
Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO 
STROM, tentokrát v jednodenním formátu pod názvem STROMEK 2020 "Krize? Vize!"

Formát jsme přizpůsobili současné situaci s koronavirovou nákazou. Vzhledem k měnícím se 
podmínkám a nemožnosti predikce vývoje situace na podzim, jsme se rozhodli upravit koncept 
konference do jednodenního formátu a místně ho přizpůsobit.

Nyní se již můžete hlásit i na termín 6. října 2020 ve Frýdku Místku. Konferenci můžete navštívit 
také v pátek 11. září 2020 v Praze a v pátek 30. října 2020 ve Strakonicích. Vyberete si Vám 
nejbližší lokalitu (viz. odkazy níže).

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na více místech republiky. Tímto chceme eliminovat 
případné vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozložením jednodenní konference do 
více měst vám jdeme naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci přednášek jsme nastavili
na nejvyšší možnou míru, abychom vám poskytli maximum informací v omezeném čase. Program 
bude ve všech třech lokacích téměř totožný, přednášející se budou v případě potřeby alternovat.

Slovo garanta: „Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale také riziko odlivu financí 
z již tak mnohdy podhodnocené péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních měsíců však 
také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně 
zamyslet a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a kde naopak šetření není možné. 
Pojďme jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mnohem větším 
hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla doba, kdy musíme být slyšet!“

Šárka Weberová, odborný garant konference

Program a možnost přihlášení naleznete na našich stránkách:

PRAHA - 11. září 2020

https://szkt.cz/workshop/stromek-2020-krize-vize-arboristicka-konference-v-mimoradnych-podminkach

 

FRÝDEK - MÍSTEK - 6. října 2020

https://szkt.cz/workshop/stromek-2020-frydek-mistek

 

STRAKONICE - 30. října 2020

https://szkt.cz/workshop/stromek-2020-strakonice

 

 

Těšíme se na Vás

 

Karolína Báčová

Členská manažerka
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