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Ing. Eva SMETANOVÁ
referentka vědeckého orgánu CITES

V. SEMINÁŘ
SVĚT PAPOUŠKŮ A LIDÍ

Letošní ročník tradičního semináře "SVĚT PAPOUŠKŮ A LIDÍ" se tentokrát uskuteční
v samém středu České republiky v kongresovém centru hotelu TŘI VĚŽIČKY, který se 
nachází u dálnice nedaleko Jihlavy - EXIT 112. Mimo dalších přednášejících naše pozvání 
přijal také významný ornitolog a chovatel MATTHIAS REINSCHMIDT, kurátor největšího 
papouščího parku světa Loro Parque. Součástí semináře bude rovněž autogramiáda jeho 
publikace ATLAS PAPOUŠKŮ. 
Přijeďte a setkejte se s téměř dvěma stovkami chovatelů z celé republiky i ze Slovenska.

15:30 hodin - Diskuse se všemi přednášejícími
16:30 hodin - Závěr V. semináře "Svět papoušků a lidí"

14:55 hodin
Novinky v legislativě CITES,
informace o správném vedení knihy 
o záznamech obchodu a odchovu a další informace

PROGRAM

Viktor KOŠEK
chovatel papoušků

14:30 hodin
Krotký nebo divoký papoušek do chovu?
Zkušenosti českých a australských chovatelů

14:30-14:50 - Přestávka s občerstvením

Rudolf STRNAD
chovatel papoušků, zejména mutací australských druhů

13:45 hodin
Chov papoušků dříve a dnes, praktické informace
o všeobecném chovu papoušků a jejich výživě

12:05-13:40 - Oběd (výběr ze tří pokrmů)

MVDr. Viktor TUKAČ
veterinární lékař, specializující se na aviární medicínu
11:20 hodin
Nové poznatky o příčinách, diagnostice a léčbě syndromu 
dilatace žláznatého žaludku.

Dr. Biol. Matthias Reinschmidt
kurátor největšího papouščího parku světa LORO PARQUE

9:25 hodin
Chov a odchov vzácných druhů arů (ara škraboškový, 
kobaltový a hyacintový)

09:15 - Zahájení semináře

11:00 - Prezentační film o chovatelském centru LA VERA

07:30-9:00 hodin - Prezentace účastníků

V průběhu prezentace bude k dispozici káva + občerstvení

10. září 2011

sobota 10. 9. 2011

KONGRESOVÉ CENTRUM

HOTELU TŘI VĚŽIČKY

Účastnický poplatek 700 Kč pro předplatitele tohoto časopisu a 800 Kč ostatní. 
V ceně je zahrnuto: celodenní blok přednášek, ranní občerstvení (káva, koláček), 
oběd (výběr ze tří pokrmů, které sdělíme při přihlášení), odpolední občerstvení (káva, bageta). 

Všechny přednášky budou provázeny 
snímky z dataprojektoru.
Přednáška Dr. Matthiase Reinschmidta
bude tlumočena do českého jazyka. 
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Kapacita 180 osob

Přihlášky na tel. čísle: 386 359 633,
Hana Šachlová, vedoucí organizačního týmu
uzávěrka přihlášek 31. července 2011

Ubytování v hotelu TŘI VĚŽIČKY
si můžete zajistit na tel. čísle:
567 129 111
informace najdete na www.trivezicky.cz
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EXIT 112 

moderuje ALENA DOLEŽALOVÁ
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