Školka ský svaz Ovocná ské unie R
si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu
a navazující odborný seminá

Školka ské dny
2015

Hotel Skalský Dv r
3. – 4. 2. 2015

-PROGRAM SEMINÁ EÚterý 3.2.2015
9:30 – 10:00 – Presence
10:00 – 12:00 – Valná hromada ŠS OU R (hlavní sál)
12:00 – 13:00 – Ob d
13:00 – 13:15
13:15 - 14:00

Kob luš, V.
ŠS OU R
Ludvík, M.
OU R

Zahájení seminá e – p edseda ŠS OU R
Vystoupení p edsedy OU R

14:00 –14:45

ÚKZÚZ

Aktuality v uznávání porost a legislativ

14:45 –15:30

Veningerová, I.
MZe

Program rozvoje venkova na období 2014
- 2020 ve vazb na školka ství

15:30 –16:00 –

16:00 – 16:40

estávka – desert + aj/café
Nesrsta, D.
ÚKZÚZ Nár.odr

dový

Zhodnocení sortimentu hrušek

ad

Hnízdil, M.
Mze

16:40– 17:00

Zástupce fy
Probiotic,
Polská republika
Musilová, D.
BASF

17:00– 17:40
17:40– 18:00

Podpora výroby zdravého
rozmnožovacího materiálu,
Rostlinoléka ské pasy, KŠO - šarka
švestky – aktuální stav v EU a R
edstavení p ípravk EM a jejich využití
ve školka ství
ípravky firmy BASF do školka ství

Šillerová, J.

Citlivost sortimentu podnoží pro
peckoviny k bakteriózám

18:30-18:45

Vaculík, P.
ÚKZÚZ

P edstavení projektu „Institucionární
podpora certifikace rozmnožovacího
materiálu v Bosn a Herzegovin “

Od 19:00 – Ve

e

18:00– 18:30

VÚRV - Slaný

Od 20:00 hod - „Krátká degustace vín u p íležitosti 20. výro í

založení Školka ského svazu OU R“

Sponzor akce:
Následuje spole enský ve er s živou hudbou ve foyer u recepce

St eda 4.2.2015
7:00– 8:00 – Snídan
8:00 – 8:20
8:20 – 8:40
8:20 – 9:00
9:00 – 9:20
9:20– 10:00
10:00 – 10:20

10:20 – 11:0011:00 – 12:00

Polák, J.
VÚRV Ruzyn
Suchá, J.

VŠÚO Holovousy

La ar, L.

VŠÚO Holovousy
Zástupce fy
CIME

Virová onemocn ní hrušní
Fytoplazmová onemocn ní hrušní
Výsledky zkoušení podnoží pro hrušn
edstavení portfolia výrobk firmy CIME

Šillerová, J.

Citlivost odr d hrušní k bakteriální spále
žovitých

Horá ek, P.
TNA spol. s r.o.
- Rodenator CZ

edstavení Rodenatoru - p ístroje
k eliminaci podzemních šk dc

VÚRV - Slaný

estávka – aj/café, desert
Bouma, J.

Šlechtitel (Sempra
Litom ice s.r.o.)

Charakteristika nových i starších odr d
hrušní – vlastnosti, opylovací pom ry a
oblast použití

12:00 – 12:20

Tu álek, M.
SnaEurope Bahco

Ergonomické ná adí fy Bahco

12:20 – 13:00

Bo ek, S.
MENDELU Brno
- ZF Lednice

Sortiment hrušní vhodný pro extenzivní
výsadby

13:00 – 13:30 – Ukon ení seminá e a ob d

DOPL KOVÉ EXPOSICE ODBORNÝCH FIREM
Do p ísálí jsme p izvali následující firmy, aby presentovali své služby a produkty:
YARA , Netafim ,CIME , Plantax , Bohemiaseed s.r.o., Brinkman, Agro CS, BASF,
Gramoflor, Oslavan, a další.

Firma Motor M lník s.r.o. bude po oba dny provozovat
prodejní stánek ná adí Bahco.

ORGANIZA NÍ POKYNY
VLOŽNÉ
len ŠS OU R
len OU R (reg.unie)
Ne len
estný len ŠS OU R

1.000 K /osoba
1.300 K /osoba
1.600 K /osoba
zdarma

Vložné zahrnuje stravné ve výši 700 K (2x ob d, 1 x ve e, 2x káva/ aj, 2x
desert, ve erní ob erstvení i vstup na spole enský ve er)
Výše vložného platí pro platbu p evodem na ú et ŠS OU R provedený
do 20.1.2015; .ú. 107304813/0300 ( SOB Ho ice); jako var.symbol užijte I O
i platb v hotovosti na míst je cena vložného vyšší o 200K /osobu
(s výjimkou zahrani ních ú astník )
Vložné nezahrnuje cenu ubytování – hradí si každý ú astník sám
(750K /osoba ve dvoul žkovém pokoji; jednol žkový pokoj 950 K /osoba; cena
snídan je v cen ubytování). i ubytování se odkažte na akci Školka ské dny
Zm ny v programu vyhrazeny
ORGANIZA NÍ GARANT :

Roman CHALOUPKA – tajemník ŠS OU R
Tel. 493 692 827, Mobil: (00420) 734 443 166, e-mail: OUCR@seznam.cz

VOLNO ASOVÉ MOŽNOSTI V OKOLÍ HOTELU
žka ská stopa za íná p ímo p ed hotelem, …. (napadne-li sníh)
V hotelu je k disposici bazén (pro ú astníky seminá e zdarma – otev eno
od 7:00 do 22:00), p ípadn sauna

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Skalský dv r
Lísek 52
593 01 Byst ice nad Pernštejnem
Pevná linka: + 420 566 59 511
GSM: + 420 606 725 502Fax: + 420 566
551 139
Mail:info@skalskydvur.cz
www.skalskydvur.cz
Vzhledem k zimnímu období je nejdostupn jší p íjezd odbo kou ze silnice . 19 (Nové M sto na Morav – Brno)

VALNÁ HROMADA ŠKOLKA SKÉHO SVAZU
OU R
3.2.2015 10:00-12:00 hod
Program valné hromady:
1. Výro ní zpráva o innosti svazu v roce 2014
2. Hospoda ení svazu v roce 2014
3. Zpráva kontrolní komise svazu o hospoda ení svazu v roce 2014
5. Návrh rozpo tu ŠS na rok 2015
6. Návrh innosti svazu pro rok 2015
7. P ijímání nových len
8. R zné a diskuse
10. Usnesení VH

PLNÁ MOC PRO JEDNÁNÍ NA VALNÉ HROMAD
ŠS OU R, která prob hne dne 3.2.2015.
Tímto dávám plnou moc pro hlasování na valné hromad Školka ského svazu
OU R, která se koná dne 3.2.2015 v dob od 10:00 do 12:00 hod. v prostorách
hotelu

Skalský

Dv r

(Lísek

u

Byst ice

nad

Pernštejnem

p.

52)

panu/paní:……………………………….., narozené v ………….…….. dne……………

Zastoupená osoba:…………………………………………

Podpis zastupované osoby

Tuto plnou moc prosím odevzdejte u presence !

P

IHLÁŠKA

Termín: do
Firma:
Po et ú astník seminá e (jména):
Kontaktní osoba a telefon:
edb žná rezervace ubytování:

(rozepište vaše preference nap . – 1 místo ve dvoul žkovém pokoji, jednol žkový pokoj,
ty žkový pokoj)
Z d vodu omezené kapacity hotelu bude pravd podobn nutné kombinovat ubytování v pokojích i
mezi jednotlivými firmami. Z vlastního zájmu se prosím hlaste v as.

ihlášení prosím prove te e-mailem (OUCR@seznam.cz)
nebo poštou na adresu ŠS OU R Holovousy 1, 508 01 Ho ice
v Podkrkonoší
(nezasílejte p ihlášku faxem – byl odpojen)

