SYM
POZI
UM
VODA, VÍTR, DŘEVO A SVALY
aneb
Obnovitelné zdroje energie v minulosti
HORNÍ MARŠOV
12. a 13. června 2014
Prostory Ekocentra DOTEK – Domu Tradic, Ekologie a Kultury
v Horním Maršově (bývalá barokní fara, východní Krkonoše)
Čtvrtek od 10:00 hod., pátek do 15:30 hod.
PROGRAM
Seminář představí zkušenosti historiků, památkářů, provozovatelů technických památek
a dalších nadšenců k tématům:
energie vody – vodní kola a turbíny, energie větru – větrná kola a turbíny, energie zvířecí
či lidská – žentoury a šlapací kola, energie z jiných obnovitelných zdrojů – plynosací
motory, parní stroje (vytápěné dřevem), výroba elektrické energie ve mlýnech, malá vodní
elektrárna – oprava a provoz, větrné elektrárny včetně jejich vývoje, mechanický přenos
energie v rámci areálu mlýna či pily.
V programu zařazena komentovaná prohlídka Ekocentra (dnes jedinečný příklad spojení
kulturní památky s provozem vybaveným moderními technologiemi), vodní turbíny
a katru na pile v Horním Maršově a prohlídka muzea Vápenka v Horních Albeřicích.

PŘÍSPĚVKY
Máte-li zájem, můžete si přihlásit vlastní příspěvek,
avšak vzhledem k velmi specifickému zaměření
semináře a již z převážné části naplněných jednacích bloků si organizátoři vyhrazují právo výběru
vámi navržených příspěvků. Referát je časově omezen na dobu 15-20 minut, diskusní příspěvek na
dobu 5-10 minut. Přednášejícím bude k dispozici
digitální projektor propojený s notebookem (DVD
mechanika, USB porty). Případné požadavky na
zajištění jiné projekční techniky je třeba projednat
s organizátory předem.
CENA
380,- účastnický poplatek (program, materiály)
570,- nocleh a stravování (od oběda 12.6.
do oběda 13.6.)
PŘIHLÁŠKY
Závazné přihlášky a příspěvky zasílejte nejpozději
do 30. 5. 2014 na adresu:
PhDr. Radim Urbánek,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 461 956, 731 487 832,
e-mail: urbanek@muzeum.myto.cz
Požadavky na ubytování a stravování nahlaste
(přihlášku pošlete) do 30. 5. 2014 na adresu:
Ing. Monika Kosinová
e-mail: monika.kosinova@ekologickavychova.cz
tel.: 739 203 208
Ubytování v ekocentru si můžete zajistit již od
středy 11.6. a pobýt až do neděle 15.6., ohledně
stravování tamtéž mimo dobu konání semináře
se informujte. Po přihlášení obdržíte podrobný
program a další instrukce.
Bližší organizační informace k místu konání
najdete na www.sever.ekologickavychova.cz,
záložka Ekocentrum DOTEK.
ODBORNÍ GARANTI
PhDr. Radim Urbánek, Regionální muzeum
Vysoké Mýto
JUDr. Hana Kulichová, Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Horní Maršov
POŘADATELÉ
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory –
SEVER
a
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

