Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze,
Redakce časopisu Svět myslivosti,
Dendrologická, Dobřichovice, o. s.,
Soukromý statek Hájek Čilá,
Vás srdečně zvou na odborný seminář

Naše zvěř a myslivost 2012

Hospodaření v agrární krajině
– podpora biodiverzity
Cílem semináře je seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky aktivit
zaměřených na podporu biodiverzity v krajině, zejména s významem zavádění
biopásů a obnovou některých krajinných prvků ve vztahu k drobné zvěři.
Účastníci budou seznámeni s předpokládaným vývojem dotační politiky
v souvislosti s podporou biodiverzity, trendy v zemědělské výrobě a možnostmi
vyplývajícími z realizace pozemkových úprav.
Výstupem by měl být návod, jak dál ve zvelebování naší krajiny.

čtvrtek, pátek 6., 7. září 2012
hotel Roztoky, Roztoky u Křivoklátu

Odborní garanti:
Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Lesnická a dřevařská fakulta České
zemědělské univerzity v Praze

tel. 224 383 725,e-mail: hanzal@ldf.czu.cz
Ing. David Vaca, Ph.D., redakce časopisu Svět myslivosti
Zámek 1, 252 .. Kostelec n. Č.L.
Mobil: 604 211 168 e-mail: vaca@lesprace.cz

Organizační garant:
Ing. Pavel Kyzlík, Dendrologická Dobřichovice, o. s.
Na Vyhlídce 414, 252 29 Dobřichovice
mobil: 603 163 409, e-mail: cesles.dd@seznam.cz
Mgr. Iva Kubátová, Dendrologická Dobřichovice, o. s.
Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10
mobil: 731 576 710, e-mail: cesles.dd@seznam.cz

Časový program odborné akce 6. září 2012:
8,30
9,00
12,30
13,30
18,30

-

9,00 hod. prezence
12,30 hod. zahájení a přednášky s přestávkou na občerstvení
13,30 hod. přestávka na oběd
17,00 hod. odpolední blok přednášek s přestávkou na občerstvení
společná večeře s následným večerním posezením a předávání
osobních mysliveckých poznatků mezi přítomnými

Časový program odborné akce 7. září 2012:
8,00 - společná snídaně
9,00 - odjezd autobusy na odbornou exkurzi, kde budou účastníci
seznámeni se systémem zemědělského hospodaření s biopásy na
farmě v Čilé a s Lesnickým parkem Křivoklátsko. Občerstvení bude
zajištěno.

Odborné referáty dne 6. září 2012:
Aktuální možnosti dotací k podpoře biodiverzity v krajině a jejich dosavadní
využívání (Ing. Zdeněk Janoušek, Krajský úřad Pardubice)
Biodiverzita krajiny (MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Středoevropský institut ekologie
zvěře)
Dotační podpory (Státní zemědělský intervenční fond)
Perspektivní vývoj přístupu velkých zemědělských podniků
k zemědělské výrobě (František Havlát, AGRO Havlát, s.r.o.,
Křižanov)
Pozemkové úpravy (Dr. Ing. Petr Marada, Agronomická fakulta MENDELU Brno)
Činnost Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb na podporu
biodiverzity krajiny v zemědělské oblasti (Ing. Karel Hrouzek, Podřipské zájmové
sdružení nájemců honiteb)
Nové směsky pro zvěř Ing. František Havránek, CSc., Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, Strnady:
Problematika zaječí zvěře na Prostějovsku (Ing. Martin Ernst, Ph.D., a Ing. Jarmila
Matoušková, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Brno)
Výsledky vyšetřování zdravotního stavu zajíců (Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc.,
Veterinární ošetřovna pro malá zvířata, Přibyslav)
Koroptev v současné kulturní krajině (Doc. Mgr. Dr. Miroslav Šálek, Fakulta
životního prostředí ČZU v Praze)
Zvyšování biodiverzity lesních honiteb (Ing. Ivo Březina, Školní lesní podnik
Masarykův les, Křtiny)
Zlepšování úživnosti režijní honitby (Pavel Rus, Bc, LS Křivoklát, LČR, s. p.)
Výsadba starých druhů ovocných dřevin (Ing. Pavel Moucha, Správa CHKO
Křivoklátsko, Zbečno)
Hnízdní budky pro divoké kachny (Ing. Tomáš Zíka, Lesnická a dřevařská fakulta,
ČZU v Praze)

Odborná exkurze dne 7. září 2012
Odborná exkurze na farmě p. F. Hájka v Čilé, ukázky zajímavých prvků
v Lesnickém parku Křivoklát, způsoby hospodaření, spolupráce všech
zainteresovaných složek v oblasti s cílem ochrany krajiny Křivoklátska ve
vzájemném vztahu lesnictví, zemědělství a turistiky této oblasti. Zajištěno
doprava a stravování.

Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná ve čtvrtek a pátek 6. a 7. září 2011 v Roztokách u
Křivoklátu, hotel Roztoky, který najdete při silnici č.236 Beroun - Křivoklát u
mostu přes řeku Berounku.
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich
vysílající organizace.
3. Účastnický poplatek činí účast na 1. dni 750,- Kč; po oba dny 1.400,- Kč;
rezervace noclehů ( cena 400,- Kč se snídaní – 1 lůžko - dvoulůžkový pokoj )
v přihlášce, úhrada noclehů individuálně při příjezdu. Přednášející neplatí.
Poplatek za účastníka ( účastníky ) uhraďte ve prospěch účtu ČLS DD u KB
Praha, č.ú. 43-2300970227/0100, v.s. 670912.
Upozornění: ČLS DD není plátcem DPH. IČ: 22903488
4. Součástí účastnického poplatku je sborník a občerstvení, doprava na exkurzi.
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. srpna 2012 na
e-mailovou adresu cesles.dd@seznam.cz , nebo poštovní : DD, o.s., Ing. P.
Kyzlík, Na Vyhlídce 414, 252 29 Dobřichovice. Po tomto termínu je nutné
přihlášení telefonicky dohodnou s organizačními garanty. Na jednu přihlášku
lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno
dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě.
Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno
účastníka či firmu.Přihlášky poštou nezasílejte, prosím, doporučeně.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude
vrácen, ale zašleme sborník.
7. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání
přihlášek a úhradu vložného.
8. Bylo zažádáno o akreditaci u ministerstva vnitra podle zákona č.
312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Zašlete do 29. srpna 2011
cesles.dd@seznam.cz nebo písemně
DD, o.s., Na Vyhlídce 414, 252 29 Dobřichovice

Závazná přihláška
OA Naše zvěř a myslivost 2012
Hospodaření v agrární krajině – podpora biodiverzity
6.,7.září 2012, Roztoky u Křivoklátu
Jméno a titul: ……………………….…………………………………
…………………………………………………………………………
Přesná adresa vysílající organizace:…..……………………………….
………………………………………………………..………………..
Zaškrtněte, prosím:
Zúčastním se jen 6. září: ano
Zúčastním se oba dny:
ano
Objednávám závazně nocleh: ano případně s kolegou…..……………..
e-mail:…………………..

Podpis:…………………….

Potvrzení o platbě
Potvrzujeme, že dne ………………2012 jsme uhradili účastnický
poplatek ve výši ………Kč za ………………… (účastníka semináře)
ve prospěch účtu ČLS DD u KB Praha, č.ú.43-2300970227/0100,
v.s… 670912.
ČLS DD: IČO: 22903488.
Upozornění: ČLS DD není plátcem DPH
Číslo účtu plátce:…………………………………………….
Razítko a podpis účtujícího:

