Setkání českých WWOOF hostitelů 2016
29. - 31. ledna 2016, Kyprův Mlýn – Knínice – Česká Kanada.
http://www.wwoof.cz/host-list/22990-kypruv-mlyn/
Lokalita: 1,5 km od obce Krasonice, Nearest train station: Jemnice, Nearest bus station: Krasonice.
Nebo autem: 42 minut na jih od Jihlavy, 25 minut od Moravských Budějovic, 16 minut východně od Dačic.

Zveme vás teď už pořádně na víkendové setkání zejména WWOOF hostitelů. Scházívá se nás
každoročně kolem 15ti milých, aktivních, zkušených lidí, abychom se sdíleli, pochutnali si společně na
dobrém jídle a pití, lehce poznali neznámý kus světa a podobně. Doražte také a klidně i s rodinou.
Pátek 29. ledna 20:00: uvítací slovo Ivy Zadražilové: Poprvé na Kyprově Mlýně?, slovo Vojtěcha Veselého:
Poprvé na WWOOF setkání?, vzájemná uvítací slova a radost nad pohlednicemi.
Sobota 30. ledna od 10:00
 ze světa WWOOFu – Vojtěch
jak se měl WWOOF loni, s čím se potýkal u nás i ve světě, zda je chudý či bohatý, kam se sune a vůbec obecně

 certifikace ekologického hospodaření a bioprodukce – Iva Zadražilová
téma dané pozicí přednášející: ředitel ABCERT, vedoucí inspekčního orgánu a certifikační orgán

 ERASMUS+ setkávačka – Václav Matuška
16 mobilit: poznávacích výletů českých WWOOF hostitelů do ciziny a také příprava setkání zahraničních hostitelů u nás

 imigrants – Ivo Janeček
Pontopolis sestavuje kuchařku pro farmáře: integrace prostřednictvím pobytů na WWOOF farmách v ČR

 Samy Nasry Bochra Abdelmalak – Karel Tachecí
Karel krátce podá dlouhý příběh o hostiteli a WWOOFerovi, co se dosud nepotkali.

 Web po roce – Vojtěch Veselý
někteří jste formulářem projevili zájem o komentáře/instruktáž k důležité WWOOF pomůcce: www.wwoof.cz

Sobota 30. ledna 13:30 oběd, pak procházka po Kyprově mlýně a seskupení pro společné foto
Sobota 30. ledna od 17:00
 LLOOF dílny – kolektivně
1)
2)
3)
4)

9 koordinačních organizací šlechtí vzdělávací rozměr WWOOFu, jsme mezi nimi, tak se pusťme do práce...
filmařská dílna Ivo Janeček
literárně kritická porota kompostu s Vojtěchem Veselým
připravme setkávačku s Václavem Matuškou
nějaká další dílna?

Sobota 30. ledna 19:00 Seeds exchange market a další burzování. Dovezte ke směně nebo prodeji semínka
nebo jiné drobnosti.
Sobota 30. ledna 19:30 Večeře a neformální hovory, věříme, že i na nadhozená WWOOF témata.
Neděle 31. ledna snídaně v 9:00, pak volitelný veskrze zážitkově vzdělávací, poznávací, duchovní nebo
odpočinkový program:
 seznam bohoslužeb bude na místě
 organizovaná návštěva některé z WWOOFErských farem cestou domů
 individuální záležitosti
Ubytování: pokoje s povlečenými postelemi nebo spacákovka na vlastní ve společenské místnosti za
250/100Kč/os./noc.
Gastro: hostitelé podávají pokrmy a koordinátor českého WWOOFu je platí. Za doplňkové speciality dovezené
z vašich farem děkujeme, těšíme se na ně. V pátek od podvečera bude k mání teplá polévka s pečivem a salát.
Ještě jednou prosba těm, co třeba zapomněli, o vyplnění dotazníku na:
https://docs.google.com/forms/d/1O9CPUNKOlbu8w2F07kwAM6OFNTVUTmkLt1NHCwXhlDc/viewform.

Všichni se těšíme.
AREA viva, z.s. – Mgr. Vojtěch Veselý – +420 775272678 – www.wwoof.cz, www.areaviva.cz

