
 

 

 

 
 

   DOMY ŽEN  

12.listopadu 2011 Centrum Veronica Hostětín 

Ekologický institut Veronica zve na setkání stavitelek, investorek a hybatelek 

dobrých českých staveb konané u příležitosti Mezinárodního dne pasivních 

domů a 5. výročí dokončení stavby Centra Veronica Hostětín. 

PROGRAM 

13.00 - 13.15: úvod 

13.15 - 15.00: představení jednotlivých realizovaných projektů 

Zuzana Benešová I starostka na mateřské dovolené – rekonstrukce Základní a 
mateřské školy v Ostopovicích, využití dešťové vody 
Jana Drápalová I starostka – rekonstrukce panelových domů a školy v Novém 
Lískovci do nízkoenergetického standardu a rekonstrukce školky do pasivního 
standardu 
Hana Chybíková I místostarostka – Plánovaná stavba Domu pro seniory v Modřicích 
v pasivním standardu 
Aleš Brotánek I architekt I Jana Plamínková I starostka – dostavba a rekonstrukce 
Základní školy ve Slivenci v pasivním standardu 
Hana Urbášková I proděkanka Fakulty architektury VUT, Brno – novostavba 
rodinného pasivního domu 
Jitka Valehrachova I majitelka – skoro pasivní a úplně přírodní kulatý rodinný dům 
v Rapoticích 
Yvonna Gaillyová I ředitelka Ekologického institutu Veronica – Centrum Veronica 
Hostětín, první česká veřejná stavba v pasivním standardu 
Ty, jejichž instituce pomáhají či pomáhaly: 
Rút Bízková, bývalá ministryně životního prostředí 
Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje 
 
15.15 - 16.00: ženy ve stavitelství genderovou optikou 

Marcela Adamusová I Fórum 50% 
Stereotypy doprovázející roli žen v oboru, segregace na trhu práce, „neviditelné“ 
bariéry 
 
16.00 - 18.00: závěrečná debata 

ekologické stavitelství I procesní zkušenosti ze života I genderové souvislosti 
 

Programu předchází exkurze pro veřejnost po hostětínských projektech 
a pasivním domě od 10.30 - zahájení ve foyer Centra Veronica Hostětín. 
 

Akce je otevřena široké veřejnosti v rámci oslav Mezinárodního dne pasivních 
domů. Vstup na akci je ZDARMA. 
 

K účasti je třeba se předem emailem či telefonicky přihlásit: Kateřina Fojtů 
email: katerina.fojtu@veronica.cz, tel. 572 630 670 

http://hostetin.veronica.cz/ 
 

 

Akce je pořádána za finanční podpory 
SFŽP a MŽP jako součást projektu 

Síť center pasivního domu.  
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