
Aktivity projektu 
DNY ENERGIE NA OLŠI/OLZE 2012 

Český Těšín – Cieszyn 
 

19.4.2012 – místo konání ZSzT Cieszyn  
9. Mezinárodní studentská konference Obnovitelné zdroje energie v teorii a praxi. 

Studenti střeních a vysokých škol prezentují aplikaci obnovitelných energetických zdrojů. 
 

20.6.2012 – místo konání  Městský úřad Český Těšín 
6. DISKUSNÍ PANEL - koncepce energetické bezpečnosti měst a regionů. Představitelé 
vědy, municipalit, odborných firem, institucí a veřejnost diskutují o perspektivách lokální 
a regionální energetické bezpečnosti.   

 

5.6.2012 – místo konání  OS TRIANON, Na Horkách 1701/23, Český Těšín  
Den otevřených dveří v OS TRIANON u příležitosti Světového dne životního prostředí. 
Aktivita určena pro mládež a děti. Účastníci jsou seznámeni se systémem separace 
elektroniky a plastů pro recyklaci. Účastníci si mohou prohlédnout nejlepší exponáty 
soutěže Nejen Den Země, tj. literární práce, tvůrčí exponáty např. z odpadu, keramiky a 
EKOPLAKÁT.  
 

6.6.2012 – místo konání VŠB-TU Ostrava 

Postav si svůj solární panel. Studenti vyrobí absorbér solárního kolektoru. Podrobně 
se seznámí s konstrukci, instalaci a účinnosti solárních panelů. Akce je přístupná 
veřejnosti. 

 

20.6.2012 – místo konání Náměstí ČSA, Český Těšín  
HAPPENING – prezentace ekologických aktivit firem a škol na náměstí/rynku.  

 

9.- 20.7.2012 - místo konání  OS TRIANON, Na Horkách 1701/23, Český Těšín 

Letní studentská praxe. Nabídka OS TRIANON pro nejaktivnější studenty středních a 
vysokých škol zejména v EKO aktivitách OS TRIANON a partnerů. Jedná se o 10-15 denní 
placenou praxi v OS TRIANON.   

 

20.7.2012 – OS TRIANON, Na Horkách 1701/23, Český Těšín 
Napájení sluncem - Vyrob si vlastní kolektor. Závěrečný den letní studentské praxe 
studenti vyrobí absorbér solárního kolektoru. Podrobně se seznámí s konstrukci, instalaci 

a účinnosti solárních panelů. Akce je přístupná veřejnosti. 
 

Dlouhodobé aktivity:  
12. ročník Nejen Den Země - literární, tvůrčí a výtvarná soutěž mládeže. Soutěž 
je dlouhodobá a je určena žákům do 15 let a studentům do 18 let. Literární práce, tvůrčí 
exponáty a výtvarné EKOPLAKÁTY přihlašují do soutěže školy a jednotlivci do konce 
měsíce dubna. Ukončení pro odevzdání exponátů  do 25.5.2012 v sídle OS 
TRIANON. 

 

Putovní EKO cena vyrobena keramickou dílnou. Cena je udělována  nejaktivnější 
škole v mezinárodních ekologických aktivitách organizovaných Středoevropskou skupinou  
pro integraci (CEGI) Vyhodnocení k 31.8.2012. 
 

6. ročník soutěže Nejoriginálnější pohon vozidel šetrný k přírodě. Soutěž 
propaguje odvážné – futuristické technické řešení pohonu vozidel budoucnosti (i modelů 
vozidel). Funkčnost exponátu musí být prezentován na některé aktivitě Dnů energie na 
Olši/Olze. 
 

20.11.2012 9. Mezinárodní workshop Ekologie bez hranic. Shrnutí výsledků  
přeshraniční partnerské spolupráce, posouzení účinnosti aplikace teorie v praxi, aplikace 
vědeckých poznatků v aktivitách projektu. Stanovení směrů další spolupráce. Workshop 
se koná každoročně v listopadu. Místo konání bude upřesněno pozvánkou.  
 

Bližší informace možno získat od:   vis@ostrianon.cz 
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