
 

Víkendový den otevřených dveří a seminář při příležitosti 
Světového dne pasivních domů

Pasivní dům na vlastní kůži
8. – 9. listopadu 2008 | Hostětín

• Jak může být dům energeticky 7-10 krát úspornější než běžný dům? 
• Hodláte stavět či rekonstruovat dům? Zajímají Vás úsporná řešení?
• Jak se žije v pasivním domě? 

Navštivte exkurze a tématické přednášky, vyzkoušejte si pobyt v pasivním domě na 
vlastní kůži, využijte možnosti přespání a užijte si přírody podzimních Bílých Karpat. 

Srdečně zveme na víkendovou oslavu Světového dne pasivních domů
a 2. narozenin modelové pasivní budovy Centra Veronica Hostětín.

Sobota 8. 11.

Začátky 
v 11, 13, 15, 17 h.

Lektorovaná exkurze pasivním domem

Průběžně 12-18 h. Konzultace s projektantem budovy. Plány domu k dispozici.
Ing. Ivo Stolek, ateliér Zlámal+Stolek. 

Průběžně 12-16 h. Promítání filmů s tematikou pasivních domů

13 h. Oběd 

14 – 16 h. Exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje 
v Hostětíně (kořenová čistírna odpadních vod, výtopna na 
biomasu, šetrné veřejné osvětlení, moštárna s ekologickou 
produkcí, sušírna ovoce)

16 - 17 h. Využití sluneční energie - solární kolektory, fotovoltaické 
elektrárny, možnosti a řešení pro občany 

17 – 18 h. Možnosti financování úspor energie a obnovitelných zdrojů 
Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury 
Zlínského kraje 

Neděle 9. 11.

9 – 11 h. Zelená domácnost, desatero domácí ekologie
RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický institut Veronica

11 – 13 h. Vycházka s výkladem o přírodě a krajině Bílých Karpat 

13 h. Oběd

14 h. Lektorovaná exkurze pasivním domem – pro nedělní hosty

od 14 h. Výsadba stromů a keřů před moštárnou – pro zájemce 

Program víkendu je bezplatný. Ubytování a stravu hradí účastníci dle informací 
uvedených v přihlášce. Na akci je nutno se předem přihlásit, lze přijet již v pátek. 

Bližší informace a přihlášky: Hana Machů, 
hana.machu@veronica.cz, 572 630 670

Akce je financována z programu Toyota Environmental ActivitiesGrant Program 
společnosti Toyota Motor Corporation. Mediální partner akce: ENVIWEB 


