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NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ

Ovocná školka – Bojkovice
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Ovocná školka Radima Peška v Bojkovicích se cíleně zaměřuje na
pěstování starých a krajových odrůd ovoce a hospodaří s maximálním
ohledem na přírodu a krajinu. Proto je také nositelkou ochranné známky
Tradice Bílých Karpat.
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Holubičky vyráběné z mokrých dřevěných špalíčků pocházejí podle
legendy z Ruska a u nás se vyřezávají od 18. století. Zavěšují se do oken
a symbolizují štěstí v rodině a také Ducha Svatého. Jednou z výrobkyň
holubiček je paní Božena Vráželová.

Moštárna a sušírna ovoce – Hostětín
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V roce 2000 byla v obci Hostětín uvedena do provozu moštárna, produkující
sortiment několika druhů jablečného moštu. Značná část zde zpracovaného ovoce pochází z ekologicky obhospodařovaných sadů, ve kterých
se pěstují staré a krajové odrůdy jabloní. Provozovatelem moštárny je
sdružení Tradice Bílých Karpat.
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Ptačí oblast Hostýnské vrchy – Natura 2000
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Vřesoviště Bílová – Rejnochovice
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Janáčkova kyselka – Březová
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Všivec statný – Porážky
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Chov ovcí valašek – Rožnov pod Radhoštěm
26

Vaření trnek – Dolní Němčí
Tradiční vaření trnek neboli povidel probíhá ve zdejším starém mlýně
pod patronací místních žen a folklorního souboru. Každý návštěvník si
může vyzkoušet míchání povidel v původním zděném kotli a ochutnat
hotová povidla na tzv. lízačce. Kromě vaření zde bývá jarmark lidových
řemesel a beseda u cimbálu.

Razula
Zachovaný, přírodě blízký, převážně jedlobukový prales s velmi omezeným vlivem člověka. Žijí zde vzácné a ohrožené druhy rostlin (kamzičník
rakouský, žluťucha orlíčkolistá), ptáků (strakapoud bělohřbetý, žluna šedá),
brouků a obojživelníků. Územím občas prochází hnědý medvěd. Od roku
1933 se zde nesmí těžit ani vyvážet padlé dřevo, v pralese se provádějí
pouze výzkumné práce.
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Jan Amos Komenský – Muzeum v Uherském Brodě
J. A. Komenský, známý jako učitel národů, patřil ve své době k největším
vzdělancům Evropy. Kromě mimořádného pedagogického díla jsou
významné také jeho teologické a filosofické myšlenky. Muzeum v Uherském Brodě soustřeďuje dokumenty o jeho životě a díle a významně tím
přispívá k zachování odkazu tohoto vynikajícího myslitele.

V horských oblastech Karpat bylo salašnictví po staletí charakteristickým
hospodářstvím. Ovce poskytovaly všestranný užitek včetně kvalitní vlny
a mléka, které hrálo významnou roli ve stravě. Ve skanzenu v Rožnově
chovají tradiční plemeno valašek, které se osvědčilo zejména v chladnějších oblastech pro hrubší, ostřejší a delší vlnu. Extenzivní spásání se dnes
využívá k údržbě chráněných a biologicky cenných lokalit.
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Malovaný ornament – Hluk
Areál památkových domků v Hluku jako jediné muzeum na Slovácku
nabízí kromě obvyklých expozic krojů a lidové architektury i ucelenou
ukázku vývoje malovaného ornamentu. Každoročně se zde konávají také
setkání lidových maléreček a tvořivé dílny pro širokou veřejnost.

Rozsáhlý komplex bělokarptských luk je jediným místem výskytu všivce
statného v ČR. V roce 1976 byly na louce vykáceny soliterní stromy a biotop byl
následně postižen sesuvem, který citelně zasáhl populaci všivce. Díky záchranným výsevům, pravidelnému ručnímu kosení a dobré spolupráci odborníků
s dobrovolníky a studenty se podařilo všivec na lokalitě udržet a rozšířit.
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Mikulášský jarmek – Valašské Klobouky
Jarmek se koná ve Valašských Kloboukách zpravidla první víkend v prosinci. K vidění jsou řemeslníci při práci, výstavy betlémů i čertovské reje.
Příchozí mohou nakoupit či sami zkusit vyrobit tradiční produkty, zazpívat
si u muziky, zasoutěžit, okoštovat pálenku nebo valašskou zabíjačku.
Jarmeky pořádá společně několik místních organizací.

Prameny březovských železitých kyselek byly známy již v 16. století. Jeden
z nich později navštěvoval hudební skladatel Leoš Janáček, podle něhož
vzniklo pojmenování Janáčkova kyselka. O pramen a jeho blízké okolí
pečují místní obyvatelé. Na jednom ze stromů nedaleko studánky visí
svatý obrázek, který dává místu duchovní význam.
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Cimbálová muzika Kašava
Cimbálová muzika Kašava doprovází stejnojmenný folklorní soubor. Její
repertoár tvoří především písně z Valašska, luhačovického Zálesí
a východní Hané, ale využívá i některé slovenské, maďarské nebo rumunské melodie. Muzika vystupuje samostatně i při různých kulturních
a společenských příležitostech.

V Hostýnských vrších ojedinělé souvislé vřesoviště s jalovci. Od ukončení
pastvy byla lokalita ohrožena zarůstáním náletovými dřevinami – smrkem
a břízou, a část lokality byla jako významný biotop zcela ztracena. Některé nálety byly před lety vykáceny a každoročně se provádí kosení jako
náhrada pastvy, kterou bude nutné v budoucnu obnovit.
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Poutní areál Velehrad
Velehrad je jedno z nejvýznamnějších náboženských míst na Moravě, je
spojeno především s odkazem sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří v jeho okolí
působili. Je nejenom významnou historickou památkou, ale i důležitým
duchovním centrem, o čemž svědčí velké náboženské poutě, které se
zde konají.

V rozsáhlých bukových lesích Hostýnských vrchů žijí početné populace
několika vzácných ptáků, především strakapouda bělohřbetého a lejska
malého. Jejich ochrana byla důležitým motivem pro zařazení Hostýnských
vrchů mezi Ptačí oblasti – jednoho ze dvou typů chráněných území soustavy
Natura 2000. Ta se snaží ochránit nejcennější fenomény evropské přírody na
principu souladu přírodních procesů a lidské činnosti.
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Štípané holubičky – Nový Hrozenkov
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Folklorní soubor Světlovan – Bojkovice
Světlovan zpracovává folklór ze Slovácka, luhačovického Zálesí a Kopanic
a obohacuje kulturní život především v Bojkovicích a blízkém okolí. Jelikož
členy většiny folklorních souborů v regionu jsou mladí lidé, Světlovan je
jednou z mála výjimek a dokazuje, že aktivní tancování v souboru nemusí
být jen pro mladé.

Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko
Rezervace vyhlášená v roce 1989 chrání největší skalní město v moravských
Karpatech. Chráněn je ojedinělý reliéf, tvořený skalními stěnami, bloky
a pseudokrasovými jevy (puklinová jeskyně dlouhá asi 40 m). Lokalita je
zatížena vysokou návštěvností, především tábořením na nevhodných místech a erozí písčitého povrchu. V rámci preventivních opatření bylo poblíž
rezervace vybudováno legální tábořiště se zázemím. Od roku 2006 funguje
v Pulčíně informační centrum provozované ČSOP Valašské Meziříčí.
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Valašský frgál – Valašské Meziříčí
Tradiční frgál mý v průměru 30cm a velmi tenké těsto, vyšší na okrajích.
Nejčastější jednodruhovou náplní bývají hrušky, ale může být i tvaroh,
mák, povidla nebo kysané zelí. Mnoho hospodyněk koláče dodnes
vyrábí. Frgály dle tradičních receptur pečou například v Cyrilově pekařství
ve Valašském Meziříčí.

Vlk – Beskydy
Odhadem dnes v Beskydech žije až 15 vlků ve dvou až třech smečkách. Do
území, které bylo jejich domovem odedávna a v němž byli postupně vyhubeni, se začali vracet v devadesátých letech ze Slovenska. K jejich ochraně
přispívá několik dobrovolnických aktivit, jako je každoroční sčítání šelem
nebo vlčí hlídky, které odstraňují nelegální návnady a odstrašují pytláky.
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Po staletí býval hlavním a někdy jediným vesnickým muzikantem gajdoš,
k němu se později přidával houslista. Jako běžná součást lidových
muzik však začaly být gajdy zejména ve 20. století nahrazovány jinými
nástroji. Jedním z pokračovatelů tradice starých Karpatských gajdošů
je Pavel Popelka ze Strání.

HMOTNÉ DĚDICTVÍ
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Areál lidové architektury – Kaňovice
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Vinařské búdy – Veletiny

Replika velkomoravského kostela – Modrá
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Výroba krojů – Uherský Ostroh
Důležitým předpokladem udržování mnoha místních tradic je zajištěná
výroba a péče o lidové kroje. Dílna v Uherském Ostrohu se zabývá nejenom šitím nových krojů, ale také údržbou starších krojových součástí.
Všem zájemcům poskytuje odborné zázemí. Služeb dílny využívají obce,
folklorní soubory i jednotlivci.

Barokní hřbitov – Střílky
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Hřbitov je unikátní památkou barokního sochařství a architektury.
Výzdoba hřbitova je zajímavá nejen svým provedením, ale i symbolikou.
I přes svůj historický a umělecký význam se nestal pouhou turistickou
zajímavostí a dodnes slouží svému účelu.

Základy kostela sv. Jana patří k nejstarším dokladům církevních staveb na
našem území. Kostel byl postaven na začátku 9. století, v průběhu věků
byl však zbořen a rozebrán. V letech 2004 a 2005 byla nedaleko odkrytých
základů kostela vystavěna jeho přibližná replika. Stavba navazuje na areál
archeoskanzenu velkomoravského hradiště a symbolizuje jeho duchovní
centrum.
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Fašank – Komňa
Každoročního fašanku se v Komni na sklonku zimy pravidelně zúčastňuje
mnoho místních obyvatel, kteří v maskách a s muzikou obcházejí domy.
Součástí průvodu jsou tanečníci starodávného tance Podšable. Obec
Komňa je známá i jako jedno z možných rodišť J. A. Komenského.

Epidemie révokazu, která na začátku 20. století postihla zdejší vinohrady,
způsobila také přerušení místní vinařské tradice. Po mnoha desetiletích
projevili místní obyvatelé snahu o její znovuoživení a o opravy vinařských
búd, při kterých využívají původní stavební materiály. Jedna z búd byla
v roce 2008 vyhlášena Lidovou stavbou roku Zlínského kraje.
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Jan Karafiát – Velká Lhota
Český prozaik, evangelický kněz a autor dětské knihy Broučci působil
v letech 1875–95 jako farář v dřevěném kostelíku ve Hrubé Lhotě, dnešní
Velké Lhotě. Jeho pobyt připomíná místním pamětní deska na faře
a nový památník.

Rolnická usedlost s patrovou komorou je typickou ukázkou lidové
architektury luhačovického Zálesí. Komory sloužily ke skladování sklizené
úrody a potravin. V roce 2005 obec objekty ve zchátralém stavu odkoupila
a zahájila jejich rekonstrukci, při které je kladen důraz na využití tradičních
materiálů. Objekty dnes slouží k pořádání tradičních akcí a setkávání
místních obyvatel.
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Gajdy – Strání

15

Smírčí kříž – Horní Lhota
Smírčí kríže stavěli dříve viníci vražd a jiných tragických činů jako
součást svého pokání. Stávaly v místech, kde k těmto událostem došlo.
Ve Zlínském kraji nejsou tyto památky bežné. Jeden z mála krížů je umístěn
vedle vchodu kostela v Horní Lhotě a podle pověsti je připomínkou
dávné smrti husitského kněze.

Areál lidových staveb – Rymice
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Soubor objektů lidové architektury představuje způsob bydlení a hospodaření v 18.–19. století na východní Hané. Domy jsou stavěné tradiční
metodou dřevěného srubu s hliněnou omítkou nebo z nepálených cihel,
některé s doškovými střechami. Součástí je kovárna, sedlářská dílna
a větrný mlýn. Areál spravuje Muzeum Kroměřížska.
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Fojtství – Jasenná
Roubené patrové dřevěné fojtství z roku 1748 patří starému rodu Mikuláštíků.
Fojtové zastávali funkci nynějších starostů, vybírali poplatky
a daně a soudili spory. Jejich vážnost vyžadovala postavit dům, který sloužil
také jako místní úřad. Rodina provozuje v pěti místnostech muzeum.
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Zemědělské usedlosti – Topolná

32

Karlovjanky – Velké Karlovice

Dva památkově chráněné domy jsou ve správě Slováckého muzea
v Uherském Hradišti. Všechny úpravy jsou zde provedeny na vysoké odborné úrovni, a proto mohou být vzorem pro rekonstrukce podobných objektů
i v jiných obcích. Domy neslouží jen jako muzeum, ale poskytují také zázemí
místnímu folklornímu souboru a koná se zde řada kulturních akcí.

Svérázný ženský pěvecký sbor z Velkých Karlovic vychází z nepřerušené
tradice a udržuje hlavně tzv. helekačky a hečené, kterými se ohlašoval
konec žní. Karlovjanky je dokáží podat tak, jak se kdysi zpívaly.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje – Radhošť

Odzemek

Kaple v románsko-byzantském stylu vysvěcená v roce 1898 je symbolem Valašska a nejvýše položenou církevní stavbou u nás. O památku
se stará Matice Radhošťská. Stovky lidí přispěly penězi nebo materiálem
na nedávné přestavby dřevěné zvonice, krovu a krytiny. Na jejich počest
je v kapli umístěn šestimetrový trám s nápisem “Valaši sobě”.

Odzemek je sólový mužský tanec typický pro horské oblasti západních
a středních Karpat. Tančí se v živém tempu, často také s držením valašky
(lehká sekyrka s dlouhým toporem). Tanec má své specifické prvky, ale
tanečníci při něm mají i velký prostor pro improvizaci. Odzemku je mezi
valašskými folklorními soubory věnována velká pozornost, a tak se stále
předává z generace na generaci. K tomu přispívají soutěže v odzemku,
které se konávají na valašských bálech či folklorních festivalech.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
www.ekopolitika.cz

Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s.
www.bilekarpaty.cz/vis

Zlínský kraj je výjimečný svou rozmanitostí. Je krajinou
teplých nížinných rovin, pahorkatin i chladných vysokých
hor, polí, pastvin a luk s rozptýlenou zelení i lesními komplexy,
územím suchých stepních stanovišť i mokřadů, rybníků,
jezer a říčních ramen. Od těchto přírodních základů se odvíjí
druhové bohatství rostlin a živočichů, od teplomilných až
po chladnomilné druhy.
Přírodní podmínky formovaly i charaktery místních obyvatel od bodrých Hanáků, rázovitých Valachů a Kopaničářů, po dobrosrdečné obyvatele Slovácka. Stejně, jako jsou
rozmanité prvky folkloru lidí těchto regionů, liší se i způsob
zemědělského hospodaření, který je základním způsobem
obživy. Úrodné nížiny a vyhřívané stráně kolem řeky Mora-

vy dovolují pěstování teplomilných plodin včetně vína.
V severní části na Valašsku pak kamenité a z hor prochlazované svahy umožňují jen pastevectví a skromné úrody žita
či brambor. Životní podmínky se projevovaly i v materiálech
ke stavbě domů. Zatímco v bohatých nížinách se stavělo
z nepálených i pálených cihel, na kopcích z dřevěných trámů.
To vše dohromady a přitom každé samostatně je nezaměnitelným rysem této oblasti a dědictvím nejzápadnější
části rozsáhlého komplexu Karpat.
Jaroslav Hrabec, Krajský úřad Zlínského kraje

Instituce zabývající se ochranou kulturních památek a přírody ve Zlínském kraji

Vřelé poděkování za spolupráci patří Janě Vavřinové, Romanu Bartákovi, Radoslavu Vlkovi, Aleně Fojtáškové,
Antonínu Bařinkovi, Radku Bartoníčkovi, Oldřichu Kopeckému a Martinu Šojdrovi.

Valašské muzeum v přírodě

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.vmp.cz

Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, www.slovackemuzeum.cz

Muzeum J. A. Komenského

Přemysla Otakara II.č.37, 688 12 Uherský
Brod, www.mjakub.cz

Národní památkový ústav
Kroměříž

Sněmovní nám.1, 761 01 Kroměříž,
www.npu.cz

Muzeum Luhačovického
Zálesí

Masarykova 950, 763 26 Luhačovice

Muzeum Jihovýchodní
Moravy ve Zlíně

Soudní 1, 762 57 Zlín,
www.muzeum.zlin.cz

Archeoskanzen Modrá
u Velehradu

Obecní úřad Modrá, Modrá 170, 687 06
Velehrad, www.archeoskanzen.cz

Národní ústav lidové
kultury ve Strážnici

Zámek 672, 696 62 Strážnice
www.nulk.cz

Tradice Bílých Karpat, o.s.

Hostětín 4, 687 71 Bojkovice,
www.tradicebk.cz

Barbora Šafářová, Vladimír Šácha, Pavel Popelka, Roman
Barták, fotoarchiv Valašského muzea v přírodě, fotoarchiv
VIS Bílé Karpaty, Hana Machů, fotoarchiv obce Dolní Němčí,
fotoarchiv folklorního souboru Světlovan, fotoarchiv obce
Komňa, Miroslav Válka a Jiří Ohryzek.

Tradice Slovácka, o.p.s.

Blatnička č.98, 696 71 Blatnice pod Svatým
Antonínkem, www.tradiceslovacka.cz

Grafické zpracování: Martin Šojdr, www.pukpuk.cz

Správa CHKO Beskydy

Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://nature.hyperlink.cz/Beskydy

Správa CHKO Bílé Karpaty

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice,
www.bilekarpaty.cz

Krajský úřad Zlínského
kraje

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
www.kr-zlinsky.cz

MAPA PŘÍKLADŮ
KARPATSKÉHO DĚDICTVÍ
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
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Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

ANPED
www.anped.org

Oficiální stránky Karpatské úmluvy
www.carpathianconvention.org

Mapa představuje příklady kulturního a přírodního
dědictví a jeho ochrany. Výběr sestavili lidé, kteří
v Karpatech žijí a starají se o jejich udržitelný rozvoj.

KARPATSKÁ ÚMLUVA

KARPATY
Proč jsou v mapě vybrána zrovna tato místa a tradice?
O některých jste možná nikdy neslyšeli, u jiných vás spíše
napadnou jejich bohatší a věhlasnější “příbuzní”. O soutěžení
tu ale nejde. Z jistého pohledu jsou všechny uvedené příklady
dokonce stejně důležité. Mapa zahrnuje příklady přírodního
a kulturního (hmotného i nehmotného) dědictví, jež dohromady vytváří pestrou mozaiku dědictví Karpatského.
Do zpracování mapy se přímo či nepřímo zapojilo několik
desítek profesionálů a dobrovolníků žijících v karpatském
regionu, kteří chtěli spolu s dalšími znalci a přáteli Karpat
přispět k debatě o vhodné ochraně a rozvoji dědictví, které
v zde zůstalo zachováno.
V karpatských zemích dnes začínají „zdola“, tedy z iniciativy obyvatel a organizací působících v regionu Karpat, vznikat tvz. Seznamy Karpatského dědictví. Jejich cíl
je jednoduchý – sesbírat informace o dědictví, jeho stavu

a ochraně v geografickém území Karpat a tyto informace použít pro lepší management a další rozvíjení dědictví
našich předků. Vytváření seznamů koordinuje sekretariát Karpatské úmluvy (dočtete se o ní dále). Do této práce se promítá nový přístup k managementu, neboli péči
o dědictví. Jde o to chránit území jako celek, nikoli zvlášť
přírodu a kulturu, zdůraznit nehmotné kulturní hodnoty
a navrátit do jisté míry péči o dědictví zpátky „domů“, tedy
místním lidem – jedincům i organizacím, odborníkům, obcím,
městům a krajům.

Karpaty se rozkládají na území sedmi evropských států – České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny,
Rumunska a Srbska.

V mapě uvedené příklady jsou skutečně jen příklady,
a tedy zlomek toho, co si dle našeho názoru zaslouží pozornost. Seznam Karpatského dědictví by něměl být elitním
seznamem typu Seznamu světového dědictví UNESCO, ale
otevřeným inventářem, který svým návrhem můžete obohatit i Vy.

Bez nostalgie je ovšem třeba dodat, že Karpaty nejsou
jen místem idylických památek a nedotčených lesů. Jsou
i oblastí, která se vylidňuje, oblastí ekonomicky důležitých
center způsobujících znečištění, místem nových investic
a neregulované výstavby turistických středisek. Rozvoj může
být pro Karpaty hrozbou nebo příležitostí – pro zdejší přírodu, krajinu, místní obyvatele i jejich dědictví.

Z obavy před tímto ohrožením podepsalo 7 karpatských
států v roce 2003 Rámcovou úmluvu o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, známou jako Karpatská úmluva (v ČR
platí od roku 2006). Úmluva má pomoci ochránit zdejší přírodu – ovšem to je jen část jejího poslání. Zaměřuje se také
na lidi žijící v karpatském regionu a na jejich kulturu, která
činí toto území ojedinělým. Jazyk Úmluvy je typický pro
podobné právní dokumenty. ”Rámcová” znamená, že je spíše dohodnutým rámcem, do kterého mají zapadnout konkrétní aktivity a politiky. Zjednodušeně Úmluva říká, že státy
považují spolupráci na zajištění nejlepší možné budoucnosti
pro Karpaty za velmi dobrý nápad.

Kdo zajistí, aby Úmluva nezůstala jenom na papíře?

Jsou nejen jedním z největších horských pásem Evropy, ale hlavně unikátním přírodním a kulturním územím.
Najdeme v nich nedotčené lesy, rozsáhlé přírodní porosty buku,
velké šelmy jako je rys, vlk a medvěd, a asi třetinu všech
evropských druhů živočichů a rostlin, mnoho z nich vzácných. Vězte, že biodiverzita – neboli množství a rozmanitost
druhů – není nikde jinde v Evropě větší než právě v Karpatech. I z tohoto důvodu zde bylo vyhlášeno množství
národních parků, přírodních rezervací a chráněných oblastí. Karpaty jsou ovšem i domovem 16–18 milionů lidí
a zdejší hory nejsou bohaté navzdory, ale právě díky lidem,
kteří v nich odnepaměti hospodaří.
V ČR zasahují Karpaty do území Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského a menší části Olomouckého kraje. Pro horské části je typická pastevecká valašská kultura,
do níže položených oblastí Karpat zasahují vlivy i z dalších
etnografických regionů – na Moravě je to Haná a Slovácko.

Hlavní zodpovědnost leží na národních vládách. Ve Vídni sídlí v úřadu UNEP (Program OSN pro životní prostředí)
dočasný sekretariát Úmluvy, který bude fungovat jen do
doby, než se v některém ze států Úmluvy usídlí sekretariát
trvalý.
Zodpovědnost nesou ovšem i kraje a obce. Kromě
toho na Úmluvě pracuje mnoho dalších partnerů – například nevládních organizací, odborníků nebo dobrovolníků
z místních komunit, kteří se přímo v terénu snaží měnit
slova v činy.

Co je dědictví?
Každý snad byl někdy v muzeu, ovšem co myslíte, najdeme dědictví pouze tam? Nebo žije spíš v krajině a lidech? Jak
staré vlastně dědictví musí být? Co do něj zařadit? A především: Jak je nejlépe chránit?
Pokud zrovna nejste pracovník muzea, odboru kultury
nebo ochrany přírody některého státního úřadu a nemusíte
o podobných otázkách běžně rozhodovat, buďte možná
rádi. Není to nic jednoduchého.
Pokud vás však téma Karpatského dědictví zajímá,
můžete naprosto nezávazně kontaktovat pracovníky některé z organizací, které se podílely na zpracovaní této mapy
– třeba Barboru Šafářovou z Ústavu pro ekopolitiku
(barbora.safarova@ekopolitika.cz, tel.: +420 224 828 553 ) nebo
Vladimíra Šáchu ze Vzdělávacího a informačního střediska
Bílé Karpaty (visbk@bilekarpaty.cz, tel.: +420 518 322 545).
Rádi si Váš názor vyslechneme!
Věříme totiž, že péče o dědictví podpořená zkušenostmi a zájmem místních lidí je chytrý způsob, jak zajistit, aby
se Karpatské dědictví zachovalo i pro následující generace.
A že vaření jídel dle tradičních krajových receptů v rodinném kruhu může být pro udržení tradic stejně důležité jako
činnost špičkových folklórních souborů.

