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Konference Bohatství sadů 

26. -27. února 2011 | Hostětín, Bílé Karpaty 

 
PROGRAM:  
Pátek 25. února 2011 

18:30  Večeře 
19:30 Možnosti konzultace vlastních projektů, promítání filmů 

s ovocnářskou tématikou (Ing. S. Boček, PhD., R. Pešek) 
Sobota 26. února 2011  
8:30 – 9:00 Registrace účastníků 
 
9:00 – 12:00 

 
„Cesta k sadu“ – seminární část 
Založení sadu (Ing. S. Boček, PhD. – Mendelova univerzita v Brně)  
Intenzivní a extenzivní způsob, úskalí ekol. sadů, volba odrůd, 
podpora biodiverzity  
Ochrana ovocných dřevin (Ing. Martin Bagar, PhD. – Biocont) 
Biologická ochrana – choroby, škůdci, dostupné prostředky atp. 
Zpracování ovoce ( Mgr. R. Machů – Tradice Bílých Karpat o.s.) 
Metody zpracování ovoce a jejich úskalí - skladování, sušení, 
moštování a další 

 
13:00 – 14:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 – 16:00 

 
Zkušenosti z Bílých Karpat jako zdroj inspirace – seminární 
část 
Mapování odrůd v Bílých Karpatech (Mgr. J. Němec - Správa 
CHKO Bílé Karpaty)  
Průběh mapování, zajímavé nálezy, genofondové sady 
Projekty navazující na mapování (Mgr. Ing. Jana Tesařová – 
Ekologický Institut Veronica)  
Regionální značka Tradice Bílých Karpat, Hostětínská moštárna, 
sušírna ovoce, ovocnářská školka apod. 
 
Zpracování ovoce  - zajímavé příklady z ČR i zahraničí - 
seminární část 
 

16:00 -18:00 Workshopy 
Založení sadů s dlouhodobým výhledem (Ing. S. Boček, PhD.) 
Zpracování ovoce (Mgr. R. Machů, R. Pešek) 

19:30 Představení výstupů, diskuse, promítání 
Neděle 27. února 2011 
9:00 – 13:00 Konferenční příspěvky 
14:00 – 16:30 Exkurze Likérka Nezdenice 

Sušírna ovoce Ekofarma u Macků Vápenice 
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Sborník 
Referáty účastníků budou otištěny ve sborníku. Sborník vyjde v černobílé 
podobě, po konferenci a bude účastníkům rozesílám poštou, bude opatřen 
ISBN. Termín odevzdání příspěvků je 13. února. 
Přihlášeným budou zaslány bližší pokyny pro zpracování 
příspěvku, jsou rovněž uvedeny na webových stránkách 
organizátora konference. 
 
Organizační pokyny 
Účastnický poplatek 

Konferenční poplatek činí 300 Kč (při prezentaci vlastních  příspěvků 600 
Kč). Slouží k financování příprav konference a vydání sborníku. Platba 
proběhne před konferencí prostřednictvím bankovního převodu.  

Ubytování 

Konference se koná v Centru Veronica Hostětín. Účastníci konference 
budou ubytováni v Hostětíně přímo v budově vzdělávacího střediska. Cena 
ubytování: 330 Kč/os./noc.  

Stravování  

Snídaně, obědy a večeře budou k dispozici přímo v budově vzdělávacího 
střediska a účastníci si je budou objednávat a hradit současně s úhradou 
ubytování a konferenčního poplatku.  

Závazná přihláška na konferenci 

Závazná přihláška je součástí této pozvánky nebo si ji můžete stáhnout 
z webových stránek organizátora. Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 
13. února. Po tomto termínu je nutno domluvit svoji případnou účast na 
konferenci přímo s organizátory.  

Harmonogram 

� Uzávěrka přihlášek a příspěvků do sborníku – 13. února 
� Vydání sborníku – březen 
� Konference – 26.-27. února 
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Závazná přihláška 

Zúčastním se konference „Bohatství sadů“ 26.-27. února 2011 

Jméno a příjmení  

Působiště | profese | 
organizace 

 

Kontaktní adresa  

E-mail  

Tel. / mobil  

Přihlašuji se k účasti 
- s příspěvkem (+ příspěvek do sborníku) 

- bez příspěvku 

Název příspěvku  

Anotace konferenčního 
příspěvku (max. 750 znaků)  

Konferenční poplatek  Kč a 
úhradu ubytování*a 
stravného* zaplatím 
převodem z účtu číslo: 

 

Vzkaz organizátorům 
 

 

 
a zároveň objednávám Stravování 320,- Kč plná penze na osobu a den 
 
Dávám přednost vegetariánské stravě ano | ne* 
 Snídaně (70,-) Oběd (150,-) Večeře (100,-) 
pátek - - ano | ne* 
sobota ano | ne* ano | ne* ano | ne* 
neděle ano | ne* ano | ne* - 
 
Ubytování – zaznačte potřebu ubytování 330,- Kč/osoba a noc 
 
Z pátku na sobotu ano | ne * 
Ze soboty na neděli ano | ne * 
Přihlášku stačí zaslat elektronicky, kontaktní adresa: 
alena.gbelcova@veronica.cz / tel.: 572 630 670 / Centrum Veronica 
Hostětín, Hostětín 86, p. Bojkovice 


