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úvod

Symposium je věnováno břidlici – surovině, která je charakteristická pro zdejší oblast Nízkého Jeseníku a
Oderských vrchů a jejíž těžba v uplynulých 200 letech výrazným způsobem ovlivnila hospodářský a kulturní vývoj.
Na těžbu navazující břidlicový průmysl a řemesla dodnes připomínají mnohé architektonické, technické a přírodní
památky. Některé stopy slavné minulosti těžby a zpracování kulmské břidlice postupem času mizí a proto hlavním
úkolem účastníků symposia je připomenout histirické údaje, upozornit na zajímavosti a zvláštnosti a zmínit nové
záměry cíle a poznatky na dané téma.
První den symposia, pátek bude věnován noční návštěvě Muzea břidlice. V sobotu proběhne odborný program –
referáty předních odborníků z ČR i zahraničí a diskuse. Následovat bude exkurse do Krajiny břidlice
a společenský večer. V neděli budou mít učastníci symposia jedinečnou příležitost navštívit jinak nepřístupná
místa historické těžby pokrývačských břidlic ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
Společný zájem o obsahovou stránku symposia je příležitostí ke vzájemnému poznání a navázání kontaktů
odborníků i zájemců z řad laické veřejnosti z ČR, Slovenska, Polska a Německa.
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Symposium se koná v prostorách kulturního domu a autokempu v Budišově nad Budišovkou.
Prezentace ubytovaných účastníků 8. května do 17 00 hodin v Autocampu Budišov n. Bud.
Prezentace ostatních účastníků 9. května, 08 00 – 08 30 hodin v malém sálu kulturního domu v Budišově nad
Budišovkou.
Nedělní program je určen pouze pro přihlášené účastníky symposia, kteří uhladili účastnický poplatek, vyplnili
a odevzdali pořadatelům přihlášky a tím poskytli osobní údaje, potřebné k povolení vstupu do VVP Libavá.

The first day of the symposium, Friday night will be dedicated to night visit of the Museum of Slate. Saturday
day will be dedicated to special vocational program - reports of leading experts from the Czech Republic,
abroad experts and discussion. Following the excursion to trail Landscape of Slate and social evening.
On Sunday, participants will have the unique opportunity to visit usually inaccessible places of historical slate
mining in the Military Training Area Libavá.
The common interest in the aspect of the symposium is an opportunity for mutual understanding
and to establish contacts among experts and members of the general public from the Czech Republic, Slovakia,
Poland and Germany.

introduction

Symposium is dedicated to slate - a raw material, which is characteristic for the local area of Nízký Jeseník
and the Oderské hills. Its mining years significantly influenced the economic and cultural development
in the the past 200. Slate mining industry and related handcrafts reminds many architectural, engineering
and natural monuments. Some footprints of the famous past mining
and processing of Culm slate disappears over time and therefore the main task is to remind participants
of the symposium historical datas, highlight the attractions and special features, to mention new projects, goals
and knowledge of the topic.
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Symposium is held in the Cultural house and motor camp in Budišov nad Budišovkou.
Presentation of accommodated participants May 8, till 5 pm in motor camp Budišov n. Bud.
Presentation of the other participants May 9, 8.00-8.30 am in the small hall of the Cultural house,Budišov nad
Budišovkou.
Sunday‘s program is only for registered participants of the symposium who paid the participation fee, filled
and handed over applications to the organizers and provided personal information needed for admission into
Military Training Area Libavá.

program symposia

Pátek 8. května 2015
17 00
18 00
19 00
20 00

příjezd, prezentace a ubytování účastníků, včetně hostů z Polska, Slovenska, Německa a České republiky
prohlídka města Budišova nad Budišovkou a jeho pamětihodností
večeře
přivítání, organizační pokyny a informace, noční návštěva Muzea břidlice, neformální setkání účastníků
v prostorách AC Budišov nad Budišovkou, pro zájemce promítání starších videozáznamů na téma břidlice

Sobota 9.května 2015
07 30
08 30
08 45
09 00
11 00
12 00
13 00
15 00
16 00
19 00
19 30
20 00
24 00

snídaně pro ubytované
prezentace dalších účastníků, odborné veřejnosti, hostů z České republiky (kulturní dům Budišov n. B.),
oficiální zahájení symposia (malý sál kulturního domu), vystoupení starosty města Budišova nad
Budišovkou, vystoupení hostů, detailní seznámení s programem a průběhem symposia,
odborná část 1 – referáty přednesené českými i zahraničními odborníky*)
diskuse
oběd (AC Budišov n. B.)
odborná část 2 – referáty přednesené českými i zahraničními odborníky*)
diskuse
exkurse do Krajiny břidlice (výlet autobusem) – Janské Koupele, Imaginárium břidlice Mokřinky, naučná
stezka Dědictví břidlice Zálužné
Ukončení exkurse návrat do Budišova n. B.
večeře
společenský večer – kulturní program – hudební vystoupení
ukončení programu

Neděle 10.května 2015
08 00
09 00
15 00

snídaně pro ubytované
autobusová exkurse – lokality těžby břidlice a další zajímavosti Vojenského výcvikového prostoru Libavá
návrat do Budišova n. B., oficiální ukončení symposia – rozloučení, odjezd účastníků

Symposium 2015 SympoZium 2015

*) podrobný rozpis témat refarátů a přednášejících bude uveden v dalších informačních listech,
rozeslaných přihlášeným účastníkům

17 00
18 00
19 00
20 00

arrival, presentation and accommodation of participants, including guests from Poland, Slovakia,
Germany and the Czech Republic
a city tour Budišov nad Budišovkou and its sights
dinner
welcome, organization instructions and informations, night visit of the Museum of Slate, informal
meeting of participants in the motor camp Budišov nad Budišovkou,
for those interested projection of older videos with slate topic

Saturday, May 9, 2015
07 30
08 30
08 45
09 00
11 00
12 00
13 00
15 00
16 00
19 00
19 30
20 00
24 00

breakfast for accomodated guests
presentation of other participants, experts, guests from the Czech Republic (Cultural house Budišov n. B.)
official opening of the symposium (small hall of the Cultural house), Budišov nad Budišovkou Mayor‘s
speech, performance of guests, detailed introduction to the program and the course of the symposium,
Expert Part 1 - reports presented by Czech and foreign experts *)
discussion
Lunch (motor camp Budišov nad Budišovkou)
Expert Part 2 - reports presented by Czech and foreign experts *)
discussion
excursion to trail The Landscape of Slate (tour bus) - Janské koupele, Slate Imaginarium Mokřinky,
nature trail the Slate Heritage, Zálužné
Ending of excursion, return to Budišov n. B.
dinner
social evening - cultural program - musical performances
completion of the program

symposium program

Friday, May 8, 2015

Sunday, May 10, 2015
breakfast for accomodated guests
bus excursion - slate mining sites and other attractions of Military Training Area Libavá
return to Budišov n. B., official end of the symposium - farewell, departure of participants
*) The detailed reports topics and lecturers will be listed in other information sheets, distributed by
subscription
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08 00
09 00
15 00

důležité informace
important Information
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HLAVNÍ POŘADATEL:

MAIN ORGANIZER:

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace
ČSA 325,
74787 Budišov nad Budišovkou
Česká republika

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou,
funded organization
ČSA 325,
74787 Budišov nad Budišovkou
Česká republika

SPOLUPOŘÁDAJÍCÍ:

COOPERATING ORGANIZER:

Město Budišov nad Budišovkou
Občanské sdružení Zálužné z.s.

City of Budišov nad Budišovkou
Civil association Zálužné z.s.

Spolupracující:
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá

COOPERATING:
Military Zone Office of the Military Training Area Libavá

Kontakty:
Odeslání přihlášek:
Středisko volného času Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace
ČSA 325,
74787 Budišov nad Budišovkou
Česká republika
nebo elektronicky: muzeum@krajinabridlice.cz
Kontaktní osoba: Iveta Stojanová,
mobil: 00420 773 346 805
Informace o symposiu:
Lumír Moučka, mobil: 00420 608 126 125,
email: lumir@krajinabridlice.cz
Petr Zahnaš, mobil: 00420 777 201 352,
email: pzahnas@gmail.com
Č. účtu pro zaplacení účastnického poplatku:
249703502/0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: 852014
K platbě připište vaše jméno a příjmení.

Contacts:
Sending of applications to:
Středisko volného času, Budišov nad Budišovkou,
funded organization
ČSA 325,
74787 Budišov nad Budišovkou
Czech Republic
Or ellectronically: muzeum@krajinabridlice.cz
Contact person: Mrs. Iveta Stojanová, mobile:
mobil: 00420 773 346 805
Information about the symposium:
Petr Zahnaš, mobile: 00420 777 201 352,
email: pzahnas@gmail.com
Account number for payment of the participation fee:
249703502/0300 (ČSOB)
Variable symbol: 852014
Please, provide payment with your name and surname.

