neděle 22. 8. - DEN OTEVŘENÝCH ŘEMESEL
aneb Výlet za tradicemi Bílých Karpat
Třetí neděli v srpnu 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 Velké nad Veličkou 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, nebo originální výrobek.

AGROLIP, a. s. Lipov | Josef Buzík, Velká nad Veličkou
INEX–SDA Bílé Karpaty | Ing. Hana Buchtelová, Malá Vrbka
AGROLIP, a. s.
Lipov 198, 696 72

Josef Buzík
Velká nad Veličkou 36, 696 74

tel: 518 338 286 | www.agrolip.cz
email: agrolipzj@tiscali.cz

tel: 518 382 054
email: buzik.med@seznam.cz

GPS: 48°54'17.102"N, 17°27'44.336"E

GPS: 48°53'8.683"N, 17°31'19.599"

Společnost AGROLIP je tradičním
výrobcem vína ve vinařské oblasti moravské,
podoblasti slovácké. Pro zájemce bude nachystaná
ochutnávka vína oceněného regionální značkou Tradice
Bílých Karpat v prodejně naproti kostela a prohlídka
vinných sklepů s odborným výkladem.

Od hlavní cesty na dolním konci Velké nad Veličkou
(směr Zahrady) Vás značení zavede do přírodní
rezervace Zahrady pod Hájem. Tam má pan Josef Buzík
stabilně umístěny včelí úly a bude Vás očekávat
s povídáním o včelaření, medem či dalším produktem
výborné chuti - medovinou.

INEX-SDA Bílé Karpaty
Tvarožná Lhota 148, 69662

Ing. Hana Buchtelová
Malá Vrbka 54
693 73 Hrubá vrbka

tel: 724 162 265
email: bkarpaty@c-box.cz
www.moravskededictvi.cz/oskoruse
GPS: 48°52'31.622"N, 17°21'36.202"E

Z karpatských luk pocházejí byliny pro výrobu
čajových směsí jako např. Horňácký odzemek,
Karpatský verbuňk, Vojšická duha či Slovanský bolhoj.
Tyto čaje můžete ochutnat v Muzeu oskoruše, kde Vás
také rádi seznámí s blahodárnými účinky
jednotlivých bylin.
Pořádá Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
Hostětín 4, tel.: +420 572 641 856;
e-mail: tbk@tradicebk.cz | www.tradicebk.cz

Zdroj: www.mapy.cz

tel: 518 329 763 | www.rucnitkani.net
e:mail: vetracek111@seznam.cz
Regionální značka Tradice Bílých Karpat® označuje produkty, které pocházení z území Bílých
GPS: 48°52'5.004"N, 17°27'32.135"E
Karpat a jsou zároveň jedinečné ve vztahu k Bílým Karpatům - vyrobené tradiční technologií,
Hana Buchtelová je jednou z mála tkadlen, které se
s podílem ruční práce, z místních surovin, šetrné vůči životnímu prostředí
zabývají ručním tkaním ze lnu, bavlny a konopí, tedy
a dostatečně kvalitní.
z materiálů pro oblast Bílých Karpat v minulosti
I cestování a poznávání může být šetrné ke kraji, přírodě i památkám. Projekt Lidé
charakteristických. Na své výrobky aplikuje vzory
k řemeslům a řemesla k lidem podporuje ohleduplný způsob turistiky. Vydejte se na kole
horňácké činovati. Svou práci předvede ve své dílně na
i pěšky po tradicích Bílých Karpat a pomozte podpořit tuto myšlenku.
dřevěném stavu starém přibližně dvě století.

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

