
 
 

Milé dámy a vážení pánové,  

každý z nás lidí žijeme přítomností v nějakém území, kde máme svůj domov,  trávíme většinu času a 
kde vyhledáváme přirozenou přítomnost zeleně. Ne jinak tomu bylo za našich předků, kteří dovedli 
přirozeně krajinu obdělávat a současně ji chránit. To platí i dnes, avšak s tím rozdílem, že na zeleň 
okolo nás významnou měrou působí různé negativní vlivy, zejména globální změny klimatu. Zde už 
zcela neplatí předávané znalosti z generace na generaci, ale pravidla, která pro budoucí udržení 
vysazovaných stromů v krajině, větrolamů, alejí, ovocných sadů, znamenají získání nových 
potřebných znalostí, dovedností a praktických příkladů. S tím si můžeme položit řadu otázek 
souvisejících se zvolením vhodného místa pro výsadbu, vhodnosti dřeviny nebo odrůdy, způsobu 
sadby a následné péče, zaléváním a chováním člověka. Okolo nás jsou příklady, které ukazují, že po 
vysazení uhynuly jednotlivé rostliny nebo celé skupiny rostlin. Rádi bychom tomu předcházeli a 
s přispěním odborníků a Vás, bychom Vám nabídli s upřímností poznatky, které budou přínosné pro 
současnou a budoucí praxi. Pokud přijmete pozvání na pracovní seminář, tak věřte, že budete 
spokojeni a že se nebude jednat o promarněný čas. 

Místo konání:  Klub důchodců v Moravanech, Vnitřní 379/24, 664 48 Moravany, společenská 

místnost 

Datum a čas konání: 14. 5. 2018, 09:30 až 11:30 hod.  

Obsah pracovního semináře: 

1. Úvod 
2. Seznámení s projektem 
3. Výsadby zeleně v krajině s ohledem na klimatickou změnu pohledem expertů 
4. Diskuse k tématu výsadby veřejné zeleně v krajině 
5. Příklady realizací výsadeb a možnosti financování zeleně z krajských, národních a evropských 

dotačních programů 
6. Diskuse k možnostem financování veřejné zeleně v krajině 
7. Komunitní projednání výsadeb – zásobník projektů KS NS MAS 
8. Příprava na programové období EU 2021–2027  
9. Závěr 

Účastníci: Každý, kdo má o téma zájem a chce praxi posouvat kupředu. 

Přihlašování na seminář:  

Účast na pracovním semináři je bezplatná. Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto drobné 
občerstvení. Účast, prosím, potvrďte do pondělí 16. 4. 2018 15:00 na e-mail kubicek.tomas@kr-
jihomoravsky.cz. Z důvodu omezené kapacity budou vybráni nejdříve přihlášení zájemci o účast na 
semináři. Další informace lze získat na tel. 541 651 363, 541 651 385, 541 651 348 

Seminář se koná v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ 
(Klimatická zeleň) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. 

Pokud chcete užitečně strávit dvě hodiny, tak jste srdečně zváni. 
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