
rodina od A do Z

Letní škola v  Hostětíně umož-
ňuje dospělým seznámit se 
s  novými informacemi v  oblasti 
ekologie, vyzkoušet si určité do-
vednosti a poznat další podobně 
smýšlející lidi. Letošní už 21. roč-
ník bude zahájen 29. srpna a za-
měří se na problematiku klimatu 
a soběstačnosti. 

Co je to uhlíková stopa?
Zvolené téma označují organi-

zátoři za stěžejní. „Změna klima-
tu je nepopiratelná a její dopady 
pociťujeme všichni. Koncem loň-
ského roku se uskutečnila v  Pa-
říži velká klimatická konference, 
na níž se státy dohodly, že chtějí 
snižovat emise a udělají vše pro 
to, aby se průměrná teplota ne-
zvýšila víc než o 2 °C. Naše Cen-
trum se tématu ochrany klimatu 
věnuje léta, proto jsme letošní 
Letní školu zaměřili na změny 
klimatu. Chceme naučit lidi na-
cházet opatření, jež povedou 
ke snížení jejich vlastní uhlíkové 
stopy,“ říká jedna z organizátorů 
školy Karla Vincenecová. 

Pro objasnění uhlíková sto-
pa vyjadřuje dopad každého 
jednotlivce na životní prostře-
dí z  hlediska produkce kysliční-
ku uhličitého. Množství tohoto 
skleníkového plynu v  atmosféře 
stoupá a jeho koncentrace před-
stavuje jednu z  hlavních příčin 
globálního růstu teploty a  sou-
časných klimatických změn.

„Lidé často netuší, že mohou 
něco dělat lépe. Třeba, že mo-
hou svoji uhlíkovou stopu zmen-
šit, být šetrnější k  životnímu 
prostředí, aniž by přišli o  vlastní 
komfort nebo sahali hlouběji 
do peněženky. Na naší škole se 

nebudeme věnovat „velikým“ 
věcem, ale převážně tomu, co 
každý z  nás může udělat sám,“ 
doplňuje Petr Kucka.

Produkujme za humny
S  klimatem jde ruku v  ruce 

soběstačnost. Většinu věcí, které 
jsou zatížené velkou uhlíkovou 
stopou, vyrábí někdo ve velkém 
na opačné straně planety. „Bu-
deme-li si více prostředků i  po-
travin vyrábět doma, v  regionu, 
budeme soběstační a  zároveň 
planetě pomůžeme.“ A  tak se 
v  Hostětíně sejdou ti, jež tou-

ží dosáhnout alespoň částečné 
soběstačnosti v  zásobování po-
travinami, vodou, energiemi. Sa-
mozřejmě na základní téma na-
váže problematika změn klimatu 
v nejširších souvislostech. 

„Nezáleží na stupni znalos-
tí účastníků. Ti málo znalí zjistí 
podstatu, a  ti, kteří se v  proble-
matice orientují, se dozví další 
novinky a  souvislosti. Společně 

získají nové informace a  mnohé 
si sami vyzkoušejí. Chceme, aby 
naše Letní škola přinesla lidem 
motivaci ke změně v  chování,“ 
upřesňuje paní Karla hlavní cíl 
aktivity.

Účastnit se mohou i  „studen-
ti“, jejichž cílem není změna. Ni-

koho zde k  ničemu nenutí. Ale 
každý absolvent se vždy má dů-
vod zamýšlet nad tím, jaké dů-
sledky přinášejí naše činy. „Kaž-
dý krok je důležitý. To, že jezdím 
autem, neznamená, že jsem na 
věky zatracený a všechno ostatní 
je k ničemu,“ vysvětluje Petr Kuc-
ka. „Na druhé straně si nemohu 
myslet, že když třídím odpad, 
nic ostatního už dělat nemusím. 
Pro udržitelnost rovnováhy je 
nezbytný každý krůček.“

Škola pro celou rodinu
Všichni přihlášení se zúčast-

ní přednášek předních českých 
odborníků. Po besedách s  nimi 
pak mohou zkusit ověřit si vše 
v  praxi či navštívit místa, kde 

lidé už dnes žijí nově. Několik lidí 
se totiž na cestu soběstačnosti 
vydalo. Právě oni ukážou, co do-
vedou a pomohou vykročit nově 
osloveným správným směrem. 

Škola není pouze pro dospělé, 
je zde místo pro celé rodiny. Je 
jasné, že místo teorie zvolí děti 
hry v  zahradě, která jim je plně 
k  dispozici. Zapojí se až v  době 
praktických ukázek.

Ptáte se, proč se škola odehrá-
vá v Hostětíně? Paní Karla odpo-
věděla:

„Hostětín je malá vesnice v Bí-
lých Karpatech. Naleznete zde 
projekty, které se snaží podporo-
vat udržitelnost a  soběstačnost 
a  zmírňovat příčiny i  dopady 
změny klimatu. Odpadní voda 
se čistí v kořenové čistírně, obec 
je vytápěna odpadní biomasou 
a osvětlována šetrným veřejným 
osvětlením, desetina domů ohří-
vá vodu pomocí slunce, moštár-
na zpracovává ovoce a podporu-
je ekologické ovocnářství i návrat 

sadů do okolní krajiny. Centrum 
Veronica sídlí v  pasivním domě 
s  přilehlou přírodní zahradou 
a sadem, kde bude převážná část 
Letní školy probíhat.“ Víc dodá-
vat netřeba. (jas)

Foto: archiv Centra Veronica

Stalo se už tradicí, že konec měsíce srpna se v Hos-
tětíně v Centru Veronica koná Letní škola, kterou 
navštěvují dospělí. Oč se přesně jedná? O akci, na 
které se naučíme snížit vlastní uhlíkovou stopu, být 
více soběstační a přispět tím k ochraně klimatu. 
Začneme se chovat ekologicky. 

Šetrnosti k životnímu 
prostředí se musíme naučit

TÉMATA LETNÍ ŠKOLY HOSTĚTÍN
Klima, energie, ekologická domácnost, odpady, permakultura, 
péče o  půdu, potraviny, veganství, zemědělství, hospodaření 
s vodou, odlesňování, palmový olej a doprava. Jsou rozdělena 
do jednotlivých dní a navzájem propojena výpočtem uhlíkové 
stopy, tématem ochrany klimatu a možné soběstačnosti.

sadů do okolní krajiny Centrum

Centrum Veronica v  Hos-
tětíně je otevřeno po celý 
rok. Pořádá vzdělávací akce 
zaměřené na ochranu klima-
tu, krajiny a  životního pro-
středí, vycházky do přírody, 
Zelenou dovolenou, tábory 
pro rodiny, Jablečnou a  Za-
hradní slavnost. Lidé mo-
hou přijet také individuálně, 
ubytovat se v  ekopenzionu, 
pořádat výlety do malebné 
okolní krajiny nebo trávit 
čas v  zahradě. O  Letní škole 
a dalších našich programech 
informuje www.hostetin.ve-
ronica.cz.
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Kde jinde než u potravin začít se soběstačností? 

Naučené si „studenti“ ověřují v zahradě

Nejlépe se diskutuje v kruhu
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