Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní akci, při které se uskuteční
jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR,
oslava výjimečné události v historii školkařství
a odborný seminář Školkařské dny 2019

Akce proběhne ve dnech 12. a 13. února 2019, v Hotelu Skalský dvůr,
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem – GPS souřadnice (49.565000, 16.178700)

Generálním partnerem Školkařských dnů 2019 je
pojišťovací makléřská společnost RENOMIA AGRO

Úvodní informace o akci:
Mezi činnosti Sdružení lesních školkařů ČR patří i pořádání odborných vzdělávacích akcí, které jsou
vždy také příjemnou příležitostí k osobnímu setkání s kolegy z našeho oboru a dalšími odborníky
či zástupci společností, kteří nabízí služby a zboží pro školkařské provozy.
Tak jako před rokem je i letošní seminář pořádán společně se Svazem školkařů ČR
a nese název „Školkařské dny 2019“.
V rámci této dvoudenní akce se uskuteční odborný seminář Školkařské dny 2019, separátní
jednání valných hromad obou spolků a oslava výjimečné události v historii školkařství - v roce
2019 slaví české a slovenské školkařství 100 let od založení první společné školkařské organizace.
Dopoledne prvního dne se bude konat seminář a po obědě proběhnou v oddělených sálech
separátní jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR a Svazu školkařů ČR. Večer společně
oslavíme stoleté školkařské výročí a druhý den budou opět pokračovat přednášky semináře.
K odpolednímu programu druhého dne semináře se přidají i ovocní školkaři, kteří budou po
ukončení naší akce pokračovat ve svém vlastním programu. Výběr přednášejících pro seminář byl
učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly co nejvíce
užitečné pro účastníky ze všech třech školkařských organizací.
Odborný seminář Školkařské dny 2019 je tak určen především pro pěstitele lesního, okrasného
a ovocného sadebního materiálu, kteří jsou členy Sdružení lesních školkařů ČR, Svazu školkařů ČR
a Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR, ale vítaní jsou i zástupci nečlenských subjektů.

Stručný program dvoudenní akce:



registrace účastníků semináře a valné hromady SLŠ ČR



první část semináře



jednání valné hromady SLŠ ČR



společenský večer – oslava stoletého školkařského výročí



druhá část semináře

(úterý 12. února 2019 od 8:00 do 9:15)

(úterý 12. února 2019 od 9:15 do 12:00)
(úterý 12. února 2019 od 13:30 do 17:30)
(úterý 12. února 2019 od 19:00)

(středa 13. února 2019 od 8:30 do 15:00)

Odborní a organizační garanti semináře:

Ing. Petr Martinec,
manažer Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Ing. Marie Horáková,
tajemnice Svazu školkařů ČR, z.s.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
Tečovice 349, 763 02 Tečovice
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 5354
Tel.: +420606723664; email: info@lesniskolky.cz; web: www.lesniskolky.cz
IČ: 64271463; číslo účtu: 2001135504/2010

Podrobný program a časový harmonogram odborného semináře Školkařské dny 2019:
úterý 12. února 2019
08:00 – 09:15 registrace účastníků odborného semináře a jednání valných hromad
09:15 – 09:30 oficiální zahájení semináře Školkařské dny 2019
09:30 – 10:30 I. blok přednášek semináře Školkařské dny 2019

Ing. Karel Kalouš – čestný člen SŠ ČR, odborník na tvarování dřevin
„Netradiční školkařské metody“
Ing. Ivo Brejcha – Povodí Vltavy, státní podnik – Útvar povrchových a podzemních vod
„Změny v platbách za čerpání povrchových vod pro zavlažování školkařských výpěstků“
11:00 – 12:00 II. blok přednášek semináře Školkařské dny 2019

Bc. Miroslav Koupil – RENOMIA AGRO, manažer zemědělského pojištění
„Problematika pojištění ovocných, okrasných a lesních školek v návaznosti na poskytování dotací pro
zmírnění škod způsobených suchem“
doc. Dr. Ing. Petr Salaš - ZF MENDELU, Ústav šlechtění a množení zahr. rostlin, vedoucí ústavu
„100 let Česko-Slovenského školkařství“
středa 13. února 2019
08:30 – 10:00 III. blok přednášek semináře Školkařské dny 2019

Mgr. Ludvík Urda – Jan Holub s.r.o., odborný poradce pro pěstební substráty
„Novinky v mikropropagaci“
Ing. Zbyněk Slezáček - Gramoflor GmbH & Co.KG, odborný poradce pro pěstební substráty
„Substráty šité na míru se zaměřením na hnojiva“
Nathalie Verhoef, Ph.D. – NSure BV, senior scientist
„Listen to the genes: monitor the level of cold tolerance in tree seedlings and ornamentals“
10:30 – 11:45 IV. blok přednášek semináře Školkařské dny 2019

Ronald van der Stroom - “SCHAKELEN IN GROEN”, nezávislý konzultant mezinárodního
zemědělského a zahradnického obchodu
„Green connects – planet, people profit“
13:30 – 15:00 V. blok přednášek semináře Školkařské dny 2019

Ing. Zdeněk Trnka – MZe, ředitel Odboru rostlinných komodit
„Sektor školkařství v ČR z pohledu MZe“
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. & Mgr. Monika Bláhová - Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.
„Projekt Intersucho - zapojení expertů z praxe do monitoringu sucha“
Ing. Michal Hnízdil – ÚKZÚZ, ředitel Sekce rostlinolékařské péče
„Aktuální informace k oborové problematice“
Ing. Petr Boleloucký – ÚKZÚZ, vedoucí Oddělení trvalých kultur
„Aktuální informace k oborové problematice“
15:00 ukončení odborného semináře lesních a okrasných školkařů; pokračování semináře ovocných školkařů

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů.
Změna programu vyhrazena.
V průběhu celého dvoudenního setkání bude probíhat v předsálí jednacích sálů prezentace společností
nabízejících zboží a služby pro školkařské provozy.

Organizační pokyny:
1) Odborný seminář a jednání valné hromady se koná ve dnech 12. – 13. února 2019 v Hotelu
Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem; Tel. recepce hotelu: +420 566 591 511;
mobil: +420 606 725 502; Fax:
+420 566 551 139; E-mail: info@skalskydvur.cz; Web:
www.skalskydvur.cz; GPS: N 49°33.88833', E 16°10.71642' nebo 49.565000, 16.178700.
Ubytování a obědy jsou v režii každého účastníka a je nutná individuální rezervace přes
online „oranžový“ rezervační formulář, nebo přes odkaz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJwjo7I_DoN22sdaY89I6_ORp3th1Pq2I6bEa8-yP5OVhg/viewform?vc=0&c=0&w=0

VYPLNIT FORMULÁŘ Rezervace pro ubytování a stravování Školkařské dny 11. - 13. 2. 2019
Hotel Skalský dvůr
2) Poplatek za akci je stanoven následovně:
Zástupci a delegáti členských subjektů SLŠ ČR a SŠ ČR:

400,- Kč/den

Nečlenové.

600,-Kč/den

Čestní členové SLŠ ČR, SŠ ČR, přednášející a jmenovitě pozvaní hosté:

0,- Kč

V poplatku jsou započítány pouze náklady na realizaci odborného semináře. Ostatní nutně
vynaložené náklady spojené s uspořádanou akcí (odpolední a dopolední coffee break, večerní raut,
tištěný sborník referátů a publikace Medonosné dřeviny) jsou nákladem SLŠ ČR a SŠ ČR podpořené
sponzorstvím partnerů Školkařských dnů 2019. V ceně nejsou zahrnuty náklady za ubytování se
snídaní, obědy a konzumace nápojů (mimo coffee break), které si hradí každý účastník individuálně.
3) Ubytování je možné přímo v Hotelu Skalský dvůr. Ubytování nezajišťují organizátoři a je možné
pouze na vlastní náklady. Rezervaci ubytování si zajistěte předem na recepci hotelu – viz bod 1.
Z důvodu kapacity hotelu není možné, aby měl každý účastník svůj pokoj, proto Vás žádáme
o vzájemnou domluvu a snahu o obsazení všech lůžek na pokoji.
4) Parkování automobilů je možné na hotelovém parkovišti.
5) Na akci se přihlásíte vyplněním online přihlašovacího „zeleného“ formuláře. Formulář otevřete
„proklikem“ z poslaného emailu, nebo ho naleznete na odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/17XT_y2sgFB7ORdbp_hlaxi2rAyexn0dE0hvAjxPXjlk/edit
VYPLNIT FORMULÁŘ Závazná přihláška na ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2019
6) Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.
7) S odesláním přihlášky uhraďte také poplatek za akci a to do 2. 2. 2019 na účet SLŠ ČR
vedený u Fio banky = č. ú. 2001135504/2010.
Jako variabilní symbol platby zadejte Vaše IČ a do zprávy pro příjemce napište jméno Vaší
společnosti. Daňový doklad Vám bude předán při registraci na Školkařských dnech.
8) V případě neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací, za přihlášeného je však možné
poslat náhradníka.
9) Z důvodu těsné usnášeníschopnosti na posledních valných hromadách si Vás dovoluji požádat,
zda můžete v případě Vaší neúčasti udělit plnou moc k zastupování Vašeho subjektu na jednání
valné hromady SLŠ ČR některému kolegovi či kolegyni z řad členů SLŠ ČR, kteří na valnou hromadu
pojedou.
10) Dotazy a informace na tel.: +420 606 723 664; nebo emailu: info@lesniskolky.cz

