
tradiční 11. trvalkový seminář

TRÁVY A JEJICH POUŽITÍ

místo: velký sál informačního a vzdělávacího centra Floret

v Průhonicích (www.floret.cz)

hlavní pořadatel: Český spolek perenářů

spolupořadatel:    Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 

a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Vás tímto zvou na:

datum: 22. října 2019 (úterý)

cena : plné vstupné: 1350,-Kč

členové ČSP, studenti, rodiče na RD: 1100,- Kč  
v ceně semináře je účast na přednáškách, oběd, občerstvení,

tištěný sborník, vstupné do Dendrologické zahrady

08:15 – 09:00  – registrace účastníků 

09:00 – 09:10  – úvod

09:10 – 12:15  – Cassian Schmidt a Bettina Jaugstetter*

blok 2 přednášek na trávy a jejich použití

12:30 – 13:30 – oběd

13:30 – 16:00 – odpolední blok 3 přednášek 

– Jan Kocourek (Bambusárium Rosteto)
Trávy, bambusy…

– Adam Baroš (VÚKOZ, Průhonice)
Traviny ve smíšených trvalkových výsadbách

– Marie Straková

Využití trav v porostech přírodního charakteru

od 16:30 – exkurze do Dendrologické zahrady

* pozn.: přednášky budou v němčině a budou tlumočeny do češtiny

parkování:  je možno zdarma v areálu Floret (o lístky pro bezplatný

odjezd se hlaste při registraci)

kontakt: registraci vyřizuje: Ing. Jan Jedlička

na adrese: spolek@pereny.org 

platba: č.ú.: 214214207/0300 

ČSOB Hroznová 63/1, 370 01 České Budějovice 

variabilní symbol: 20191022

IBAN: CZ54 0300 0000 0002 1421 4207

BIC: CEKOCZPP

Povinné údaje pro vystavení faktury (pouze pro zájemce o fakturu): 

název firmy / jméno, sídlo podniku / adresa, IČO, DIČ, počet přihlášených osob 

a jejich jména, kontakt na mobil / email / telefon

plánovaný program

Upozorňujeme, že počet účastníků je kapacitou sálu limitován na cca 130 osob, proto 

prosím s přihlášením neotálejte. Předem nepřihlášeným zájemcům není možno zaručit 

volná místa. Přihlaste se prosím jménem účastníka, které uveďte i k poznámce platby 

pro její určení. Přihlášky posílejte pouze e-mailem na výše uvedenou adresu. Po 

připsání platby na účet potvrdíme její přijetí. Přihlášení jste v den připsání platby. 

Budete-li potřebovat fakturu, uveďte to do přihlášky, včetně potřebných dat plátce. 

Potvrzení o účasti prosím hlaste mejlem při přihlašování, lze ho pak obdržet 

na místě nebo zaslat zpětně. 

Případné změny či aktualizace programy 

naleznete na webu Českého spolku perenářů: 

www.pereny.org

na Vaši účast se těší

VÚKOZ, v.v.i.


