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Český nadační fond pro vydru
Vás srdečně zve
na odborný seminář v rámci projektu „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“

"Velké šelmy"
pořádaný ve středu 18. listopadu 2015
od 9:00 do 15:00 hod.
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
ulice 28. října 117, Ostrava
zasedací místnost zastupitelstva kraje C210
Program semináře:
Posledních 10 min. z intervalu pro příspěvek je vyhrazeno na diskusi
8:30 - 9:00

Prezence

9:00 - 9:05

Zahájení a úvodní slovo
Ing. Jan Nový (Český nadační fond pro vydru, Třeboň)

9:05 - 9:45

Vlk, rys a medvěd v Čechách: historie a současnost

9:45 - 10:30

Bc. Josefa Volfová (Hnutí Duha, Olomouc)
Rozšíření rysa ostrovida na Moravě a výsledky výzkumu rysa v Beskydech
prof. RNDr. Petr Koubek, CSc. a kol. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno)

10:30 – 10:40 přestávka na občerstvení
10:40 - 11:20

Připravovaný program péče na velké šelmy v ČR
prof. RNDr. Petr Koubek, CSc. a kol. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno)

11:20 – 11:45 Je výskyt velkých šelem limitujícím faktorem pro chov ovcí v CHKO Beskydy?
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (Hnutí Duha, Olomouc)
11:45 - 12:45

Přestávka na oběd a občerstvení

12:45 – 13:20 Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami
Mgr. Michal Bojda (Hnutí Duha, Olomouc)
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13:20 - 13:45

Náhrady škod způsobené velkými šelmami

13:45 - 14:55

Ing. Lenka Peichlová (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava)
Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku
Ing. Vladimír Antal (Štátna ochrana přírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica)

14:55 - 15:00

Závěrečné slovo, ukončení semináře

Seminář je určen zástupcům veřejné správy, odborným pracovníkům, myslivcům, pracovníkům
neziskového sektoru, studentům i dalším zájemcům o toto téma.
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 13. listopadu 2015 nebo do naplnění kapacity sálu.
Přihlášky zašlete e-mailem na adresu: zchabadova@vydry.org nebo poštou na adresu: Český nadační
fond pro vydru, P. O. Box 53, 379 01 Třeboň.
Oběd je možné zakoupit přímo v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Parkování pro účastníky semináře:
Menší parkoviště se nachází před budovou krajského úřadu, nedaleko krajského úřadu (naproti
Domu kultury města Ostravy, ul. 28. října) je možnost parkování na větším parkovišti.
V případě otázek kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu
zchabadova@vydry.org nebo na tel. č.: +420 775 161 018.

Chabadovou

e-mailem
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