Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní akci jednání Valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR,
a odborný seminář Školkařské dny 2020 na téma:

AKUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ
ČR V ROCE 2020
Akce proběhne ve dnech 5. až 6. února 2020, v Třebíči, hotel ATOM,
Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč – GPS souřadnice (49.218700, 15.890700)

Generálním partnerem Školkařských dnů 2020 je
pojišťovací makléřská společnost
RENOMIA AGRO

Hlavním partnerem Školkařských dnů 2020 jsou

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
J. Dobrovského 923/18, 286 01 Čáslav
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
72862

Tel.: +420 606 723 664; email: info@lesniskolky.cz; web: www.lesniskolky.cz
IČ: 64271463; číslo účtu: 2001135504/2010

Vážení členové Sdružení lesních školkařů ČR,
zveme Vás na Valnou hromadu našeho Sdružení spojenou s odborným seminářem
ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2020 na téma Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020.
Toto dvoudenního shromáždění je vždy příjemnou příležitostí k osobnímu setkání s kolegy z oboru,
ale i s dalšími odborníky a zástupci společností, kteří nabízí služby, zboží a poradenství pro naše školkařské
provozy.
Nedílnou součástí této akce je i společenský večer spojený s rautovou večeří a v průběhu celého
dvoudenního shromáždění prezentace našich firemních partnerů.
Dopoledne prvního dne se bude konat zasedání předsednictva SLŠ ČR. Od půl dvanácté do půl jedné
bude následovat registrace účastníků Valné hromady SLŠ ČR spojená s jejich ubytováním. Po obědě v půl
druhé budou Školkařské dny 2020 oficiálně zahájeny. Ve dvě hodiny odpoledne začne jednání Valné hromady
SLŠ ČR. Poté proběhne první blok přednášek zimního semináře. Večer od šesti hodin začne společenské
setkání při večeři podávané formou rautu.
Druhý den budou od osmi hodin dále pokračovat přednášky odborného semináře druhým a poté i
třetím blokem, který bude zakončen krátce po poledni.
Výběr přednášejících pro seminář pokrývá nejdůležitější aktuální problematiku lesního školkařství,
tak aby přednesené informace byly pro Vás co nejvíce užitečné.
Odborný seminář Školkařské dny 2020 je primárně určen pro členy Sdružení lesních školkařů ČR, ale
vítaní jsou i zástupci nečlenských subjektů.
Těšíme se na Vaši účast.
Z pověření předsednictva SLŠ ČR, z.s.
Ing. Jana Kostelníková
manažerka SLŠ ČR, z s.
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Časový harmonogram celé akce
Středa 5. února 2020
09:00 – 11:00

jednání předsednictva SLŠ ČR

11:30 – 13:30

registrace účastníků Školkařských dnů 2020
oběd a ubytování

13:30 – 14:00

Oficiální zahájení Školkařských dnů 2020

14:00 – 15:30

pracovní část Valné hromady SLŠ ČR

15:30 – 16:00

přestávka coffee break

16:00 – 16:30

usnesení Valné hromady SLŠ ČR

16:30 – 17:45

Zahájení odborného semináře a I. blok přednášek

18:00

společenský večer (večeře formou rautu a volná zábava)

Čtvrtek 6. února 2020
08:00 – 09:45

II. blok přednášek odborného semináře

09:45 – 10:15

přestávka coffee break

10:15 – 12:15

III. blok přednášek odborného semináře

12:15

Závěr Školkařských dnů 2020

12:30

Oběd

V průběhu celého dvoudenního setkání bude probíhat v předsálí jednacího sálu prezentace společností
nabízejících zboží a služby pro školkařské provozy.
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Podrobný program odborného semináře ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2020:
Středa 5. února 2020
16:30 – 17:45 Zahájení odborného semináře I. blok přednášek
o

Ing. Vlasta Knorová, MZe – Změny v legislativě související se školkařskou praxí

o

Bc. Karel Pelikán, MZe – Dotační program 129 310 Podpora konkurenceschopnosti
agropotravinářského komplexu – závlahy – II. Etapa

o

Ing. Zbyněk Slezáček, MSc., Gramoflor – Škůdci buku lesního
společenský večer (večeře formou rautu a volná zábava)

18:00

Čtvrtek 6. února 2020
8:00 – 9:45

II. blok přednášek odborného semináře

o

Ing. Jiří Havelka, Renomia AGRO – Systém eliminace rizik při pojištění lesních školek

o

Ing. Vladimír Zatloukal, IFER – Výhledy a perspektiva pěstování lesních dřevin

o

Ing. Viktor Janauer, Roman Krejčíř L.E.S. CR - Přípravky k lepšímu hospodaření s vodou
u sazenic a ochrana sazenic proti některým škůdcům v lesních školkách

10:15 - 12:15 III. blok referátů odborného semináře
o

prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D, ČZU Praha – Mezinárodní projekt SUSTREE

o

Ing. Táňa KLAILOVÁ, ÚKZÚZ – Nový fytosanitární režim a jeho dopady na lesní
školkařství

o

Ing. Tomáš Klíma, Agri-precision - Navigace GPS, autopilotáž školkařské mechanizace

o

Ing. Martin Poštulka, HYDRO-X - Výstavba nádrží a zásobníků na závlahovou vodu

12:15

Závěr odborného semináře

12:30

Oběd

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů. Změna programu vyhrazena. Odborný a organizační garant
semináře: Ing. Jana Kostelníková, manažerka SLŠ ČR, z.s.
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Vložné na akci:
➢ Zástupci a delegáti členských subjektů SLŠ ČR a SŠ ČR:

500,- Kč/den

➢ Nečlenové:

850,- Kč/den

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

0,- Kč/den

Ubytování:
Hotel ATOM v Třebíči
Tel. č. recepce hotelu: +420 561 200 123
+420 739 348 914
E-mail: recepce@hotelatom.cz
Adresa: Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

Web.: https://hotelatom.cz/
https://hotelatom.cz/ubytovani-cenik/

Ubytování s 10% slevou z ceny - (při individuální rezervaci ubytování telefonem na výše
uvedených tel. číslech či mailem je nutno uvést Sdružení lesních školkařů)! Snídaně a obědy
jsou v režii každého účastníka, v ceně ubytování není zahrnut ubytovací poplatek obci 6
Kč/os/noc ani snídaně (120,- Kč/os).

Parkování:
➢ v hlídaných podzemních garážích hotelu – osobní auto 50,- Kč/noc (celková kapacita garáží

je jen 30 míst, rezervaci parkovacího místa je nutno provést předem spolu s
rezervací ubytování a opět uvést, že jde o Sdružení lesních školkařů).
➢ na nehlídaném parkovišti před hotelem
➢

v přilehlých ulicích (dle pokynů dopravního značení)
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Organizační pokyny:

1. Ve vložném nejsou zahrnuty náklady za ubytování, snídaně, obědy a konzumace nápojů (mimo coffee
break), které si hradí každý účastník individuálně.

2. Ubytování je na vlastní náklady a není prováděno organizátorem akce. Rezervaci ubytování si prosím
zajistěte před konáním akce telefonicky či mailem na recepci hotelu (tel. č. recepce: +420 561
200 123 nebo +420 739 348 914; e-mail: recepce@hotelatom.cz). Vybírat můžete z 1- 4
lůžkových pokojů či apartmánů (https://hotelatom.cz/ubytovani-cenik/). Cena ubytování je pro
tuto akci -10% - při rezervaci je proto nutno uvést Sdružení lesních školkařů.)
3. Spolu s touto pozvánkou je Vám zaslána závazná Přihláška na ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2020

spolu s pokyny pro platbu. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu vložného
provést je možné jednou platbou (zmocnění lze však udělit pouze jedné osobě).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku prosím naskenujte a odešlete spolu s potvrzením o platbě
na mailovou adresu: info@lesniskolky.cz nejpozději do 25. 1. 2020.
5. Vložné uhraďte prosím též nejpozději do 25. 1. 2020 na účet SLŠ ČR - č. ú.
2001135504/2010, vedený u Fio banky. 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 2020.
6. V případě neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací, za přihlášeného však můžete vyslat
náhradníka. V tomto případě udělte prosím 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.
7. Dotazy a informace na tel.: +420 606 723 664; nebo emailu: info@lesniskolky.cz .
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Přihláška:
Závazná přihláška na Valnou hromadu SLŠ ČR z.s. a odborný seminář ŠKOLAŘSKÉ DNY 2020
na téma Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020, konané v termínu 5.- 6. února
2020 v hotelu ATOM, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč.
K účasti na Valné hromadě SLŠ ČR z.s. a odborném semináři závazně přihlašujeme:
(jméno, příjmení, titul)
1.) ………………………………………………………………………………………………………
2.) ...........…………………………………………..…………………………………………………...
3.) ………………………………………………………………………………………………………
(v případě většího počtu přihlášených připojte jejich údaje, jako přílohu této přihlášky)
Název a adresa členského subjektu:
…………………………………………………………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………
Datum: ………………………………………

Podpis : ………………………………….

Potvrzení o platbě
Potvrzujeme, že jsme dne ……………… uhradili účastnický poplatek (vložné) ve výši
………………… Kč za …....……… (počet) přihlášených účastníků odborného semináře na účet SLŠ
ČR - č. ú. 2001135504/2010, vedený u Fio banky, (variabilní symbol platby: IČ organizace, konstantní
symbol: 0308, do zprávy pro příjemce napište název členského subjektu).
Číslo účtu plátce: ………………………….
Datum: …………………………………….
Podpis a razítko: ……………………….
Zašlete nejpozději do 25. 1. 2020 na mail: info@lesniskolky.cz .

Plná moc:
Organizace: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(název, sídlo, IČ a osoba oprávněná jednat za členský subjekt)
Zmocňuje
pana (paní) : …………..……………………………………………………………………………….,
bydliště : ……………………………………………………………………………………………..…
datum narození: ………………………………………………………………………………………...
k zastupování na jednání Valné hromady SLŠ ČR konané 5. února 2020 v hotelu ATOM,
Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč.
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn vykonávat veškerá práva a povinnosti člena SLŠ
ČR, z.s.
V ………………………….

dne: …………………….
podpis a razítko ………………………..

zplnomocnění přijímám:
podpis .…………………………………
Zašlete nejpozději do 25. 1. 2020 na mail: info@lesniskolky.cz .

