Princ Charles působí jako most mezi ojedinělými projekty
22. března 2010 (Hostětín) – Dnes odpoledne si Princ Charles prohlédl výtopnu na biomasu, kořenovou
čistírnu odpadních vod i projekty využívající solární energii ve východomoravské obci Hostětín. V pasivním
domě diskutoval s představiteli obce a Ekologického institutu Veronica. Návštěvu zakončil na návsi
prohlídkou výrobků s regionální značkou Tradice Bílých Karpat, podepsal obecní kroniku a zasadil jabloň.
Návštěva britského následníka trůnu přilákala asi 1500 místních občanů a návštěvníků z okolních obcí i
vzdálenějších míst.
V diskusi hostitelů s princem zazněly některé z přínosů hostětínských projektů: čistší ovzduší, levnější energie
z obnovitelných zdrojů (především slunce a biomasy), částečná energetická soběstačnost a pracovní příležitosti.
„Trasa prohlídky začala v obecní výtopně na biomasu. Zde jsme představili, jak toto řešení vyvedlo obec ze
závislosti na využívání hnědého uhlí, jehož těžba zdevastovala krajinu severních Čech a dál ohrožuje nejen tamní
obce, ale i globální klima,“ upřesňuje Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, který působí v
Brně a Hostětíně a je hlavní hybnou silou hostětínských projektů.
„Jediné, co Princ Charles na rozdíl od Hostětína nemá, je sušírna ovoce. Obnovitelné zdroje energie i kořenovou
čistírnu odpadních vod totiž provozuje na svých sídlech,“ shrnuje cestu Prince Charlese po hostětínských
modelových projektech Antonín Buček z Ekologického institutu Veronica a dodává: „Takových obcí jako Hostětín by
mohlo být v České republice tisíc. Návštěva prince je potvrzením toho, že se nejedná o žádnou Potěmkinovu
vesnici, ale o inspiraci dalším obcím.“
„Vzdělávat se o ochraně klimatu a udržitelném rozvoji k nám jezdí odborníci i laici, dospělí i děti z Česka i
zahraničí. Jedinečnost hostětínského prostředí spočívá v tom, že se zde zájemci mohou učit teorii a praxi zároveň,
všechny technologie si tady totiž mohou, tak říkajíc, osahat, což dnes ocenil i Princ Charles,“ říká ředitelka
vzdělávacího Centra Veronica ředitelka Jana Tesařová.
„Návštěva je pro nás uznáním, kterého si samozřejmě velmi vážíme, o to víc, že Princ Charles je člověk, který se
tématy udržitelného rozvoje či ekologického zemědělství hluboce zabývá. Ocenili jsme jeho názory a postřehy a
cenné byly poznámky vycházející i z jeho vlastních zkušeností,“ říká starosta obce Hostětín Robert Janota a na
závěrečné tiskové konferenci nadšeně shrnuje: „Celá obec se na princovu návštěvu pilně chystala a těšila. Všichni
jsme si ji velmi užili.“ Velký úspěch sklidily buchty a koláče, které místní ženy napekly pro prince i veřejnost.
Princovu vstřícnost vůči veřejnosti potvrzuje i Radim Machů, jeden z dnešních průvodců Hostětínem: „Potěšil nás
Princův živý zájem u stánků s výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat a jeho bezprostřednost při rozhovorech
s lidmi.“ Princ se zajímal o výrobní postupy, v hostětínské moštárně došlo na důkladnou ochutnávku BIO moštů a
sirupů.
Po podpisu do obecní kroniky a zasazení jabloně před místní obecní úřad dostal Princ Charles dárek, jehož
součástí byl vedle lokálních řemeslných produktů i historicky první leták Ekologického institutu Veronica o ochraně
klimatu. Je z roku 1992 a obsahuje citaci z jeho projevu: „Snahy snížit množství emisí skleníkových plynů pomocí
mezinárodních dohod lze jen uvítat, přicházejí však bohužel o deset let pozdě.“

„Princ během prohlídky vyjádřil, že svoji úlohu vidí v tom, být mostem mezi zatím ojedinělými projekty trvale
udržitelného života v různých zemích. Jejich důležitost spatřuje v tom, že posilují zachování tradic a místní vazby i
ekonomiku,“ shrnuje dojmy z návštěvy britského následníka trůnu po bělokarpatské vísce Miroslav Kundrata, další
z dnešních průvodců prince, představitel Nadací Veronica a Nadace Partnerství, které se na hostětínských
projektech také podílí.
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Ekologický institut Veronica – www.veronica.cz
je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica. Svojí
expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a
Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního
detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“.
Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně-kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické
poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na
modelových projektech udržitelného rozvoje. Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost,
odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a
studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky.
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
Centrum Veronica Hostětín – www.hostetin.veronica.cz
Posláním Centra Veronica je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných projektech a výsledcích jejich
monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může
ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. Centrum je součástí
Ekologického institutu Veronica.
Vzdělávací a informační středisko nabízí:
Ekologické vzdělávání:
• semináře, exkurze, prezentace a školení pro zástupce veřejné správy a nevládních organizací
• exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně
• vzdělávací kurzy a pobyty v Centru Veronica Hostětín
• studijní pobyty a stáže, možnost dobrovolnické práce na akcích
• přednášky a poradenství pro širokou veřejnost
• programy a exkurze pro školy
Ubytování v pasivním domě certifikovaném jako ekologicky šetrná služba – ekopenzion.
Pronájem plně vybavených školících prostor.
Stravování při akcích s využitím biopotravin, Fair Trade a místních produktů.
Tradice Bílých Karpat – www.tradicebk.cz
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a
právnických osob, které spojuje zájem napomáhat aktivitám trvale rozvíjejícím tradiční zemědělskou a řemeslnou
produkci z Bílých Karpat. Od svého vzniku v roce 1998 podporuje zdejší ovocnářství s cílem zachovat jedinečný
genofond krajových odrůd ovocných dřevin. Provádí mapování zachovalých stromů, zakládá genofondové sady,
vysazuje nové stromy a v roce 2000 začalo se zpracováním místní ovocnářské produkce v hostětínské moštárně.
Regionální ochranná známka Tradice Bílých Karpat®, kterou občanské sdružení uděluje, označuje produkty
splňující přísné podmínky. Kromě místního původu zaručují, že jde o výrobky jedinečné ve vztahu k Bílým
Karpatům (tradiční technologie, podíl ruční práce, místní suroviny…), dostatečně kvalitní a šetrné vůči životnímu
prostředí.
Tradice Bílých Karpat s.r.o. je obchodní společností, kterou zřídilo Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat - od
roku 2003 provozuje moštárnu.

Obec Hostětín – www.hostetin.cz
Obec Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Kolelač. Žije zde přibližně 240 obyvatel. Svoji proslulost
obec získala díky realizaci velkého množství projektů založených na využívání místních zdrojů a technologií
šetrných k životnímu prostředí, za což získala v roce 2007 národní cenu v prestižní celosvětové soutěži Energy
Globe.
Hostětínské projekty jsou modelové: ověřují ekologické technologie v praxi a umožňují tak ukazovat, že skutečně
fungují. I když je Hostětín malá obec, pro šíření principů udržitelného rozvoje má velký význam. Dokazuje to
několik tisíc návštěvníků ročně, kteří si z obce odváží praktické poznatky a inspiraci.
Hostětín má co nabídnout i turistům. Prochází tudy Bojkovická naučná stezka (vhodná pro pěší i cyklisty), která se
napojuje na síť stávajících pěších turistických tras. Od roku 2005 obcí vede místní turistická značka, která se
napojuje na "červenou hřebenovku". Pro turisty jsou lákavé i dřevěné sochy v krajině, rozmístěné v okolí
Hostětína a sousedních obcí. Tato umělecká díla splynutá s přírodou vznikla při česko-slovenském sochařském
sympoziu v roce 2002.

