Evropské dny Slunce v České republice

konané pod čestnou záštitou ředitele Národního divadla Ondřeje Černého

Evropské dny Slunce v České republice vstupují do druhé poloviny

Tisková zpráva 9. května 2012
Tato mezinárodní aktivita se do České republiky dostala poprvé před rokem. Stejně jako v loňském roce, i letos
začínaly Evropské dny Slunce v České republice slavnostním zahájením 2. května v 11:00 hodin ve foyer Národního
divadla. Stejně jako loni, i letos převzal čestnou záštitu ředitel divadla PhDr. Ondřej Černý. A stejně jako loni je
hlavním mediálním partnerem odborný portál TZB-info. Oproti loňskému roku se však obsah akcí výrazně přesunul
k propagaci solárního ohřevu teplé vody, přestože generálním sponzorem je firma Schott Solar, která ve Valašském
Meziříčí vyrábí fotovoltaické panely pro export do Německa a dalších evropských zemí.
Kromě slavnostního zahájení již proběhla řada akcí.
Z odborných se jedná zejména o:
- 7. ročník České fotovoltaické konference, která se konala 3. května na půdě Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
- odborný seminář firmy Regulus zaměřený na zkušenosti s projektováním solárních termických soustav v malých i
velkých objektech a zkušenosti s jejich provozováním
- přednáška doc. Ing. Tomáše Matušky, Ph.D. o možnostech využití solárního tepla, která se konala na půdě
Českého vysokého učení technického v Praze
Pro širší veřejnost byly určeny například:
- exkurze po energetickém provozu Anenského areálu, který spravuje Národní divadlo
- den otevřených dveří na meteorologické stanici Maruška v Hostýnských vrších, kde je umístěn kombinovaný zdroj
z větrné a fotovoltaické elektrárny
- vítání (solárního) jara na ekostatku Peterů v Dubové hoře na Českolipsku
Proběhly však i akce pro malé děti:
- povídání se školáky vesnické malotřídky v obci Okna na Českolipsku o tom, co umí nečoudící energie sluníčka
- den se Sluníčkem v mateřské škole v Osíčku u Bystřice pod Hostýnem
Další akce budou následovat až do 21. května. Mezi nejzajímavější bude patřit výstava solárních technologií na
piazzetě Národního divadla, exkurze do energetických provozů Národního divadla a dalších areálů, den otevřených
dveří ve státní zkušebně ve Zlíně nebo seminář v Hostětíně o směřování ke 100% pokrytí energetických potřeb
obnovitelnými zdroji.
Jednotlivé akce si jejich organizátoři sami registrují na webových stránkách projektu. Seznam je tak průběžně
doplňován.
Aktuální seznam je na http://evropskednyslunce.cz/seznam-akci,
fotogalerie pak na http://evropskednyslunce.cz/fotogalerie

Fotografie a video z mateřské školy v Osíčku:

1 - miniaturní autíčko na solární pohon

2 - ukázka barevných fotovoltaických článků

4 - za odměnu dostaly děti balónky

5 - výstavka obrázků na chodbě mateřské
školy

3 - malujeme Sluníčko

Video je dostupné na http://uloz.to/xv8PnLS/osickoms2012a-wmv - heslo SlunickoOsicko2012
Další obrázky jsou z prohlídky energetického systému Národního divadla:
1 - PohonHydraulika - každý z deseti motorů pohánějících hydrauliku jeviště má příkon 45 kW, dříve byly chlazeny
pitnou vodou, která byla následně vypouštěna do kanalizace, v současnosti je odpadní teplo využíváno tepelným
čerpadlem
2 - Slunce - ve skladišti dekorací
3 - Kotle - původní kotle na mazut již několik let nebyly použity, namísto nich jsou instalovány nové kondenzační
kotle na zemní plyn, přesto díky těmto starým kotlům klesly náklady na vytápění o 300 000 Kč ročně
4 - Zahájení- slavnostní zahájení Evropských dnů Slunce v České republice

Kontakty:
RNDr. Jan Piňos, 720 552 888, janpinos@centrum.cz
Ing. Bronislav Bechník, PhD., 602 771 371, bronislav@czrea.org
http://www.czrea.org
http://www.evropskednyslunce.cz
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