
Využijte naši další nabídku: 

• uspořádejte seminář, konferenci, školení 
nebo firemní akci v pasivním domě 

• prožijte dovolenou v ekopenzionu a vy-
zkoušejte domácí kuchyni z regionálních 
potravin a biopotravin

• ochutnejte jedinečné příchuti hostětín-
ského moštu (arónie, rakytník, zázvor, 
červená řepa, meruňka,…) 

• zeptejte se na radu v naší ekoporadně  
• nakupte na recepci Centra Veronica  

originální místní produkty se značkou 
Tradice Bílých Karpat

• přijeďte se svými žáky na jednodenní  
či pobytový ekologický program

 

Poznejte ekologické projekty  
v Hostětíně:
• pasivní dům
• moštárna s bio produkcí
• ukázková přírodní zahrada a sad 
• solární kolektory a fotovoltaické elektrárny
• výtopna na biomasu
• roubená sušírna ovoce
• kořenová čistírna odpadních vod
• šetrné veřejné osvětlení

Další hostětínská lákadla:
• sochy v krajině
• naučná stezka Naokolo Hostětína
• hledačky s pokladem (questing)
• geocaching

Hostětín najdete na úpatí Bílých Karpat, ve Zlínském kraji

Centrum Veronica Hostětín 
tel. 572 630 670
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice  

e-mail: hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
facebook.com/veronicahostetin

www.hostetin.veronica.cz/ekologicka-vesnice
www.hostetin.veronica.cz/nabidka-programu

Posláním Centra Veronica Hostětín je podporovat vztah k přírodě, 
místním zdrojům a tradicím. Nabízí environmentální vzdělávání 
dětí i dospělých a podporuje udržitelný cestovní ruch. 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz 

Supported by a grant from Switzerland through the 
Swiss Contribution to the enlarged European Union.
www.swiss-contribution.admin.ch

Hledačku vytvořili – Katka 
Bětka (text), Zdenka (obrázky), 
Martin (grafika) a další
O hledačku se stará Centrum 
Veronica Hostětín.
Questing vyvinula nezisková 
organizace Vital Communities of 
the Upper Valley ve Vermontu, 
USA v roce 1995 a je nositelem 
příslušné ochranné známky.

Hostětínská  
ekohledačka

Živ-li’s s živly

Obtížnost hledačky:  snadná, vhodná pro rodiny s dětmi, po zpevněných 
a nezpevněných cestách, vezměte si terénní obuv

Délka hledačky: 1,5 km
Kdy je vhodné hledačku procházet: v době otevření Centra Veronica (není 
podmínkou), lépe za denního světla
Začátek hledačky: u ekocentra v Hostětíně, GPS: 49.0504N, 17.8789E

Hostětín leží ve Zlínském kraji na moravsko - slovenském pomezí, 
cca 5 km jižně od Slavičína  

Voda
Oheň
Vzduch
Země
Éter

Hostětín – je kam jít...

      ... sami a po svých

Samoobslužná  
aktivita pro  
návštěvníky Hostětína



   1. Úvod  

Jeden malý modrý kvítek
dal kdys jméno partě lidí,
lidí, kteří dále vidí:
myslí na zvěř, stromy, ptáky,
na budoucnost lidí taky.
Snažili se v Hostětíně
dělat věci trochu jiné,
než jsme byli všichni zvyklí –
zvláštní projekty tu vznikly.
Slouží přírodě i lidem.
Teď už projdi si quest s klidem.

Jak se latinsky nazývá onen  
malý modrý kvítek, který dal  
jméno místní ekologické  
organizaci? 
(Nevíš –li, nápovědu najdeš  
na střeše moštárny obrácené  
k sadu – je zde nápis ze  
střešních tašek)

Centrum měj po pravé ruce,
k sadu obrať svoje líce.
Staré jabloně tu zříš,
jejich píseň uslyšíš.

Jabloň, co roste tu sto let,
příběhy by ti mohla vyprávět –
o živlech, které tvoří svět
a jak dobré je jim rozumět.

Vydej se sadem na konec,
až k mostu, který hlídá vodník.
Až mostek přejdeš, uvidíš
nezvyklý náš „vodní podnik“.

 – – – – – – – –
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*  Písmeno napiš na 3., 6. a 17. pozici  
v tajence hesla na předposlední straně

6. Život /Éter (stará jabloň – sad – moštárna)

Proč vyprávím ti o živlech,
bys mohl jim víc rozumět?
Proč povídám to právě já,
jabloň vrásčitá, prastará?
Protože, tím jsem si jista,
strom největší je alchymista.
Ze slunce – OHNĚ – čerpá sílu,
kořeny pije VODU z jílu.
Ač pevně v ZEMI zakotven,
korunu k NEBI zvedá jen.
Ze VZDUCHU přijímá též plyny,
do vzduchu vrací zas plyn jiný –
životodárný kyslík.
Když ve stromu se živly střetnou,
tak stále vzhůru směřuje strom
a pátý živel též je tam –
tím pátým živlem ŽIVOT sám!

Příběh prastarých jabloní
je též příběhem Hostětína,
jenž v sadě odrůd krajových
u staré sušírny začíná.
A končí v mnoha lahvích moštu,
v nektaru sladkém, který prošel
zemí, kořeny, kmenem, větví
až k plodu, pro nějž člověk došel.
On sesypal ty plody sladké 
do lisu, aby získal šťávu,
tak připijme si tímto mokem
na jabloně a jejich slávu!

Když se moštem přepijete, 
rádi v sadu užijete 
náš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  záchod. 
Od sušírny čelem vzad,
Hajdy, hajdy, běž tam rád. 

Už víš heslo? Víš, jak žít?
Tak moštu můžeš jíti pít.

Nestůj jako tvrdý               

Teď heslo řekni v recepci.
Dveře Centra Veronica 
zvou tebe, tetu i strýca.

?
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Heslo je:   
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5. Země (Pasivní dům)

Z tebe, Země, lidské plémě 
stavělo od nepaměti
skrýše, chýše, domky, domy,
pomáhali starci, děti.
Kámen, dřevo, hlína, sláma –
trámy táta, hlínu máma.

Dnes moderní stavitelství 
o něco je složitější –
razítka a paragrafy,
inženýrské sítě taky.
Nové postupy, třebas těžší,
ekologické problémy občas řeší.

Instalace rekuperace,
fotovoltaiky a izolace –
pro chod pasivního domu –
kotel netřeba už k tomu.
Topí slunce, spotřebiče, lidi,
na fasádě se kolektor vidí.

V seminárním centru v Hostětíně 
dali jsme prostor slámě i hlíně. 
Až budete stavět domky svoje, 
snažte se užít obnovitelné zdroje.
To se tu teď učí dospělí i děti, 
aby nám svět nešel od desíti k pěti. 

Aby se dům v létě nepřehříval, tak mají okna zvenku  
kovové .........

      

      ZEMĚ darů dává hromadu
      a ty blížíš se už k pokladu.
      K jabloni, co roste tu sto let,
      k sušírně ovoce se navrať zpět.

 – – – – – – –
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Jak se jmenuje velký rozložitý strom, který roste na mezi 
nad dolním mokřadním polem?

 

Něco málo o VODĚ teď víš,
příště zase OHEŇ pozdravíš.
Od čističky kus se vrať,
k výtopně si cestu zkrať -
most s vodníkem nech po pravé líci,
polní cestou dej se ku vesnici.

Pak chodníkem podél hlavní silnice
pokračuj vzhůru na konec vesnice.
Při levé krajnici kříž -
od silnice hlavní odbočíš.
Dům, kde oheň v zimě plane, 
napravo teď zříš.

2. Voda (Kořenová čistírna)

VODA základ života – 
život tam, kde klokotá.
V moři, v zemi, v nebi, v nás – 
vodě vždycky úctu dáš.

Co však s vodou, která není
k pití, ale k zahození?
Proteče nám vanou, pračkou,
pod záchodem je už s….    stokou.
A po tomto znečištění
vypustit ji dobré není.

„Postavit čističku musíme novou,
tak už ji zbudujme kořenovou!“,
dumali hostětští z radnice,
úřady divily se velice.
Nakonec razítka jim dali,
kořenovce tím požehnali.

Tak dnes odpad z domů teče
do kanálů, přes lapače,
protéka dál potrubím
do mokřadu s rákosím.
Přes dvě pravoúhlá pole –
rákos navrch a štěrk dole –
voda zvolna prosakuje,
stále čistší voda tu je.
Na kamenech, na kořenech  
milióny bakterií,
požírají znečištění,
ony z něho vlastně žijí.
Bez betonu, elektřiny, 
bez zbytečné lidské dřiny,
čistá voda opět teče
do potoka Kolelače.

 – – – –
  10
  18

?



3. Oheň (Výtopna na dřevní štěpku)

OHEŇ – dobrý sluha, špatný pán –
lidstvu dávno jeho dar byl dán.
Stovky let nás oheň v zimě hřál,
ať v ohništi nebo v kamnech plál.
Stromů v horách rostou tisíce,
čerpají svou sílu ze slunce.

V jejich dřevě, jak v konzervě, 
svit je uložen, 
díky němu nebyl člověk 
v zimě ohrožen.
Chybili lidé v době nedávné,
zavrhli bohatství lesů pradávné.
Uhlím zdaleka topili doma,
v ovzduší z toho byla pohroma.

„Vraťme se znovu k našemu dřevu,
roste tu všude, v každičkém břehu.
Výtopnu spravme pro celou vesnici,
pohodlí bude, i teplo v světnici.“

Místní lidé přesvědčit se dali,
však je před tím až do Rakous zvali.
Dnes jeden kotel je pro dvě sta lidí, 
skleněným okénkem oheň v něm se vidí.
A v každém kousku dřevěné štěpky
teplo je skryto pro mladé i tetky.

 – – – – – – – – –
             2     11
            16    

? Ve výtopně vyrábíme teplo ze dřeva. Pár kroků od výtopny 
je oplocený pozemek. Co se na něm vyrábí?

OHNI respekt, úctu zachovej,
po chodníku k návsi na cestu se dej.
Na návsi u lampy
mrkni na další list.
O třetím živlu - VZDUCHU -
můžeš si zde číst.

 – – –
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Na sloupě lampy 
najdete tři písmena, 
která označují zdroj 
světla.

4. Vzduch (Šetrné veřejné osvětlení)

Nádech, výdech – když ho máme,
už ho téměř nevnímáme.
Na VZDUCHU jsme v pohodě
jako ryba ve vodě.
Ani tento další živel nenechává člověk v klidu,
pálí ropu, plyn a uhlí, víc je uhličitého oxidu.
Místo paliv fosilních, to už všichni dobře známe,
biomasu a sluneční energii užíváme.

Co v známosti téměř není,
 je světelné znečištění.
V noci, když tma padne vůkol,
lampy v městech mají úkol –
svítit lidem na chodníky, na ulice, na parky,
by je nikdo nepřepadl či nežuchli do škarpy.

Světlo ale často míří 
do oken a do strání,
matou se tím netopýři,
hmyz i ptáky světlo prohání.

Hostětínští nelenili,
lampy rádi vyměnili.
Svit přijde jen na chodníky, 
šetří hodně elektriky. 
V jiném spektru jsou teď barvy, 
hmyz klidně vyvede larvy.
Nastala tak drobná výměna, 
pro přírodu však dost znamená.

Važ si VZDUCHU, jenž tu plyne,
ZEMĚ taje skrývá jiné.
Pár kroků, pak silnic přejdi,
k Centru Veronica sejdi.


