
Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu malých vodních elektráren 
13. ročník 

 
POZVÁNKA 

 
Místo a termín konání: Bechyně, Hotel Panská (na náměstí), pátek – sobota (neděle)  17. – 
18. (19.) 5. 2013  
 
PROGRAM 
 
Pátek 17. 5. 
Již během dopoledne možnost přijíždět na ubytování 
14.00 odjezd první skupiny na exkurze MVE na Lužnici (4-5 MVE) 
15.00 odjezd druhé skupiny – opozdilci 
18.30 – 19.30 večeře 
20.00 – 24.00  Technická část semináře 
Život a dílo sekerníků v Čechách a na Moravě, stavba replik historických vodních kol 
(František Mikyška) 
Výstavba MVE Frýdlant – oceněná stavba (Milan Mašek) 
Prezentace výrobců – novinky (Alva, Izotechnik, Ing. Kocián a další) 
Historie firmy Josefa Prokopa synové (Pavel Štípský) 
 
Sobota 18. 5. 
7.00 – 8.00 snídaně 
9.00 – 15.00 Valná hromada SPVEZ (viz samostatná pozvánka) 
                       (v průběhu jednání vystoupí pozvaní hosté - projednání legislativních a 
právních otázek MVE – jsou pozváni příslušní odborníci, bude přestávka na oběd) 
 
15.00 – 18.00 další program pro účastníky semináře:  
prohlídka historické památky Františkánský klášter a exkurze ve dvou MVE Bechyně 
 
Pro účastníky s pobytem až do neděle: 
18.30 – 19.30  večeře dle vlastního výběru (není v ceně semináře) 
20.00 - ?          společné neformální posezení 
 
Neděle 19. 5. 
7.30 – 8.30  snídaně, dále individuální kulturní a turistický program a odjezd domů 
(např. cyklostezky údolím Lužnice a Smutné, most Bechyňská duha, lázně, Alšova jč. galerie, 
městské muzeum, hasičské muzeum, židovský hřbitov …) 
 
Doprovodný program pro partnerky účastníků: v sobotu 18. 5.  dopoledne zajištěna 
společná prohlídka bechyňského zámku. 
 
Kapacita ubytování hotelu a sousedního penzionu je cca 70 míst, další opozdilí přihlášení 
budou ubytováni v hotelu U Draka, cca 400m  vzdáleném. 
Parkování pro ubytované v hotelu Panská je ve dvoře za hotelem. 
Přihláška formou zaslání účastnického poplatku a objednaných služeb buď složenkou na 
adresu: Pavel Štípský, 696 72  Lipov č. 452,  
nebo bezhotovostně na číslo účtu: 43-8547270297/0100 
k tomu prosím upřesnit specifikaci požadovaných služeb E-mailem nebo telefonicky. 



Uzávěrka přihlášek:  středa 7. května – přišlé platby 
 
 
Poplatky: 
 
Účastnický poplatek 300,- 
Sborník + DVD 200,- 
Večeře 17. 5. 120,- 
Nocleh + snídaně 450,- 
Oběd 18. 5. 130,- 
 
Celkem: 1 200,- 
 
Druhý nocleh se snídaní  (ze So na Ne) 450,- 
 
 
 
Sborník poštou : 250,- 
 
 
 
Dotazy, informace, náměty: Pavel Štípský, tel: 777 138 576,  
E-mail: PavelStipsky@seznam.cz 
 
 

mailto:PavelStipsky@seznam.cz

