
POZVÁNKA 
 

Podzimní setkání majitelů a příznivců malých vodních elektráren 
aneb 

Velký kulturně – sportovně- odborně- společenský víkend v Jeseníkách 
 

Místo konání: hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem (www.hotelkamzik.cz) 
Termín konání: pátek – neděle  20. – 22. 9. 2013 

 
 
                                                         PROGRAM 
 
Pátek 20. 9. 2013 
Od 12.00               příjezd na ubytování 
      15.00               odjezd na odborné exkurze MVE v okolí (cca 5 velmi hezkých lokalit) 
      19.00 – 20.00  večeře 
 
SPOLEČENSKÝ  VEČER 
(společenský oděv není nutný) 
20.00     Ochotnický divadelní soubor Lipovský výkvět uvádí úspěšnou duchařskou divadelní  
               komedii Návštěva ze záhrobí. 
22.00      Diskotéka pro starší a pokročilé – k tanci i poslechu v rytmu rockovém, country,  
               lidovém i popovém hraje DJ LUDWIG. 
 
 
Sobota 21. 9. 2013  
7.00-8.00     snídaně 
8.00-12.00   odborné exkurze MVE v okolí (cca 3 velmi hezké lokality) 
                     (alt. v hotelu cvičení s aerobikem pro dámy) 
12.00-13.00 oběd 
13.00-14.00 siesta 
14.00-18.00 turistický výšlap v okolí Pradědu 
19.00-20.00 večeře 
 
TECHNICKÝ  VEČER 
20.00 seznámení s aktivitami SPVEZ za poslední období, aktuální stav v legislativní oblasti,  
          právní otázky, diskuze. 
          Po skončení programu společné posezení. 
 
 
Neděle 22. 9. 2013  
7.00-8.00 snídaně 
(V průběhu dopoledne vyklizení pokojů v hotelu) 
 
Karlova Studánka – prohlídka známého lázeňského místa 
Galerie děda Praděda Jiříkov-galerie dřevěných soch. 
Pro zájemce o větrnou energetiku bude možnost prohlídky větrné farmy Antonína Vochty 
v lokalitě Ostružná (s možností výstupu do gondoly VTE). 
 

http://www.hotelkamzik.cz


Pro účastníky setkání, kteří ještě nenavštívili PVE Dlouhé Stráně či muzeum výroby papíru ve 
Velkých Losinách, případně hrad Sovinec, možno zajistit po domluvě i tyto prohlídky. 
 
 
V popoledních hodinách ukončení setkání a odjezd účastníků. 
 
Setkání je pořádáno a organizováno s laskavou pomocí kolegy Jiřího Berkovského. 
Drobné změny v programu (hlavně v případě nepříznivého počasí) VYHRAZENY! 
 
 
Pro účastníky setkání je k dispozici krytý bazén – plavky s sebou! Rovněž doporučujeme 
kromě sportovní obuvi i pohodlnou domácí obuv. Účastníkům setkání jsou po celou dobu 
pobytu mimo společného programu dle vlastního uvážení k dispozici posilovna, tělocvična, 
sauna atd., dle www.hotelkamzik.cz. 
 
 
Účastnický poplatek: 1 800,- Kč/osoba,  dítě do 12 let 1100,- Kč/osoba. 
V ceně je zahrnuto ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích (při převisu poptávky po 
dvoulůžkových pokojích budou přednostně uspokojeny manželské a partnerské páry), 
jednolůžkové pokoje pouze po předchozí domluvě a za příplatek. 
Dále v ceně plná penze (od páteční večeře do nedělní snídaně), režie (poplatek OÚ, pronájem 
společných prostor, divadlo, DJ) a pro každého dospělého účastníka dárek (kosmetika ze 
speciální exkluzivní řady regionálního výrobce a našeho kolegy elektrárníka ). 
 
Přihlášky formou zaslání účastnického poplatku na číslo účtu: 43-8547270297/0100 
nebo složenkou na adresu Pavel Štípský, 696 72  Lipov č. 452, potvrdit e-mailovou 
zprávou na adresu PavelStipsky@seznam.cz, nebo telefonicky na č. tel: 777 138 576. 
 
Uzávěrka přihlášek: pátek 7. 9. 2013 
 
Dotazy, náměty, informace: PavelStipsky@seznam.cz, tel.: 777 138 576 
 
 
Vážení přátelé, jménem realizačního týmu letošního setkání Vás srdečně všechny zvu, 
přijeďte si aktivně odpočinout do Jeseníků, ale i načerpat nové podněty do dalších Vašich 
činností, těšíme se na Vás! 
 
                                                                                            Pavel Štípský 
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