytek. Dřevo k jejich výrobě
pochází z okolních valašských lesů.

Č.p. 281 | 687 63 Boršice u Blatnice
+420 572 582 751 | +420 723 421 742
info@palenicehalik.cz
www.palenicehalik.cz
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Bednářské výrobky

Zdeněk Halík

Vlachovice 30 | 763 24 Vlachovice
+420 603 869 246
fryzelka@bednarstvi‑jf.cz
www.bednarstvi‑jf.cz

Kartáče

Permakultúrne

Josef Káňa

Ing. Katarína Súkeníková

na rozčesávání ovčí vlny

Kartáče a hřebínky jsou vyrobeny z javo‑
rového dřeva, hroty mají z nerez drátu.
Jsou vyráběny ručně, kusově. Používají
se na zpracování ovčí vlny pro vytvoření
dlouhých česanců vhodných k předení
nebo plstění. Výhodou užití kartáčů
oproti zpracování vlny na bubnové
česačcce nebo pomocí „kramplování“
je kvalitnější vyčištění i od drobných
nečistot. Další zajímavou výhodou
je také přijatelná pořizovací cena.
Návojná 103 | 763 32 Nedašov
+420 737 560 174 | kana.josef@seznam.cz

poradenstvo, návrhy a kurzy

Vyštudovaná záhradná a krajinná
architektka sa vo svojom odbore naozaj
našla. Venuje sa poradenstvu v oblasti
prírodných záhrad, navrhovaniu a tvorbe
permakultúrneho dizajnu pozemkov
a lektorovaniu kurzov. Svoje znalosti
a zručnosti si neustále dopĺňa študo‑
vaním a vytvára svoju permakultúrnu
oázu v krajine Bielych Karpát. Ako sama
vraví: „Príroda a permakultúra ma inšpi‑
ruje a motivuje. Svojou prácou chcem
prinavrátiť krajine jej prirodzenú funkciu
a druhovú rozmanitosť, vytváraním prí‑
rodných biotopov a jedlých záhrad.“
Gen. Svobodu 2750/13 | 911 08 Trenčín
+421 907 163 706 | ksgemma@gmail.com
www.prirodavzahrade.sk
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Návrhy a realizácie

Pestovanie kvetinových

Ing. Marianna
Holušová Ružičková

výroba venčekov a tufov

Záhradná a krajinná architektka sa viac
ako 10 rokov venuje návrhom prírodných
a permakultúrnych záhrad, kde používa
hlavne pôvodné a listnaté dreviny. Svoje
miesto v jej záhradách nájde aj zelenina
a rôzne druhy ovocia. Nezabúda ani
na užitočných živočíchov a hmyz. Z jej
veľkej záhrady, kde hospodári prírode
blízkym spôsobom, bez použitia umelých
hnojív a postrekov, pochádzajú i sušené
ovocie, orechy a bylinky. Suší ich pri
nízkych teplotách, aby boli zachované
vitamíny a silice v bylinkách.

Malý rodinný podnik funguje v rodin‑
nom dome so záhradou a dvoma vyku‑
rovanými skleníkmi, kde sú pestované
rôzne kvety (muškáty, verbeny, surfínie),
planty (rajčiaky, papriky, zeler, uhorky),
trvalky, skalničky, chryzantémy. Zaoberá
sa i výrobou šiškových a čečinových
vencov k pamiatke zosnulým. Zdrojom
sú šišky, trávy a bodliaky zbierané počas
výletov do Bielych Karpát. Jedinečné
produkty – prírodné vence a tufy – sú
ponúkané najmä v jeseni na trhovisku
pri nákupnom stredisku Družba a v ob‑
chode na Javorinskej ulici v Trenčíne.

prírodných záhrad

Č.p. 3 | 018 52 Pruské | +421 911 463 576
ruzickovamarianna@stonline.sk
www.dobrotyzozahrady.sk
www.prirodnizahrady.cz

38

a zeleninových plánt, ručná

Elena Hrdličková

Bezručova 12 | 911 01 Trenčín
+421 949 042 786
hrdlickova.elenka@gmail.com

Komplexná starostlivosť
o ovocné dreviny

Občianske združenie
Pre Prírodu, priaznivci &
verejnosť & profesionáli

OZ Pre Prírodu vzniklo v roku 1998
v Trenčíne. Realizuje aktivity zame‑
rané na ochranu prírodných hodnôt,
prioritne na praktickú ochranu prírody,
výskum a ekovýchovu. Podporuje tiež
aktivity smerujúce k zachovaniu kultúr‑
nych hodnôt a k trvalej udržateľnosti
života. Jednou z oblastí pôsobenia je aj
starostlivosť o ovocné dreviny. Najmä
o staré a krajové odrody, ktoré sú cen‑
ným prírodným a kultúrnym dedičstvom,
dávajúcim bielokarpatskej krajine neza‑
meniteľné čaro a charakter.
Mierové námestie 29 | 911 01 Trenčín
+421 903 298 240 | preprirodu@gmail.com
www.preprirodu.sk
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Zažít přímo
v Karpatech /
Zažiť priamo
v Karpatoch
40

Cimbálová muzika
Slavičan

Muzika zpracovává písňový materiál
především jihovýchodního Valašska a Lu‑
hačovického zálesí. Soubor absolvoval
desítky vystoupení v ČR i v zahraničí. Od‑
halil také tři pamětní desky význačným
osobnostem regionu, protože si váží lido‑
vých muzikantů a sběratelů písní. Hlavní
devizou Slavičanu je zejména vokální
projev všech členů muziky. O tom, že do‑
kážou vytvořit dobrou zábavu, se můžete
přesvědčit sami na vašich soukromých,
firemních i veřejných akcích.
Školní 403 | 763 21 Slavičín
+420 603 919 154 | +420 577 341 304
hudebni.vych@zsslavicin.cz
www.slavican.cz

Udržení, rozvoj a prezentace

tradiční lidové kultury
Valašska

Národopisný soubor Klobučan

Klobučan se zaměřuje na jižní část Va‑
lašska, Valašskoklobucko. V jednotlivých
skupinách se setkávají děti i dospělí, ta‑
nečníci i muzikanti. Pořádají pravidelné
akce na podporu folkloru (valašské bály,
tématické programy, setkání a soutěže).
Vydávají metodické materiály, spolupo‑
řádají výukové metodické dny a soutěže.
Potkáte je na místních slavnostech
(dožínky, hody, trhy), rodinných osla‑
vách a při vystoupeních na soutěžích
a festivalech v ČR i v zahraničí.
Záhumení 517 | 766 01 Valašské Klobouky
zast. Hana Tarabusová | +420 731 163 592
klobucan@seznam.cz | www.klobucan.cz
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Rodinné centrum Kaštánek

Rodinné centrum
Valašské Klobouky, o.s.

Každodenní program Centra zahrnuje
činnosti pro děti (výtvarné, pohybové, zá‑
žitkové, divadlo, výlety) i aktivity pro rodi‑
če (rukodělné dílny, besedy o zdraví,
péči o děti i o sebe, vzdělávací kurzy,
setkávání svépomocných skupin). Nabízí
hlídání dětí, psychologické poradenství,
logopedii, fyzioterapii, masáže. K dis‑
pozici jsou např. dvě herny, relaxační
místnost a řada nejrůznějších pomůcek
a hraček. Součástí centra je také ag‑
rodvůr s ovečkami a poníkem. Provozují
dětský lesní klub Vrběnka, který denně
nabízí program pro děti v přírodě.
Kramolišova 126 | 766 01 Valašské Klobouky
+420 604 522 581 | rcvk@seznam.cz
www.rc‑kastanek.cz
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Ekologický penzion

s přírodní zahradou

Centrum Veronica Hostětín
Přijeďte na pobyt v moderním domě,
který žije ze slunce, je izolován slamě‑
nými balíky, na splachování používá
dešťovou vodu a na střeše mu roste
louka. Ochutnáte biomošt přímo
od pramene, odpočinete si v zážitkové
přírodní zahradě, poznáte magickou
krajinu Bílých Karpat a v noci uvidíte
na hvězdy. Odoláte?
Hostětín 86 | 687 71 Bojkovice
+420 572 630 670 | +420 608 426 029
hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz

foto © Richard Medal
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Garanti regionální ochranné/regionálnej ochrannej značky TBK
Na území CHKO Bílé Karpaty

Na území CHKO Biele Karpaty

Občanské sdružení
Tradice Bílých Karpat
Hostětín 4
687 71 pošta Bojkovice
Česká republika

Centrum environmentálnych
aktivít (CEA)
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín
Slovenská republika

+420 572 641 040
tbk@tradicebk.cz

+421 905 469 707
cea@changenet.sk

www.tradicebk.cz

www.tradiciebk.sk
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