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BLIŽŠÍ POKYNY

Rádi Vás přivítáme na dovolenkovém pobytu uprostřed kopců Bílých Karpat, ve vesničce 
Hostětín.
Hostětín je malá vesnička (242 obyv.), která je známá svým šetrným vztahem k životnímu 
prostředí a svými ekologickými projekty – kořenovou čističkou odpadních vod, moštárnou na 
výrobu BIO moštu, obecní výtopnou na biomasu, slunečními kolektory a fotovoltaickou 
elektrárnou, rekonstruovanou starou sušírnou ovoce, šetrným veřejným osvětlením apod.
V roce 2006 zde bylo postaveno seminární a ubytovací Centrum Veronica, do jehož prostor 
Vás nyní zveme k pobytu. Centrum je ukázkou ekologického stavitelství – bylo postaveno 
jako tzv. PASIVNÍ DŮM, což znamená, že funguje jen za minimální spotřeby energie.

UBYTOVÁNÍ:  Centrum se skládá ze seminární části, která bude v provozu jako jídelna a 
společenská místnost, a z ubytovací části. Ta nabízí ve 2 patrech celkem 10 pokojů pro 25 
osob (1x4, 3x3, 6x2 lůžka), každý s vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout). Pokoje 
jsou standardně vybaveny (lůžkoviny, ručníky). Centrum je certifikováno jako poskytovatel 
ekologicky šetrných služeb. Dům je situován sice u hlavní silnice, ale ubytovací část je 
v jablečném bio-sadu, protékaná maličkým potůčkem (oblíbeným místem k dětským hrám).

STRAVA: plná penze (3x denně), pitný režim. Je zde i možnost využít provizorně vybavené 
kuchyňky s vařičem, lednicí, mikrovlnkou, základním nádobím, např. pro přípravu kávy či čaje, 
svačinek. Strava bude částečně vegetariánská (ale „masovým“ také rádi vyhovíme) a z bio-
potravin.
V obci je v provozu obchod – smíšené zboží (otevřeno pondělí – sobota) a nekuřácká 
hospůdka.

CO VÁS ČEKÁ?
Bude připraven celodenní program pro Vaše děti, s indiánskou tématikou. Nabídneme řadu 
zajímavých her, výtvarných aktivit a poznávání přírody. Aktivity budou co nejvíce venkovní, 
budeme také chodit na kratší vycházky.
Na programu předpokládáme účast rodičů společně s dětmi (většinou jen v roli 
pomocníků), rodiče za své děti nesou plnou zodpovědnost, a to jak při programu, tak 
v době volna. 

CO S SEBOU
 přezůvky
 šátek
 gumáčky pro děti (možná je tady budou potřebovat, aktuálně Vám to můžeme před 

odjezdem ještě sdělit, zda v místech, kam plánujeme jít, je stojící voda. Kdybyste měli 
moooc velký problém a museli je kupovat pouze pro tuto akci, tak Vám asi můžeme nějaké 
půjčit, děti je budou potřebovat jen chvíli – pokud nebude deštivé počasí)

 oblečení i obuv na výlety, i do horšího počasí nebo případného chladu
 pláštěnku, deštník (déšť nás přece nerozhází, nejsme z cukru  a nebudeme sedět doma!)
 baťůžek na výlety, láhev na vodu
 dětem oblečení na výtvarné tvoření (s možností zašpinění se od barviček)
 dětem přibalte do batůžků nějaké hračky, knížky, společenské hry aj. pro chvíle volna
 hudební nástroj
 kávu, čaj pro přípravu nápoje přes den

Před odjezdem Vám ještě aktuálně napíšeme, co s sebou, pokud by došlo k nějakým změnám.



 

pohled zepředu ze silnice

pohled ze sadu na ubytovací část

PŘÍJEZD A ODJEZD:
Příjezd v pondělí (nejlépe do 10:00 hod.), program zahájíme cca v 11 hod. (čas možná bude 
upřesněn a posunut na později, dali bychom vám včas vědět!), prvním jídlem je oběd. Program 
končí  v pátek po obědě. Na pobyt lze přijet už v neděli,  pokud byste měli  problém – nutno 
domluvit s organizátory předem!

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Hostětín se nachází 5 km jihozápadně od Slavičína (Zlínský kraj)

Jako dopravní prostředek můžete použít i VLAK. Hostětín se nachází na trase č. 341 Staré Město 
u Uh. Hradiště – Vlárský průsmyk, mezi zastávkami Pitín a Slavičín.

Centrum Veronica Hostětín se nachází na návsi, naproti obecnímu úřadu. V přízemí vpravo je 
seminární místnost, vpravo po schodech nahoru jsou kanceláře, kde  můžete nalézt kontaktní 
osoby. Ubytovna je budova vlevo, vchod je z proskleného vestibulu.

ZÁLOHA ZA POBYT:

Pro účast je nutno zaplatit zálohu ve výši 2000,- Kč/rodinu, a to do 14 dní od přihlášení 
závaznou přihláškou nebo dle domluvy s organizátory. V přihlášce Vám zasíláme číslo účtu a Váš 
variabilní symbol.
Storno poplatky: při odhlášení do 20. června 
1000,- Kč, poté celá záloha 2000,- Kč.
Samozřejmě lze místo sebe poslat náhradníky nebo 
se domluvit na individuálním postupu.

CENY:
Dospělí 2690 Kč
Děti 2490 Kč
Děti do 3 let bez nároku na lůžko, stravu a program 
500 Kč

KONTAKTNÍ OSOBA PRO VÁŠ POBYT:
Hana Machů - 572 641 855 (kancelář), 
hana.machu@veronica.cz

Těšíme se na Vás!

Kolektiv Centra Veronica.


