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Asociace strážců přírody České republiky si Vás dovoluje pozvat na Valnou
hromadu, která se uskuteční
v salonku pensionu Beskydka, Dolní Lomná dne 7. dubna 2017 ve 20.20 hod.
při příležitosti republikového setkání strážců přírody konaného ve dnech
7.-8. dubna 2017.
Svou účast na Valné hromadě potvrďte e-mailem na adresu fi.chalupka@gmail.com
a ubytování a stravování vyplněním návratky na pozvánce AOPK ČR.
Budou probírány novinky v činnosti Asociace na rok 2017, především organizace
evropského kongresu strážců přírody v Litoměřicích.
Veškeré podrobné informace a pokyny k setkání strážců přírody včetně návratky naleznete
v pozvánce AOPK ČR, která je rozesílána současně s touto pozvánkou.
Na setkání bude možnost hotově zaplatit členské příspěvky v nezměněné výši 200,- Kč/os/rok.
Příspěvky lze také poukázat převodem na účet Asociace před setkáním nejpozději do 1.dubna
2017 (číslo účtu: 2400612179/2010).
Za Výbor Asociace srdečně zve

Borek Franěk
předseda Asociace strážců přírody

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4

Vás zve ve spolupráci s Asociací strážců přírody ČR na
20. celostátní setkání strážců přírody
které se uskuteční ve dnech
7.-8. dubna 2017
v Chráněné krajinné oblasti Beskydy
na téma
„Kyberstrážce“ aneb Využití moderních technologií ve strážní službě
Místo setkání:
Penzion Beskydka, 739 82 Dolní Lomná 07, http://odbory.trz.cz/cin_beskydka.htm

Program:
pátek, 7. dubna 2017
do 10:00 příjezd účastníků
10:00-10:05 Zahájení (O. Vítek a B. Franěk)
10:05-10:45 Současný stav stráže přírody v NP (A. Diviš), na AOPK ČR (O. Vítek a J. Lehký) a
na KÚ (R. Studený)
10:45-12:45 Právní okénko: změny v přestupkovém zákoně; násilí proti úřední osobě;
zastavování vozidel strážcem; jak zjišťovat totožnost osob (T. Domčíková)
13:00-14:00 oběd
14:00-14:45 Kyberstrážce I. – mobilní aplikace a mapové zdroje (P. Wolf)
14:45-15:15 Představení CHKO Beskydy (F. Jaskula)
15:15-15:45 Kyberstrážce II. – fotopasti pro monitoring přestupků (R. Mezera) a osobní kamery
(L. Vápeník)
15:45-16:15 přestávka s občerstvením
16:15-16:30 Kyberstrážce III. – internet jako zdroj informací o spáchaných přestupkách (J.
Lehký)
16:30-17:15 Naši plazi – determinace, výskyt, ochrana v terénu (A. Krása)
17:15-18:15 Kyberstrážce IV. – příspěvky účastníků (pokyny pro autory níže)
18:15-19:00 večeře
19:15-20:15 Kyberstrážce V. – příspěvky účastníků (pokračování)
20:15-24:00 neformální výměna názorů a zkušeností
sobota, 8. dubna 2017
07:30-08:30 snídaně
08:30-12:00 Ad-hoc interpretace přírody (L. Ptáček)
12:15-12:45 Představení činnosti Asociace strážců přírody ČR (B. Franěk a kol.)
12:45-13:00 Pozvánka na celostátní setkání strážců 2018 na Šumavě (A. Diviš)
13:00-14:00 oběd
14:00-16:00 Ukázky řešení modelových situací s diskuzí (V. Nič a kol.)
Operativní změny programu vyhrazeny.

Ubytování: 2-3lůžkové pokoje s možností přistýlek na hotelu, 4lůžkové pokoje
s možností přistýlek na chatkách, všechny pokoje se sociálkou a TV, na hotelu
s internetovou přípojkou, na chatkách s ledničkou a varnou konvicí. Cena 650 Kč/os/noc
s plnou penzí. Hradí se na místě při příjezdu, platba možná kartou či v hotovosti.

Stravování: Snídaně a večeře formou švédských stolů, obědy výběr ze 3 jídel (jedno
z nich vždy bezmasé). Možnost plně bezlepkové stravy.

Pro zájemce jsou zajištěny sobotní odpolední exkurze (od 16:00, účast
dobrovolná):
Aby si mohli průvodcovanou exkurzi užít všichni účastníci ve stejné kvalitě, jsou připraveny
různé trasy s místními průvodci (s omezeným počtem osob – podle pořadí přihlášení):
1. Hřebenová (pro ty, co rádi chodí po horách): Beskydka - rozhledna Tetřev - Kamenná chata - PR Velký
Polom - Muřinkův vrch, kaple - Přelač - Horní Lomná. Návrat linkovým autobusem zpět do Dolní Lomné.
Celkem 12 km, převýšení 620 m, náročná. Kapacita 25 osob.
2. Pralesní (pro lesníky a biology): Přejezd auty/autobusem na Matyščinu louku (IC, parkoviště) - s
pracovníky Správy do NPR Mionší. Cca 8 km, středně náročná po odborné i fyzické stránce. Kapacita 20
osob.
3. Interpretační (pro průvodce současné i budoucí): Přejezd auty/autobusem na Matyščinu louku, odtud
po trase býv. NS Mionší s průvodcem z řad dobr. strážců a lektorem interpretace (L. Ptáčkem). Cílem je
nejen procházka a poznávání přírody, ale hlavně metod, jak provázet skupinu. Komentovaný
videozáznam bude k dispozici po setkání. Celkem 7 km, méně náročná. Kapacita 15 osob.
4. Gorolská (krajinářská, s dostatkem horských chat cestou): Přejezd auty/autobusem na Matyščinu louku,
odtud po trase NS Krajinou dávných horalů - Malá Kykula (odtud možný návrat na místo startu, tj. celkem
4 km) - nebo pokračovat na Kozubovou (chata, kostelík) - kamenité (chata, výhledy na Mionší) - sestup
na Tatinky. Celkem 9 km, převýšení 500 m, středně náročná. Max. 25 osob.

Příspěvky účastníků:

 téma je výhradně "Kyberstrážce – využití moderních technologií ve strážní službě" –
prostor dostanou jen přihlášené příspěvky, není povinností prezentovat za každé
pracoviště
 příspěvek nemusí, ale může být doprovázen prezentací v PPT
 anotaci příspěvku s předpokládaným časem trvání pošlete do 19. března na adresu
ondrej.vitek@nature.cz; zařazení Vašeho příspěvku do programu bude potvrzeno

Přihlášky podávejte ve formě vyplněného formuláře na adrese

https://goo.gl/forms/xDL9dCXV7sxYDEXj1
do 19. března 2017
Poznámky:
1. Setkání je určeno pro koordinátory stráže přírody, aktivní strážce a zpravodaje a zvané
hosty. Přebývající kapacitu ubytování lze využít pro doprovázející osoby.
2. Ubytování včetně stravy je organizované od čtvrteční večeře do nedělního oběda.
3. Ubytování se psem je možné jen ve vybraných chatkách.
4. Parkování je možné zdarma v areálu hotelu.
5. V přednáškovém sále (restaurace hotelu) bude k dispozici dataprojektor a promítací
plátno, v salonku bude možnost nabídnutí informačních a propagačních materiálů k
rozdání či prodeji.
6. V neděli dopoledne se koná Valná hromada Asociace strážců přírody ČR. Na místě
budou tipy na další program pro ty, kdo se VH neúčastní.

