
                                                                                                     

             

 

Zveme vás na seminář 

Řez a množení  
ovocných stromů 

12. – 13. dubna 2013 Hostětín 
 

Program 

Pátek 12. dubna 

Teorie výsadby a řezu ovocných dřevin – Centrum Veronica Hostětín, přednáškový sál 

10:00 – 13:00 

Význam a pravidla řezu. Zapěstování mladých stromků, údržba plodících výsadeb, zmlazování 
stárnoucích stromů. Správně volený termín a techniky u jednotlivých druhů, odrůdová specifika. 
Rozdíly v řezu extenzivních kmenných stromů a intenzivních nízkých tvarů (zákrsky, vřetena, 
ovocné stěny). 

13:00 – 13:45 oběd 

Praktikum v sadu Centra Veronica Hostětín 

14:00 – 18:00 

Praktické ukázky výsadby a řezu kmenných tvarů. Výchovný, opravný, udržovací a zmlazovací řez. 

Sobota 13. dubna 

Množení ovocných dřevin - ovocná školka v Bojkovicích – teorie i praxe v terénu 

9:00 – 12:00 

Množení ovocných stromů a keřů. Roubování  a přeroubování ovocných stromů a další  způsoby 
množení. 

13:00 – 13:45 oběd 

Exkurze do Moštárny Hostětín s.r.o. – zpracování ovoce 

13:00 – 17:00 

 
Lektoři  semináře:  
Ing. Stanislav Boček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně; Radim Pešek, Ovocná školka Bojkovice 

Místo konání: Vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín (najdete jej ve středu Hostětína, 
naproti návsi, vedle moštárny). Od vlakové zastávky Hostětín je vzdálené 10 minut pěší chůze. 
Praktická část proběhne v sadu za Centrem Veronica. Praktická část bude probíhat v sadu za 
vzdělávacím Centrem a v ovocné školce v Bojkovicích – doprava spolujízdou. 

Poplatek za seminář: 500,- Kč. Lze přiobjednat ubytování a stravu v Centru Veronica 
Hostětín. 

Na seminář je nutné se přihlásit do 5. 4. 2013. 



                                                                                                     

 

 

Přihláška na seminář 
Zúčastním se semináře „Řez a množení ovocných stromů“ 12. – 13. dubna 2013 v 
Hostětíně 

Jméno a příjmení .............................................................................................. 

Kontaktní adresa .............................................................................................. 

E-mail ...................................................... Tel. ................................................ 

 

a zároveň si objednávám ubytování a stravování v Centru Veronica Hostětín 
(www.hostetin.veronica.cz): 

Stravování 320,- Kč plná penze na osobu a den 

Objednávám si stravu  vegetariánskou| masovou* 

 Snídaně (70,-) Oběd (150,-) Večeře (100,-) 

pátek - ano | ne* ano | ne* 

sobota ano | ne* ano | ne* ano | ne* 

 

Ubytování – zaznačte potřebu ubytování 330,- Kč/osoba a noc 

Z pátku na sobotu ano | ne * 

 

Zúčastním se: 

Pátečního a sobotního 
programu 

Cena 500,- Kč 

ano | ne * 

Pátečního programu 

Cena 300,- Kč 

ano | ne * 

Sobotního programu 

Cena 300,- Kč 

ano | ne * 

 

* zaškrtněte prosím Vaši volbu 

 

Přeprava bude řešena spolujízdou. 

 

Vzkaz organizátorům …...................................................................................... 

 

Datum ...................................................... Podpis ............................................ 

 

Přihlášku stačí zaslat elektronicky. 

Kontakt: marie.krivakova@veronica.cz, tel. 572 630 670, 724 132 772  


