
Občanské sdružení Altus působí v Pardubickém kraji a je členem České rady dětí a mlá-
deže a Koalice nevládek Pardubicka. Mezi hlavní projekty v současné době patří provoz in-
formačního portálu www.chrudimka.cz, pořádání deskové herny, airsoftových aktivit pro 
děti, Bambiriády v Chrudimi, cyklovýletů, propagace neziskového sektoru v Pardubickém 
kraji a další. 
Občanské sdružení Altus umí:
•  profesionálně připravit veřejnou akci,
•  podporovat místní partnerství a podílet se na rozvoji regionu,
•  bavit a spojovat své členy, příznivce a sympatizanty,
•  seriozně i odlehčeně prezentovat a vzdělávat,
•  dodat „na klíč“ seminář, konferenci, zábavné odpoledne a téměř vše na co si vzpomenete.

Přihláška na Odborné exkurse v oblasti životního prostředí 
a odpadového hospodářství v roce 2013

Zařízení na energetické využití 
odpadu – ano či ne (zaškrtněte)

Právo v oblasti životního prostředí

Hospodaření v lese a jeho funkce

Ekologické zemědělství

Ekologický a úsporný domov

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní telefon

Kontaktní e-mail
Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a foto-
dokumentace pro účely realizace, hodnocení projektu 
a propagaci aktivit Občanského sdružení Altus. Čestně 
prohlašuji, že splňuji podmínky k účasti na exkursi –  jsem 
obyvatel Pardubického kraje, který v minulosti již vstoupil 
na trh práce. 
Exkurse jsou zdarma (doprava, ubytovaní, stravování).

Podpis

�

Informace o exkursích poskytne: Roman Málek, MBA, e-mail: malek@chrudimka.cz, tel.: 731 561 465. Podat 
přihlášku můžete elektronicky (přepište prosím všechny údaje a zašlete na malek@chrudimka.cz), poštou či 
osobně u vedoucího ekoporadny Občanského sdružení Altus Martina Benáka každé úterý a čtvrtek v době 8–12 
a 13–17 hodin v sídle sdružení.

Občanské sdružení Altus

Strojařů 1387, 537 01 Chrudim

www.osaltus.cz

Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství  
(CZ.1.07/3.1.00/37.0156) je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Soutěž je pro účastníky z řad obyvatel Pardubického kraje, kteří jsou starší 18 let a nejsou již studenty.

Pozvánka

ODBORNÉ EXKURSE 

v oblasti životního prostředí 

a odpadového hospodářství 

v roce 2013



ZAŘÍZENÍ 
NA ENERGETICKÉ 
VYUŽITÍ ODPADU 
 ANO ČI NE

Co dělat se směsným komunálním odpadem, 
když opustí popelnice? Jak se dá energeticky 
využívat? Málokdo ví, že zařízení na energe-
tické využívání odpadu (spalovna) je teplár-
nou a elektrárnou dohromady. Předvedeme 
si cestu tříděného odpadu na zbrusu nové 
dotřiďovací lince, kde se z vytříděného papíru, 
PET láhví, tetrapaků a hliníkových obalů stávají 
opět suroviny. Spojeno s exkurzí do areálu 
společnosti SAKO (Spalovna a komunální od-
pady) Brno. Zároveň bude odborníkem pre-
zentován také druhý pohled na věc – stop 
spalovnám.

 

PRÁVO 
V OBLASTI 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dopady nové legislativy, nové tech-
nologie ve vodním a odpadovém hospodář-
ství, možnosti fi nancování z Operačního pro-
gramu Životní prostředí ČR. Představení eko-
logické poradny. Spojeno s návštěvou vele-
trhu ENVI BRNO, který probíhá souběžně 
s veletrhem Urbis technologie a Mezinárod-
ním stavebním veletrhem.
 

HOSPODAŘENÍ 
V LESE A JEHO FUNKCE
(tato exkurse je spíše pracovně – relaxační)

Exkurse do Nového pralesa v Liberci, návštěva bioškolek, 
sázení stromků, stavba oplocenky, přednáška o lese, jeho 
funkci a potřebě, to vše při příležitosti konání Dne Země.
 

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Rostlinná výroba, živočišná vý-
roba, zemědělská technika, vodní 

hospodářství, zahradnictví a pěsti-
telské služby pro zemědělství, obnova 

a rozvoj venkova. Návštěva ekologického zemědělce spo-
jená s odborným výkladem. Exkurse je spojena s návštěvou 
Země živitelky 2013.
 

EKOLOGICKÝ 
A ÚSPORNÝ DOMOV

Jaké výhody má úsporný domov? 
Kolik se dá skutečně ušetřit? 
Návštěva úsporného domu spojená 

s návštěvou veletrhu For Therm a For 
Wood na PVA Expo Letňany.

 

Termín:
sobota

27. 4. 2013
neděle 

28. 4. 2013

Termín:
sobota

31. 8. 2013
neděle 

1. 9. 2013

19.Termín:
středa

27. 2. 2013
čtvrtek 

28. 2. 2013

Termín:
úterý

17. 9. 2013
středa 

18. 9. 2013

Termín:
čtvrtek

25. 4. 2013
pátek 

26. 4. 2013


