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Dne 15.11.2018 se v Institutu Chmelařství Žatec konalo Manažerské fórum 
zemědělců, potravinářů a venkova Ústeckého a Středočeského kraje s odborným 
seminářem a se společensko-marketingovým programem.

Hlavní záštitu nad akcí převzali:

 Mgr. Zdeňka Hamousová, senátorka Senátu Parlamentu České republiky

 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory České republiky

 Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a viceprezident Agrární 
komory ČR

 Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

 Doc. Ing. Jiří Mašek, PhD., děkan Technické fakulty ČZU v Praze

Odborný seminář navštívilo 158 návštěvníků, kteří přijeli nejen z Ústeckého a 
Středočeského kraje, ale i z jiných krajů.

Zahájení odborné části provedl Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen
představenstva AK ČR.

V úvodní části pozdravili účastníky Manažerského fóra Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., 
prezident AK ČR, Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele České republiky, 
za Ústecký kraj Ing. Monika Zeman, MBA, zástupce ředitele pro výkon přenesené 
působnosti, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Jaroslav Brožka, 
předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje, Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel 
AGROTOM marketing a Ing. Josef Patzak, jednatel Chmelařského institutu Žatec.
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V odborné části vystoupili s prezentacemi:

 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – prezident Agrární komory ĆR – Současný stav 
českého zemědělství

 Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR – Agrární politika v ČR, vyjednávání v Bruselu, 
trendy po roce 2020

 Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele České republiky – Současný 
stav českého chmelařství, výhled, trendy

 Mgr. Stanislava Koprdová, PhD., ředitelka spolku Český modrý mák, z.s. –
V hlavní roli mák

 Ing. Jiří Rulec, obchodní ředitel spol. AGROFERT – Současná situace 
v komoditách – ČR, Evropa, svět – trendy

 Doc. Ing. Václav Brant, PhD., docent Katedry agroekologie a biometeorologie 
FAPPZ ČZU v Praze – Meziplodiny v pěstebních systémech efektivního 
hospodaření s vodou

 Jitka Kokešová, manažerka nákupu – E.ON Energie a.s. – možnosti spolupráce, 
úspory

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a na vysoké odborné úrovni. Účastníci fóra se 
dozvěděli mnoho nových a zajímavých věcí k jednotlivým oblastem.
Prezident AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek měl přednášku k současné situaci 
v zemědělství, která všechny účastníky velmi zaujala.

Také Okresní agrární komora Most se podílela na programu fóra, a to:

 ochutnávkou vítězných regionálních potravin Ústeckého kraje

 ochutnávkou výborných severočeských výrobků od těchto potravinářských 
firem, a to:

o MIPO Market s.r.o., Most – cukrářské výrobky
o Pekařství Oertelt s.r.o., Most – pekařské výrobky

Účastníci měli k dispozici

 stolní kalendáře „Regionální potraviny Ústeckého kraje“ na rok 2019, který 
zpracovala OAK Most,

 katalogy vítězných potravin,

 informační materiály od OAK Most – Informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova

Rovněž Středočeský kraj prováděl ochutnávky regionálních potravin.

Po odborném semináři proběhla společensko – marketingová část – prezentace a 
marketing partnerských společností. 
Závěrem bylo losování cen v tombole, kam OAK Most přispěla 6 balíčky regionálních 
potravin. Ukončení fóra bylo v 21:00.
Bylo konstatováno, že Manažerské fórum splnilo svůj účel – přednášky byly velmi 
zajímavé, zejména vystoupení prezidenta AK ČR Ing. Jandejska a tajemníka Ing.



Doležala. Šlo však také o setkávání pracovníků – zemědělců, potravinářů a výměnu 
zkušeností v jednotlivých oblastech.

Pochvala patří hlavním organizátorům této akce – především panu Ing. Jaroslavu 
Tomšů z firmy AGROTOM marketing a Ing. Jaroslavu Mikolášovi, předsedovi 
představenstva OAK Rakovník

V Mostě, dne 16. 11. 2018
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