
Tisková informace

Léto v Hostětíně
Na letní prázdniny připravili pracovníci Centra Veronica [1] v Hostětíně [2] několik 
zajímavých pobytových akcí zaměřených na širokou veřejnost a nachystali program 
pro zájemce všech věkových kategorií – děti, mládež, dospělé i seniory. Program na těchto 
akcích nebude striktně vzdělávací, ale spíše odlehčený, doplněný o hry či výlety za 
poznáním přírody i sama sebe. Na akce se lze již nyní přihlašovat, uzávěrka 
přihlášek je začátkem června 2007.

Letní Škola ochrany krajiny aneb letní ŠOK
Ve dvou termínech 6.–15. července a 3.–12. srpna a s finanční podporou Evropské unie 
[3] bude v Hostětíně a dalších lokalitách Bílých Karpat probíhat Letní škola ochrany 
krajiny. Její náplní budou exkurze zaměřené na různé oblasti ochrany přírody a krajiny, 
například modelové ekologické projekty v obci Hostětín, poznávání lučních bylin, 
ornitologická pozorování, ale také práce v terénu (kosení bělokarpatských luk, práce 
v sadu) a samozřejmě různé volnočasové aktivity.

„Jsme rádi, že na podobné akci můžeme uvítat účastníky z celé republiky,“ přibližuje akci 
její pořadatelka Hana Němcová. „Rozhodující není věk účastníků – i když letní akci využijí 
k seznamování se s přírodou i podobně naladěnými vrstevníky především vysokoškoláci – 
ale zájem o přírodu, krajinu a lidi v ní, chuť a ochota toulat se po krajině a přespat venku 
na lukách, dozvědět se něco nového a strávit příjemné chvíle v příjemné společnosti.“

Bližší info: http://www.hostetin.org/dokumenty/pozvanky/pozvanka_letniSOK.pdf

Prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi
Týden od 29. července do 3. srpna mohou rodiče s dětmi trávit prázdninové dny 
pobytem v nové pasivní budově Centra Veronica Hostětín a v krásné přírodě Bílých Karpat. 
Pobyt je určen rodinám s dětmi ve věku 3–7 let a bude kombinací výtvarných činností, 
(eko)her, výletů do přírody i odpočinku a relaxace. 

Bližší info: http://hostetin.org/pozvanky.php?item=72#it72

Týden pro aktivní seniory
Na dny 20.-26. srpna se v Hostětíně připravuje aktivizační program pro seniory, který 
bude zahrnovat kurzy trénování paměti, ale i vycházky do přírody a za poznáním, cvičební 
a výtvarnou lekci, seznámení s místními ekologickými projekty či návštěvu Luhačovic. 

Letní týden je určený všem zájemcům, kteří se stále cítí být mladí na duši a mají touhu 
poznávat, procházet se krajinou Bílých Karpat a prožít společně hezké chvíle. 

Bližší info: http://www.hostetin.org/dokumenty/pozvanky/seniori_2007.pdf

„Přejeme si, abychom mohli v letním období uspokojit zájem a potřeby lidí všech 
věkových skupin. Letní čas je příznivě nakloněný k hlubší a časově neomezené výměně 
zkušeností mezi účastníky a lektory,“ shrnuje letní program Centra jeho ředitelka Jana 
Tesařová a vybízí: „Přijeďte, těšíme se!“

K rozhovoru a k doplnění informací ke všem uvedeným letním akcím je 
připravena Hana Machů, tel. 572 630 670, 739 569 264, hostetin@veronica.cz



[1] Centrum Veronica Hostětín se věnuje environmentální výchově a vzdělávání 
především dospělých – během roku organizuje semináře, exkurze, workshopy a školení 
pro zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné či laické veřejnosti 
z oblasti ochrany životního prostředí. Centrum sídlí v nově postavené nízkoenergetické 
budově vzdělávacího střediska, které bylo předáno k užívání veřejnosti v listopadu 2006.

Již léta ale Hostětín funguje jako faktické centrum modelových ekologických projektů pro 
venkov - rok od roku roste počet návštěvníků, kteří sem zamíří za ekologickými projekty. 
Hostětínskými lákadly jsou první kořenová čistírna odpadních vod v regionu, 
restaurovaná sušírna ovoce, solární kolektory, výtopna spalující dřevní štěpku, 
na níž jsou napojeny téměř všechny domácnosti ve vsi, moštárna zajišťující využití 
úrody jablek ze širokého okolí, užití slámy coby tepelné izolace, začlenění dřevěných 
soch do krajiny a nově též úsporné a minimálně rušící veřejné osvětlení. Tyto 
projekty jsou vždy dílem několika partnerů, jejich nositelem je většinou obec Hostětín 
nebo Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica. Co 
chybělo, bylo školící zázemí, kde by se o výše jmenovaných projektech dalo hovořit 
bez ohledu na počasí, pořádat semináře, zkoumat a monitorovat výsledky projektů, 
sdílet zkušenosti nebo si prohlížet dokumenty. 

Centrum Veronica v Hostětíně provozuje a jeho program zajišťuje Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica se sídlem v Brně.

Více informací na www.veronica.cz/hostetin či na výše uvedených kontaktech.

[2] Obec Hostětín (230 obyvatel) leží na úpatí Bílých Karpat mezi Bojkovicemi a 
Slavičínem ve Zlínském kraji. Území patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, 
která byla v roce 1996 zařazena i mezi Biosferické rezervace UNESCO.

[3] Letní Školu ochrany přírody pořádá ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín v 
rámci projektu „Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělávání jako cesta 
k udržitelnému rozvoji“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, 
státním rozpočtem České republiky a Zlínským krajem.
Spolupracující organizace: o.s. Tradice Bílých Karpat (Hostětín), ZO ČSOP Kosenka 
(Valašské Klobouky), Vzdělávací a informační středisko (Veselí na Moravě)


