
Agentura Koniklec, o. p. s., webové stránky Pražské stromy 
vás zvou na seminář

Účast na semináři je bezplatná. 
Z důvodu omezené kapacity Viničního domku Vás žádáme o potvrzení účasti na e-mailu: stromy@koniklec.cz. 

Více na www.prazskestromy.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Seminář je pořádán pod záštitou uvolněného člena Rady městské části Praha 12 pro životní prostředí  
Milana Maruštíka.

Termín konání: úterý 20. září 2016, od 14:30 
Místo konání: Viniční domek, Praha 12, Chuchelská 6/1, 143 00, Praha 4 - Modřany

Program semináře:

14:30 – 14:40  Zahájení semináře;  představení projektu „Významné stromy – téma pro zapojování 
veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí“ – Miroslav Lupač, Agentura Koniklec

14:40 – 15:20  Významné stromy, živá historie našich obcí a měst; představení nové publikace a webu  
–  Aleš Rudl, dendrolog 

15:20 – 15:40  O stromech a lidech – Andrea Krůpová, Nadace Partnerství

15:40 – 16:05  Zapojení veřejnosti do péče o stromy mimo les – Jana Vinterová, Arnika

16:05 – 16:30  Zdravé stromy pro budoucnost – Šárka Weberová, Společnost pro zahradní  
a krajinářskou tvorbu

16:30 – 16:40  Moderní metody označování významných stromů na příkladu Prahy 12  
– David Kunssberger, Agentura Koniklec

16:40 – 16:45  Ukončení semináře

 Zveme vás i na doprovodný program semináře

16:45 – 17:45  Krátká vycházka s ukázkou nově instalovaných označení pomocí QR kódů a NFC tagů, 
ukázka možností značení QR kódy a NFC tagy. 

18:00 – 18:30  Vyhlášení výsledků fotografické soutěže na téma Pražské stromy - předávání odměn, 
promítání fotografií 

od 18:30  Neformální setkání s autorem nové publikace o významných stromech Alešem Rudlem

Významné stromy
důležitá součást veřejného prostoru

Příloha č. 2 přílohy usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.27.12 

Upravit logo a logotyp městské části Praha 12 lze pouze změnou velikosti při zachování poměru stran výše prezentovaného loga a logotypu 
městské  části Praha 12.  
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