SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s.

ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2018

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. a Svaz školkařů ČR, z.s.
si Vás dovolují pozvat na odborný seminář
Školkařské dny 2018

Akce proběhne ve dnech 10. a 11. ledna 2018, v Hotelu Skalský Dvůr,
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem – GPS souřadnice (49.565000, 16.178700).

Partnerem Školkařských dnů 2018 je
pojišťovací makléřská společnost RENOMIA AGRO

Úvod:
Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. sdružuje podnikatele v oblasti lesního školkařství, zastřešuje jejich
společné zájmy a mimo jiné také pořádá odborné akce a semináře. Mezi ně patří i tradičně pořádaný seminář
s názvem „Aktuální problematika lesního školkařství v ČR“, který je vždy realizován v zimním období. Tento
seminář byl pro letošní zimu spojen s obdobnou akcí Svazu školkařů ČR a nese společný název Školkařské
dny 2018.
V rámci dvoudenní akce se uskuteční seminář Školkařské dny 2018 a v oddělených sálech proběhnou jednání
valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR a Svazu školkařů ČR. Výběr přednášejících pro seminář byl
učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly co nejvíce užitečné
pro účastníky z obou organizací.
Odborný seminář Školkařské dny 2018 je tak určen především pro pěstitele lesního, okrasného
a případně ovocného sadebního materiálu, kteří jsou členy Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
a Svazu školkařů ČR, ale vítaní jsou i zástupci subjektů, kteří nemají členství v těchto organizací.

Program dvoudenní akce:



registrace účastníků valné hromady SLŠ ČR a odborného semináře (středa 10. ledna 2018
od 9:00 do 10:30)



jednání valné hromady SLŠ ČR (středa 13:30 – 17:30)



seminář Školkařské dny 2018 (středa 10. ledna 2018 od 10:30 do 12:00 a čtvrtek
11. ledna 2018 od 8:30 do 12:00)

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

Harmonogram celé akce:
9:00 – 10:30

středa 10. ledna 2018

registrace účastníků odborného semináře a jednání valných hromad

10:30 – 12:00 oficiální zahájení semináře Školkařské dny 2018, I. blok přednášek
Ing. Michal Hnízdil – ÚKZÚZ, ředitel Sekce rostlinolékařské péče
„Rostlinolékařská kontrola okrasných a lesních dřevin podle nové legislativy EU“
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. – ÚKZÚZ, ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům
„Rostlinolékařský portál ve školkařské praxi“
Bc. Miroslav Koupil – RENOMIA AGRO, specialista zemědělského pojištění
„Zemědělské pojištění v praxi se zaměřením na školkařské provozy“
12:00 – 13:30 oběd
13:30 – 15:30 separátní jednání valných hromad (pro členy daného spolku a zvané)
15:30 – 16:00 přestávka – coffee break
16:00 – 17:30 separátní jednání valných hromad (pro členy daného spolku a zvané)
společenský večer (večeře formou rautu a volná zábava)

od 19:00

čtvrtek 11. ledna 2018
8:30 – 10:00

druhý blok přednášek odborného semináře Školkařské dny 2018

Ing. Tomáš Májek – LDF MENDELU, odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti
„Rod Phytophthora a jeho role ve školkařství“
Mgr. Ivana Tlolková – BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., odborný asistent
„Možnosti biologické ochrany pro okrasné a lesní školkaře“
Ing. Robert Zavadil – SZIF, ředitel Odboru společných organizací trhů
„Společná organizace trhů - organizace producentů, registrace a její přínosy“
10:00 – 10:30 přestávka – coffee break
10:30 – 12:00 třetí blok přednášek odborného semináře Školkařské dny 2018
Ing. Tomáš Smejkal – MZe ČR, ministerský rada - Oddělení ekonomických nástrojů lesního
hospodářství
„Aktuality v oblasti finanční podpory školkařské činnosti“
Ing. Bohumír Holeček – daňový poradce, auditor
„Účetnictví a daně 2017-2018“
doc. Dr. Ing. Petr Salaš – ZF MENDELU, vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin
„Využití hydroabsorbentů při školkařské produkci i výsadbě dřevin“
12:00

ukončení odborného semináře

12:30

oběd

V průběhu celého dvoudenního setkání budou v předsálí jednacího sálu probíhat prezentace obchodních
partnerů školkařských subjektů nabízejících zboží a služby pro školkařské provozy.

Svaz školkařů ČR
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
Tel.: +420603 259 771; email: svaz.skolkaru.cz; web: www.svaz-skolkaru.cz
IČ: 45845247; číslo účtu: 160517324/0300
Ministerstvo spravedlnosti ČR vede SŠ ČR ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod
spisovou značkou L 14809 zapsanou 15. 1.2015

Organizační pokyny:
1) Odborný seminář a jednání valné hromady se koná ve dnech 10. – 11. ledna 2018 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 je nutné individuálně zarezervovat na odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJwjo7I_DoN22sdaY89I6_ORp3th1Pq2I6bEa
8-yP5-OVhg/viewform?c=0&w=1
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 náklady na realizaci odborného semináře, odpolední a dopolední coffee
break, večerní raut a sborník referátů. Ostatní nutně vynaložené organizační náklady spojené
s uspořádanou akcí jsou nákladem sdružení. V ceně nejsou zahrnuty náklady za ubytování se snídaní,
obědy a konzumaci nápojů (mimo coffee break), které si hradí každý účastník individuálně.
3) Ubytování je možné přímo v Hotelu Skalský Dvůr, a to v 2 lůžkových či 1 lůžkových pokojích.
Ubytování není zajištěno sdružením a je možné pouze na vlastní náklady. Rezervaci ubytování si
zajistěte předem na recepci hotelu – kontakty 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 formuláře. Formulář otevřete „proklikem“
na odkaz v textu na webu, nebo ho naleznete na odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/17XT_y2sgFB7ORdbp_hlaxi2rAyexn0dE0hvAjxPXjlk/vie
wform?edit_requested=true
6) Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.
7) V případě neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací, za přihlášeného však lze vyslat
náhradníka.
8) Dotazy a informace na tel.: +420 606 723 664; nebo emailu: info@lesniskolky.cz

