Nejen firemní akce

v unikátním prostředí
Co jinde
nenajdete
 Atraktivní a netradiční
prostředí pro teambuilding
či nerušené plánování.
 Ukázku ekologie v praxi,
ekologické poradenství.
 Inspiraci k uplatňování
šetrného přístupu
k životnímu prostředí
ve vaší firmě.

Aktivní pobyty
v pasivním domě
Centrum Veronica Hostětín
není zajímavé jen tím, že jde
o jednu z mála takto rozsáhlých „ekologických“ budov.
Svým architektonickým pojetím, které přirozeně kloubí
tradici s nejsoučasnějším
výrazem, naplňuje zadání
stvořit místo pro aktivní
setkávání lidí, myšlenek,
zkušeností. Věříme, že se
o tom přesvědčíte i vy.
 Plně vybavený
konferenční sál.
 Ekologické ubytování
pro 25 osob.
 Celodenní stravování.
 Doprovodný vzdělávací,
odpočinkový i kulturní
program.

 Informace o ekologickém
provozu kanceláře, úsporách energie a vody,
možnostech úspory
financí při provozu aj.
 Možnost pestrého
doprovodného programu –
tematické exkurze, večerní
posezení (cimbálová muzika či jiná hudební produkce), posezení u ohně,
procházky po Sochách
v krajině, návštěva Luhačovic či dalších atraktivních
míst v okolí.
 Možnost zapojit zaměstnance do smysluplné dobrovolnické práce (dle ročního období např. práce
v ovocných sadech, kosení
luk, výsadba stromů).
 Možnost podpořit
neziskovou organizaci,
která vaše peníze obratem
investuje do dalšího vzdělávání odborné i laické
veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany
životního prostředí.
 Specialitu – jablko 4× jinak.

Hostětínské ekologické projekty
Hostětín, malá obec v Bílých Karpatech, je proslavená neobyčejnou
koncentrací modelových ekologických projektů:
 Pasivní dům s minimální spotřebou energie – ukázka energeticky
úsporného ekologického stavění snoubícího přírodní materiály
a špičkové současné technologie.
 Izolace staveb s použitím slámy.
 Obecní výtopna spalující biomasu (dřevní štěpku).
 Sluneční kolektory na řadě domů v obci.
 Fotovoltaické elektrárny na střechách, na moštárně a u výtopny.
 Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod.
 Moštárna zpracovávající BIO a místní ovoce na mošty a sirupy.
 Rekonstruovaná a prakticky využívaná historická sušírna ovoce.
 Ukázkový ovocný sad a přírodní zahrada (od 2011).
 Šetrné a krajinu světlem „neznečišťující“ veřejné osvětlení.
 Sochy v krajině v okolí Hostětína.
Za přínos k úsporám energie a ochraně životního prostředí byla obci
udělena řada ocenění (mezinárodní prestižní cena za ČR Energy Globe
2007, Zelená stuha 2009, Česká solární cena 2009 aj.).
ZO ČSOP Veronica (Ekologický institut Veronica) je nezisková
organizace, jejímž posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě,
krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám. V Centru Veronica
Hostětín se věnuje především ekologickému vzdělávání.
Vzdělávacími moduly projde ročně více než 6000 osob.

Pracoviště Hostětín

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

Pracoviště Brno

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

Vydání letáku bylo realizováno za přispění prostředků
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva
pro místní rozvoj. www.mmr.cz

Pasivní dům
pro aktivní lidi
a kolektivy
Princ Charles věděl,
proč k nám přijet.
Jak jste na tom vy?

Pracovní
i společenská setkání a pobyty,
vzdělávací akce

Inspirativní

ekologické ubytování

Krajina

Bílých Karpat

Vybavená

konferenční místnost
Kvalitně vybavená konferenční
a školicí místnost (sál) s kapacitou 50 míst k sezení.

Nabízíme pobyt v energeticky pasivní budově, která je ukázkou
kvalitní ekologické architektury, využívá obnovitelných zdrojů
energie (slunce, biomasa), má minimální spotřebu energie
na vytápění a ekologicky šetrný provoz.
Dům nabízí ubytování pro 25 osob (2–4lůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením; připojení k internetu).
V případě potřeby jsou přímo v obci dostupné další
ubytovací kapacity.

Menší seminární a školicí místnost
pro 10–12 osob.
V letních měsících možnost soukromí také venku ve starém ovocném sadu, který je součástí areálu.

Pasivní dům je taková stavba, která pro svůj provoz potřebuje
7–10× méně energie na vytápění než běžná budova. Pasivní dům
Centra Veronica Hostětín je certifikován jako Ekologicky šetrná služba,
disponuje seminární, ubytovací i stravovací kapacitou.

Vybavení sálu
 Projekční plátno,
dataprojektor, ozvučení.
 Internet, WiFi. Možnost
zapůjčení notebooku.
 Flipchart, tabule,
možnost zavěšování
pracovních materiálů
na čelní stěnu místnosti.

Pestré

stravování
Doprovodný

program

Váš program můžeme po dohodě obohatit o exkurzi po hostětínských ekologických projektech, nabídku výletů do přírody a za kulturními zajímavostmi Bílých Karpat, kulturní program (cimbálová
muzika, výuka lidových tanců, …), řemeslnou dílnu a jiné.
Rádi vám nabídneme také doprovodná školení s tématy
zelená kancelář/firma, desatero ekologie, ekologické
stavitelství, ekologické zemědělství a dalšími dle domluvy.

Formy stravování pružně
přizpůsobíme potřebám vaší akce.
 plná penze, polopenze,
jídelní balíčky na výlety
„coffe breaks“, švédské stoly,
slavnostní tabule
Stravování s využitím BIO,
Fair Trade a místních potravin.
Kuchyně v domácí kvalitě.
Bio mošty a sirupy z místní moštárny, kalvádos z bělokarpatských
jablek a další možnosti.

Více o nás a o možnostech,
které nabízí Centrum Veronica Hostětín, se dozvíte na

www.hostetin.veronica.cz

Přijeďte poznat místo, jehož kvality a přínos ocenil i princ Charles.

