
POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ POZEMKOVÝCH SPOLKŮ ČR

VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
16. – 17. 4. 2010

Výroční shromáždění pozemkových spolků i veškeré doprovodné akce jsou určeny nejen pro akreditované 
pozemkové spolky, ale i pro všechny ostatní zájemce o danou problematiku. Letošní Výroční shromáždění se koná 
v rekreačním středisku Královec nad Valašskými Klobouky. Hostitelem je Pozemkový spolek KOSENKA.

*   *   *
>> Na páteční  odpoledne je  tradičně připraveno několik  seminářů na zajímavá témata (viz  druhá strana 

pozvánky). Lektoři se vám pokusí zodpovědět vaše dotazy a pomohou vyřešit problémy vašich pozemkových spolků. 

>> Páteční večer bude věnován vzájemné výměně zkušeností. 

>>  Konzultovat  s vámi  během  pátečního  odpoledne  a  večera  vaše  problémy  či  plány  budou  připraveni  
zaměstnanci  Kanceláře  ÚVR ČSOP,  zástupci  spolupracujících  organizací  (Ministerstvo  životního  prostředí,  Národní  
památkový ústav, Lesy ČR, AOPK ČR), zoologové, botanici, možná i právník…

>> V sobotu dopoledne proběhne vlastní Výroční shromáždění, které skončí volbou dvou nových členů Rady 
Národního pozemkového spolku z řad akreditovaných PS. Mluvit se bude též o aktuálních problémech pozemkových 
spolků (více na druhé straně této pozvánky).

>> Na sobotní odpoledne připravili hostitelé pro zájemce  exkurzi po lokalitách ve vlastnictví pozemkového 
spolku v okolí Královce (dle zájmu prales Ščúrnica či bělokarpatské louky, na nichž probíhá každoročně v létě známé 
Kosení).

*   *   *
Účastnický poplatek je 500 Kč. Účastnický poplatek zahrnuje mimo jiné ubytování, páteční večeři, sobotní  

snídani a sobotní oběd. Zástupci akreditovaných pozemkových spolků a přednášející akreditační poplatek nehradí.  
Účastnický poplatek taktéž nehradí hosté bez požadavků na ubytování a jídlo.

Stravování bude přímo v hlavním objektu rekreačního střediska, kde budou probíhat i semináře a jednání,  
ubytování pak v přilehlých bungalovech. 

Případné ubytování před (ze čtvrtka na pátek) či po (ze soboty na neděli) akcí je možné zajistit buď taktéž na 
Královci  (270 Kč,  s polopenzí  400 Kč,  s plnou penzí  470 Kč),  nebo v omezené míře ve vlastních spacích pytlích ve 
Valašských Kloboukách na Kosence (zdarma). Případné požadavky sdělte co nejdříve.

*   *   *
Podrobný program a přihlášku najdete na druhé straně této pozvánky. V případě Vašeho zájmu o účast na 

této akci prosíme o odeslání návratky co nejdříve.

Změna programu vyhrazena. Program a organizační náležitosti budou upřesněny mailem či dopisem přihlášeným 
(zaškrtněte prosím na přihlášce) nejpozději  týden před konáním akce. V případě zájmu přesahujícího kapacitní možnosti 
objektu má pořadatel právo stanovit maximální počet zástupců jedné organizace.

Bližší  informace  poskytne  Kancelář  ÚVR  ČSOP  (Jan  Moravec)  –  tel:  222  516  115, 
mail:  pozemkovespolky@csop.cz

Jménem Rady Národního pozemkového spolku a organizátorů všechny srdečně zvou

RNDr. Vlastislav Vlačiha  Mgr. Miroslav Janík

Rada Národního pozemkového spolku Pozemkový spolek KOSENKA

                



Program
Pátek 16. 4. 2010:
Semináře a besedy
15:00 - 16:00 Novinky v ochranářské legislativě (co plyne pozemkovým spolkům z poslední novely zákona o 

ochraně přírody a krajiny)
16:15 - 17:30 Pozemkové úpravy a další „změny pozemků“ (komplexní pozemkové úpravy, obnovy katastrálních 

operátů a další pozemkové „podivnosti“ – jak na ně reagovat, jaké přinášejí možnosti a jaká rizika)
17:45 - 19:00 K čemu je dobrý monitoring? (jak a proč monitorovat lokality, o které se staráme) 

Po večeři Přátelské posezení.a vzájemná výměna zkušeností z činnosti pozemkových spolků. 
(časy jsou orientační – záleží na zájmu a diskusi v jednotlivých blocích)

Sobota 17. 4. 2010:
9:00 – 12:00 Výroční shromáždění pozemkových spolků

 Zpráva o činnosti Rady Národního pozemkového spolku v uplynulém období
 Plán činnosti Rady Národního pozemkového spolku na rok 2009 se zvláštním zřetelem na:
 Volba 2 členů Rady Národního pozemkového spolku z řad akreditovaných PS
 Závěry z analýzy současného stavu a dalších možností rozvoje hnutí pozemkových spolků s důrazem na 

nutnost zajištění stability spolků a případného nástupnictví v péči o pozemky
 Diskuse o změnách Směrnice pro pozemkové spolky (podmínky akreditace a pod.)
 On-line pozemkové evidence a akreditace pozemkových spolků – návod na obsluhu a diskuse o dalších 

možných vylepšeních
 Diskuse, požadavky pozemkových spolků na Radu Národního pozemkového spolku 

13:00 – 17:00 Exkurze po lokalitách ve vlastnictví ČSOP Kosenka 

NÁVRATKA – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
(tuto část odstřihněte a pošlete do 31. 3. na adresu Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4,  případně na e-

mailovou adresu pozemkovespolky@csop.cz)

Organizace: ……………………………………………………………………………………………

Kontaktní osoba: ………………………………………………………………………………………

Operativní spojení (telefon): ..……………………………

□ Materiály stačí zaslat e-mailem na adresu (adresy): ……………………………………………….

□ Materiály ke shromáždění prosíme zaslat poštou na adresu: ………………………………………

 ………………………………………………………...…………………………........................

Máme zájem o: počet osob:

Účast na seminářích - pátek 
odpoledne

Účast na Výročním shromáždění - 
sobota dopoledne

Účast na exkursi - sobota odpoledne

Máme zájem o: počet osob:

Ubytování + stravování

Z toho vegetariánské stravování

Zvláštní požadavky (ubytování před/po akci a pod...) .........................................................................
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