
 

 

 

 

Kdo je za tím? Občanské sdružení INEX - SDA Kostelecké Horky vzniklo v roce 2002 jako samostatná pobočka 

mateřské organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit se sídlem v Praze. V roce 2003 bylo založeno Středisko 
environmentální výchovy Modrý dům na starém statku se zahradou a malým hospodářstvím, kde se nyní chovají 
ovce, kozy a slepice. Probíhají zde výukové programy pro školy, ale také akce pro veřejnost. Součástí areálu 
Modrého domu je též Malé muzeum místa s expozicí venkovské domácnosti, které je mj. využíváno při 
výukových programech. Posláním sdružení je práce s dětmi a mládeží ve venkovském regionu, smysluplné 
naplnění jejich volného času, uchování a předávání tradičních hodnot venkovského životního stylu a podpora 
trvale udržitelného místního rozvoje. (www.inexsda.kosteleckehorky.cz) 

Místo projektu: Kostelecké Horky jsou malou obcí nedaleko Chocně v oblasti nazývané Poorličí.  

Ubytování: Ubytováni budete v bývalé škole, která dnes slouží jako školicí centrum a turistická ubytovna. Spí se 

ve 2 oddělených místnostech ve vlastních spacácích. K dispozici jsou také sprchy a běžné toalety. 

Stravování: Během víkendu vám zajistíme pravidelnou stravu tak, abyste měli dost sil na práci i volný čas. Jídlo 

bude z části připravovat místní partner a z části se na přípravě budete podílet společnými silami.  

Co budeme dělat? Víkendový pobyt bude spojen s přípravou na 4. ročník již tradiční akce Kafemletí, která 

proběhne v neděli od 13:30 do 17:30 hodin. Na akci se bude pražit káva a její náhražky ze žita a špaldy, můžete si 
zde poslechnout přednášku o Spravedlivém obchodě (Fair Trade) a špetku kavárenské poezie. K přípravám akce 
bude patřit úklid dvora a přednáškových prostor, příprava pomůcek a vybavení na akci, zkouška pražení kávy, 
pečení sladkostí ke kávě a budete-li mít zájem, je možné vymyslet si též aktivity pro děti. Kromě přípravy akce si 
vyzkoušíte práce, které patří ke každodennosti provozu hospodářství – vodění koz na pastvu, krmení, kydání 
hnoje apod. Kromě péče o zvířata Vás čekají i práce v zahradě (plení, zalévání, oprava plotu) a podle aktuální 
potřeby též na budovách v areálu (oprava hliněných omítek či spár muzea). V neděli se můžete těšit na příjemný 
kulturní, vzdělávací a chuťový zážitek. 

A co mimo práci? Během víkendu se dozvíte více o vzdělávacích a dalších aktivitách pobočky sdružení INEX - 

SDA, o životě ve vsi a na statku Modrý dům. Zároveň budete mít možnost nahlédnout do místního života a 
vyzkoušet si některá tradiční řemesla. 

Doprava: Cesta na projekt je individuální, ale v Chocni na vás bude čekat vedoucí a doprovodí vás na místo. 

 

Počet účastníků: 12 Počet vedoucích: 2 Termín : 20. – 22. 5. 2011  

Miniworkcamp: CESTA ZA ŘEMESLEM a KAFEMLETÍ 

Účast na akci je plně hrazena. Přihlašte se na http://stereotypek.mkc.cz/11-hmm-miniworkcamp.html. 


