Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav Plánování krajiny / Cenelc.cz, o.p.s. / Výzkumný
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. / Univerzita Palackého v Olomouci /
Bioinstitut, o.p.s.

si Vás dovolují pozvat na vícedenní seminář

LIDÉ A KRAJINA II.
... o lidech, kteří naplňují myšlenky
Evropské úmluvy o krajine, aniž by o tom věděli ...

Skalní Mlýn, Moravský Kras

4. – 5. dubna 2013

Seminář je pořádán v rámci projektu „Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině“ – CZ.1.07/2.4.00/17.0020

Cílem semináře Lidé a krajina II. je propojit jednotlivce i sdružení, kteří pracují s krajinou
prostřednictvím lidí nebo pracují s limi prostřednictvím krajiny. Klíčovým tématem semináře je komunikace
– komunikace s uživateli prostoru, vlastníky, státní správou, obyvateli, neziskovými organizacemi apod.
Seminář je určen studentům, pracovníkům vysokých škol a pracovníkům zabývajícím se vzděláváním,
výzkumem, vývojem (lidem, kteří pořádají vzdělávací akce, vydávají brožury, vytvařejí informační tabule,
pořádají kurzy apod).

Program semináře:
* v době na příspěvek je počítáno s 15 min diskusí

4. dubna
• 9:00 - 9:50 registrace účastníků semináře a ubytování
» 9:50 - 10:00–Želmíra Micková
úvodní slovo a přivítání účastníků

blok: Ochrana přírody a krajiny a veřejnost
blok moderuje: Alena Salašová (Mendelova univerzita)
» 10:00 - 10:30 Leoš Štefka (CHKO Moravský kras)
Ochrana přírody v Moravském krasu a veřejnost

» 10:30 - 11:00 Jan Vybíral (BR Dolní Morava, o. p. s.)
Spolupráce BR Dolní Morava, o.p.s., s obcemi 2011-2012 a příklady projektů
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» 11:00 - 11:30 Ilona Vybíralová (Příroda s. r. o.)
Projekt Soutok lidí a krajiny, Moravy a Dyje

• 11:30 - 12:00 přestávka na kávu
» 12:00 - 12:30 Martin Klaudys (ČSOP Vlašim)
Záchrana přírodních lokalit na Podblanicku prostřednictvím spolupráce s vlastníky

» 12:30 - 13:00– Mikuláš Huba (NR SR)
Reflexia krajiny v súčasnej slovenskej politike

• 13:00 - 14:00 – oběd

blok: Když je cesta cíl - práce s krajinou prostřednictvím lidí, kteří v ní žijí
blok moderuje: Martin Weber (VUKOZ)
» 14:00 - 14:30 Dominik Malík (Neratov, o. s.)
Lidé pro krajinu, krajina pro lidi – obnova pohraničí se sociálním rozměrem

» 14:30 - 15:00 Jiří Novotný (o. s. Manner)
Moai-park na Hané

» 15:00 - 15:30 David Turčani (kRaj)
Od Krčmy po Galériu: Rozhovory o Kultúrnej kRajine

• 15:30 - 16:00 přestávka na kávu
» 16:00 - 16:30 Anna Dobrucká
Mikroregion Radošinka: Kto hľadá - hodnoty v krajine nájde

» 16:30 - 17:00 Ján Pavlík (RRAL)
Regionálna rozvojová agentúra Liptov

• 17:00 - 18:00 ukončení prvního dne semináře a večeře

5. dubna 2013
• 7:00 - 9:00

snídaně

blok: Když je cesta cíl - práce s krajinou prostřednictvím lidí, kteří v ní žijí
blok moderuje: Martin Stránský (CENELC)
» 9:00 - 9:30 Helen Lenda (Nadace Via)
Místo, kde žijeme

» 9:30 - 10:00 Renata Vondráková (Podblanickem, o. s.)
o. s. Podblanicko - shrnutí a vize
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» 10:00 - 10:30 Jan Ambruz (JináKrajina, o. s.)
Kříže cesty sochy krajina lidé

• 10:30 - 11:00 přestávka na kávu
» 11:00 - 11:30 Kateřina Smutná, Ján Salanci (SARAHS n. o.)
Sarahs - Krajina - park - zahrada – od našeho prvního kontaktu s veřejností po současnost

» 11:30 - 12:00 Jan Trávníček
Deblínský zázrak

» 11:30 - 12:00 Jana Průšová
Okrašlovací spolek Nadějkov

• 12:00 - 12:05 závěrečné slovo
• 12:05 - 13:00 oběd
KONEC SEMINÁŘE

Pro registraci na vícedenní seminář použijte přiložený formulář
a odešlete jej nejpozději do 29. 3. 2013 na adresu
info@umluvaokrajine.cz. Kapacita semináře je omezená.
Účast na semináři, ubytování a strava jsou ZDARMA.
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