
POZVÁNKA

Odborný seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých
vodních elektráren MVE 2018

Termín konání: 1. - 3. 6. 2018

Místo konání 
o Šlovice GPS: 49.9684814N, 13.7446383E

o Školicí středisko Šlovice, 270 41  Hřebečníky, na Berounce,
o Elektroskanzen Ing. Petra Čecha ve Šlovicích,
o Čechův mlýn ve Slabcích

PROGRAM
Pátek 1. 6.
od 12.00 příjezd na ubytování
odpoledne a večer v Elektroskanzenu (300 m od hotelu) individuální prohlídky, výstava Emil 

Kolben, MVE, neformální diskuze k problémům MVE, občerstvení, 
grilování, hudba 

19.00 – 20.00 večeře v hotelu (mezi programem v Elektroskanzenu) 
Sobota 2. 6.  HLAVNÍ  DEN PROGRAMU – MOŽNO SE ZÚČASTNIT I SAMOSTATNĚ
07.30 – 09.00 snídaně
09.00 – 12.00 exkurze MVE
12.00 – 13.00 oběd
14.00 - ....... „100 let Čechova mlýna ve Slabcích“ (Slabce – 2 km vzdálené), projevy 

představitelů vědy, kultury, státu, kulturní program
19.00 – 20.00 večeře v hotelu
20.30 - ........ technický večer – problematika oboru MVE, elektromobilita a další
Neděle 3. 6.
07.30 – 9.00 snídaně, vyklizení hotelu

Exkurze MVE, ukončení semináře, odjezd účastníků

Účastnický poplatek: 2 000 Kč/osoba (plný program) + 200 Kč sborník (dle požadavku)
Přihlášky zasílejte na pavelstipsky@seznam.cz , bude vám elektronicky zaslána faktura na úhradu 
objednaných služeb.                  Úhrady zasílejte na účet č: 2601164763/2010.

POZNÁMKY:
Účastnický poplatek je letos o téměř třetinu nižší než vloni z důvodu nižšího standardu ubytování
než vloni – v lokalitě není možnost jiného vhodného zařízení. Toto mnohonásobně převýší výhoda
možnosti konání akce v ještě pořád polozapomenuté kouzelné krajině Oty Pavla a jeho milované
Berounky.
Ubytování  je  limitováno  počtem míst  –  celkem pouze  90  míst,  z  toho  3x šestilůžkový  pokoj.
Dvoulůžkové pokoje přednostně manželským a partnerským párům. Z tohoto důvodu není možné
objednat jednolůžkový pokoj, ani pobyt pouze na jednu noc. Tyto případné požadavky mohou být
operativně řešeny pouze individuálně v jiném zařízení 12 km vzdáleném a za jiné ceny. Pořadatelé
předem děkují za pochopení.
Majitelé a příznivci obytných karavanů mohou využít možnosti a přijet s vlastním karavanem na
louku u Elektroskanzenu, přímo do centra dění.

Termín uzávěrky přihlášek: 20. 5. 2018 (nebo dříve po vyčerpání kapacity hotelu)
Dotazy, informace: Pavel Štípský 777 138 576
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