
Zelená dovolená 
v Bílých Karpatech

Hostětín, obec s 240 obyvateli, 
leží v severní části Chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty 
(od roku 1996 Biosférická  
rezervace UNESCO), na pomezí 
výrazných folklorních oblastí – 
Slovácka (Moravských Kopanic 
a Luhačovského Zálesí)  
a Valašska.

Od devadesátých let se zde  
soustřeďují projekty zabýva-
jící se využitím místních zdrojů, 
úsporami energie, obnovitelnými 
zdroji (sluncem a biomasou) 
a technologiemi šetrnými  
k životnímu prostředí.

Vydání letáku bylo spolufinancováno dotací  
ze státního rozpočtu ČR z programu  
Ministerstva pro místní rozvoj.  
www.mmr.cz

ubytování + stravování
EKOPENZION –

Vydejte se po stopách

prince Charlese

Hostětín navštívil v roce 2010 princ Charles. 
Navštivte i vy obec známou svým šetrným  
přístupem k životnímu prostředí, ekologickými 
projekty a rozvojem řemeslných tradic. Přijeďte 
k nám za netradičními zážitky. Vyzkoušejte  
bydlení v pasivním domě!

www.hostetin.veronica.cz/ekopenzion

Pracoviště Brno 
ZO ČSOP Veronica 
Panská 9 
602 00 Brno 
veronica@veronica.cz 
tel. +420 542 422 750 
www.veronica.cz

Pracoviště Hostětín 
Centrum Veronica 
Hostětín 86 
687 71 Bojkovice 
hostetin@veronica.cz 
tel. +420 572 630 670 
hostetin.veronica.cz

Aktivní odpočinek v pasivním domě
Vyzkoušejte pobyt v domě s minimální spotřebou energie při zacho-
vání příjemného komfortu. Využívá moderní materiály a technologie 
v kombinaci s těmi tradičními a přírodními (sláma, hliněné omítky, 
nepálené cihly, dešťová voda, …). Vytápěn je pomocí slunce a biomasy. 
Nabízí pobyt na čistém vzduchu v klidném prostředí venkova.

 � 25 lůžek (a 5 přistýlek) ve 2–4lůžkových pokojích s vlastním  
sociálním zařízením a s výhledem do jabloňového biosadu  
s historickou sušírnou ovoce.

 � Inspirace ekologickým provozem. Zařízeno nábytkem ze dřeva 
certifikovaného FSC, maximální využití ekologicky šetrných  
výrobků a přírodních materiálů.

 � Internet na pokojích, WiFi v hlavním sále objektu.

 � K dispozici sportovní potřeby, odborná knihovna, venkovní učebna. 

 � Strava s využitím biopotravin, místních a fair trade produktů. 
Známý hostětínský biomošt a biosirupy přímo „od pramene“.

Naši podporu udržitelnému cestovnímu ruchu vyjadřují i certifi-
káty, jejichž jsme nositeli – Ekologicky šetrná služba, Cyklisté vítáni 
a ECEAT (European Centre for Ecology and Tourism). Společně s re-
gionálními partnery usilujeme o propojení nabídky udržitelného  
cestovního ruchu v Bílých Karpatech i širším regionu.

Ekologický institut Veronica 
(www.veronica.cz), provozující 
Centrum Veronica Hostětín,  
je profesionálním pracovištěm 
Českého svazu ochránců přírody 
Veronica. Od roku 1986 vydává 
stejnojmenný environmentálně 
kulturní časopis, založila a roz-
víjí ekologické poradenství a vy-
budovala Centrum Veronica 
Hostětín, kde ověřuje teoretické 
poznatky na modelových projek-
tech udržitelného rozvoje.  
Věnuje se zde environmen-
tálnímu vzdělávání, výchově 
a osvětě dospělých i dětí,  
odborníků i laiků.

Za svůj přínos k ochraně život-
ního prostředí obdržel Hostětín 
národní cenu v prestižní meziná-
rodní soutěži Energy Globe 2007, 
Českou sluneční cenu 2009 
a řadu dalších ocenění.

 � exkurze po modelových  
ekologických projektech

 � odborné semináře, konfe-
rence a školení pro zástupce 
veřejné správy, odbornou  
veřejnost, nevládní organi-
zace i podnikovou sféru

 � denní i pobytové výukové 
programy a workshopy 
pro školy všech typů

 � přednášky a ekologické pora-
denství pro širokou veřejnost

 � knihovna a studovna 
s dokumentací projektů

 � pronájem prostor pro školicí 
i volnočasové akce v krásném 
prostředí Bílých Karpat



Netradiční zážitky vám mohou 
poskytnout výlety s příběhem. 
Vybrali jsme je pro vás z pohá-
dek a pověstí, kterými je celý 
zdejší kraj protkán. Na děti če-
kají pověsti o Kočičím hrádku, 
o skřítcích či o Tatarech. Dospělí 
mohou čerpat zajímavé infor-
mace o historii kraje, přírodě 
a pamětihodnostech.

Co u nás můžete vidět a zažít?

 � Sochy v krajině v okolí Hos-
tětína. Na vyhlídkách, u stu-
dánek, na místech, která jsou 
opředena místními pověstmi, 
na místech svatých či kla-
tých bylo umístěno celkem 
15 uměleckých děl, která pod-
trhávají typickou tvář Bílých 
Karpat a připomínají historii 
kraje. Propojuje je značená 
stezka. Další dřevěné sochy 
můžete obdivovat ve slavičín-
ském lesoparku.

 � Moravské Kopanice. Těžký 
život pasekářů dal tvář této 
naprosto unikátní krajině 
s roztroušeným osídlením 
na strmých stráních. Kopa-
nice nabízejí pohled do star-
ších časů, netradiční setkání 

Karpaty vás očarují, jako to uměly 
moudré bohyně z Kopanic.

Pojďte s námi vařit,  
tvořit a veselit se.

Příroda je živá učebnice, 
přijeďte k nám do ní nahlédnout.

Úspory energie a obnovitelné zdroje
Pasivní dům Centra Veronica – budova s minimální spotřebou  
energie je ukázkou ekologického stavitelství snoubícího přírodní  
materiály a moderní technologie. | Izolace staveb s použitím slámy. |  
Vytápění obce biomasou z výtopny spalující dřevní štěpku. | Solární 
kolektory na 9 domech v obci. Velkoplošné solární systémy na mo-
štárně a fasádě Centra Veronica. | Fotovoltaická elektrárna na po-
zemku u výtopny a na moštárně. | Šetrné a krajinu světlem  
„neznečišťující“ veřejné osvětlení.

Hostětín jako centrum ovocnářství
Moštárna zpracovávající BIO a místní ovoce na mošty a sirupy.  
Navazuje na tradice bělokarpatského ovocnářství. | Rekonstruovaná 
a dodnes používaná 200 let stará sušírna ovoce. | Ukázkový ovocný 
sad starých a krajových odrůd ovoce.

Hostětínská příroda a krajina
Kořenová čistírna odpadních vod,  
která využívá přírodní způsoby čištění  
vody a má vysoce ekonomický provoz. |  
Součástí Centra Veronica je i postupně  
rostoucí přírodní zahrada s ukázkami bylin,  
dřevin a úkrytů pro živočichy. Ekologický institut Veronica se inspi-
ruje úspěšným rakouským projektem ukázkových přírodních zahrad 
(www.prirodnizahrada.eu), sdílí s rakouskými partnery zkušenosti 
a snaží se i u nás prosadit tento přírodě blízký způsob zahrádkaření.

budoucnosts příběhem tradice
Inspirujte se pro udržitelnouVydejte se na výlety Zažijte bělokarpatské

S námi můžete poznat to, co bylo dříve běžnou součástí života 
na venkově – řemesla, tradice, folklór, bylinky.  
Po předchozí domluvě pro vás připravíme:

 � návštěvu řemeslníků a držitelů značky Tradice Bílých Karpat,  
například košíkáře, krajkářky, loutkáře, ovocnáře

 � společné vaření bylinných čajů a pečení jablečných dezertů

 � praktické dílny, ve kterých si můžete vyzkoušet výrobu slaměných 
ozdob, práci s ovčí vlnou, drátkování a další rukodělné činnosti 

 � výuku písní a folklórních tanců, tancování v lidových krojích,  
poznání tradičních lidových výšivek

Kdy na naši Zelenou dovolenou?
Každoročně vypisujeme několik termínů, ale je možné přijet  
i individuálně nebo se skupinou přátel kdykoli během roku.  
Informace najdete na: www.hostetin.veronica.cz/zelenadovolena

s tradičním ovocnářstvím, 
starými řemesly, léčivými byli-
nami a romantickými výhledy 
do kraje. Kraj můžete pozná-
vat i na kole. 

 � Valašskokloboucko nabízí 
rázovité dřevěnice, ale také 
vzácné orchidejové louky, 
k nimž vás dovede naučná 
stezka. Podívejte se do kraje 
z rozhledny na Královci, 
dotkněte se historie v muzeu 
a hradní zřícenině Brumov 
nebo muzeu letecké historie 
(Slavičín, Šanov).

 � Lázně Luhačovice jsou známé 
svými minerálními prameny 
a unikátními stavbami Du-
šana Jurkoviče.

Naučná stezka  
Po zelené Hostětínem
Informační panely představují obec a její 
ekologické projekty z různých pohledů. 
K čerpání informací a inspirace můžete 
využít lektorované exkurze nebo tištěného 
průvodce a další publikace.


