
 

 

 

 

Použití cibulovin a letniček ve veřejných výsadbách  

Seminář pořádaný v rámci letní etapy výstavy Flora Olomouc 2018 
Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně  

Termín:  16. srpna 2018  
10,00 – 14,00 hod, registrace od 9,30 hodin 

Místo konání semináře:   
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., zasedačka správní budovy, Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc 
                                         

Seminář cílí zejména na správce veřejné zeleně  

zástupce státní správy, soukromé subjekty zabývající se zakládáním a údržbou veřejné zeleně,  
správce parků a veřejných zahrad, pracovníky technických služeb  

 

Program:  

Záhony cibulovin v historických zahradách a parcích 
Ing. Lenka Křesadlová, NPÚ územní odborné pracoviště v Kroměříži 

Letničkové záhony z přímého výsevu pro veřejný prostor  
 
Strojová výsadba cibulovin, optimalizované směsi cibulovin 
Marek Světlík, Flower your place 

Novinky v sortimentu letniček a balkonových rostlin vhodných pro veřejné prostory 
Ing. Vladimír Ilenčík, Volmary   

Praktické zkušenosti s výsadbami cibulovin a letniček ve veřejné zeleni 
Strakonice – Ing. Ondřej Kofroň a Ing. Jaroslav Brůžek (Městský úřad Strakonice, Odbor životního prostředí) 
Prostějov – Mgr. Ivana Hemerková (náměstkyně primátorky)  

 

                                                                                                                                    Změna programu vyhrazena! 
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Účastnický poplatek:  500,- Kč vč. DPH  
(zahrnuje vstup na seminář, vstupenku na letní etapu výstavy Flora Olomouc občerstvení).  
 

Platbu lze provést na účet číslo: 534811 / 0100 pod variabilním symbolem 261, nebo hotově na místě.  
Daňový doklady obdržíte při prezenci na semináři.  
Uzávěrka přihlášek:  14. srpna 2018 (přihlášení je možné i pro tomto termínu, pokud bude volná kapacita)  

Registrujte se, prosím, zde nebo na e-mailu:   fuglickova.eva@flora-ol.cz                                              
Bližší informace rádi poskytneme mailem nebo na tel. čísle +420 730 546 812. 

 
 
 
 
 
Kontakt: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/ 17, 779 00 Olomouc, tel: 585 726 257, 730 546 812 
email: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz, IČ: 25 84 85 26, DIČ: CZ 25 84 85 26 | Bankovní spojení: KB Olomouc |  
číslo účtu.: 534811 / 0100, Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2255 

https://goo.gl/forms/paodtRUsfh6HLa813
mailto:fuglickova.eva@flora-ol.cz

