
   
KONFERENCE KONOPA Jméno:  

Příjmení:  
Ulice:  

Město:  

PSČ:  
  

Organizace:  

Adresa organizace:  

 
 
 
 

Mám zájem vystoupit 
s vlastním 

příspěvkem:  

 
  ANO          NE 

Mám zájem o 
ubytování: 

 
  ANO          NE 

Oběd bych raději  
vegetariánský: 

 
  ANO          NE 

Klubové číslo:  
  

WWW:  
  

kontaktní e-mail:  
kontaktní telefon:  

…je neziskovou nestátní organizací, která formou 
aktivní veřejné informační činnosti zastupuje 
chybějící článek v poskytování informací o využití 
průmyslového konopí v zemědělství, ve 
zpracovatelském a výrobním průmyslu, v 
obchodní sféře a neméně i v lékařství.  
Naším cílem je návrat konopí do běžného života. A 
proto shromažďujeme a zprostředkováváme infor-
mace, vyvíjíme osvětovou a vzdělávací činnost, 
účastníme se prodejních výstav, festivalů a veletrhů, 
dále spolupracujeme se státními i nestátními, 
ziskovými  i neziskovými institucemi a též pořádáme 
workshopy, přednášky a jiné informační akce pro 
veřejnost. Další směr naší  činnosti je rozvoj 
konopného průmyslu v ČR a jeho aktivní mediální i 
jiná podpora. 
 
 
 
Středisko ekologické výchovy 
hl.m. Prahy 
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je 
budováno v Praze - Hostivaři od konce roku 1994. Za 
jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení 
Toulcův dvůr. Členy zájmového sdružení jsou 
Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení 
SRAZ - Společně za radostí a zdravím, o.p.s. Semínko  
a 4. základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody. V současné době pracuje na Toulcově dvoře 
pro členské organizace asi 20 pracovníků.Cílem 
členských organizací je vybudovat v Toulcově dvoře 
ekologicko výchovný areál, který bude sloužit pro 
praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování 
ekologické informovanosti. Toulcův dvůr je 
zakládajícím členem Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina.  
 
 
 
 

Važení a milí příznivci konopí, 
blíží se konec letošní pěstební konopné sezóny a s 
ním i čas bilancování. 
Proto jsme pro vás připravili konferenci, jejímž 
hlavním cílem je setkání 
lidí se zájmem o konopí. V bývalých stájích ve 
středisku ekologické výchovy hl. města 
Prahy - Toulcův dvůr - bude prostor pro vzájemnou 
výměnu informací, zhodnocení 
dění v konopném odvětví během uplynulého roku i 
pro společné uvažování nad 
jeho budoucností. 
 
V odborné části programu nás nejprve zástupce  
VÚ Agritec Šumperk seznámí s 
nejnovějšími poznatky metodického postupu 
pěstování konopí, ing. Sladký z VÚZT v Praze - 
Ruzyni pohovoří o ekonomice pěstování konopí a 
možnosti odbytu v ČR, ing. Honzík z VÚZ v 
Chomutově 
se podělí o zkušenosti ze spolupráce s německým 
partnerem, ing. Váňa ze Sdružení pro českou  
biomasu BIOM CZ nakonec poreferuje o nejnovějších 
trendech v oblasti zpracování rostlinné hmoty v tzv. 
biorafinériích. 
Mudr. Pavel Kubů krátce pohovoří o využití 
technického konopí v lékařství. 
 
Účastnický poplatek byl stanoven na 170,-Kč na 
osobu, při zaslání závazné 
přihlášky minimálně týden dopředu činí poplatek 
130,-Kč. V ceně je 
zahrnuto občerstvení včetně teplého oběda a vstup 
na večerní kulturní program. 
Členové Konopa Klubu zaplatí 100,-Kč při závazném 
přihlášení a 130,-Kč na 
místě. 
 
 

 

 

 
Více info, či elektronická 
 možnost přihlášení na 

 www.konopa.cz  

http://www.toulcuvdvur.cz/brontosaurus.asp
http://www.toulcuvdvur.cz/sraz.asp
http://www.toulcuvdvur.cz/sraz.asp
http://www.toulcuvdvur.cz/csop.asp
http://www.toulcuvdvur.cz/csop.asp
http://www.toulcuvdvur.cz/fotogalerie_pr.asp
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/


 
 
 

Závazná přihláška na konferenci  
 

Technické konopí, 
nová šance pro venkov 

 
která se uskuteční  

 

9.10.2004  
 

v Praze na Toulcově dvoře 
Kubátova 1/32, Praha 10 - Hostivař 

 
 

Přihlášku vyplňte, odstřihněte a zašlete na 
adresu: 

 
Martina Chvátalová 

SEV hl. m. Prahy Toulcův Dvůr 
Kubátova 1/32, 

102 00 Praha 10 - Hostivař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Více informací: www.konopa.cz 
 

Místo konání: SEV hl.m. Prahy Toulcův dvůr 
Kubátova 1/32, Praha 10 - Hostivař 
 

Jak se k nám dostanete: Autobusem č. 177 
z metra Skalka či Opatov do zastávky 
Chudenická nebo tramvají 22, 26 do zastávky 
na Groši (pak přes Botič, okolo školy a do 
kopce po schodech až k Toulcovu dvoru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© 2004 
 

www.konopa.cz 
www.toulcuvdvur.cz  

 
 
 
 
 
 
 

a  
Středisko ekologické výchovy 

hl.m. Prahy  
 
 
 
 
 
 

si vás dovolují pozvat  
 

9.10. 2004 
 

na konferenci 
 

Technické konopí, 
nová šance pro 

venkov 
 

Akce se koná za podpory 


