
										P	O	Z V Á	N	K	A

    

                                            a  další partnerské společnosti si Vás dovolují pozvat na

            Manažerské  fórum  zemědělců , potravinářů a venkova 
                       Středočeského kraje a Ústeckého kraje  

                           - s odborným seminářem               - se společensko – marketingovým  programem

                                                            záštitu nad akcí převzali 

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze          
                      

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

               Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a viceprezident AK ČR

                                                

    
                            středa       15. listopadu  2017     od   11.30 hodin  
  
                   reprezentační prostory auly Institutu chmelařství s.r.o.  Žatec
                                        Kadaňská ulice / za Kauflandem /



spoluzáštita:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., děkan Technické fakulty ČZU v Praze
Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze
doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., děkan Agronomické fakulty MENDELU v Brně

P r o g r a m :

 I.odborná část (seminář) 

7. 30  – 11.00 hod. – příprava prezentace partnerských společností, organizační zajištění a přípravy

11.30  -  13.00 hod.      
      
       - prezence účastníků, představení a prezentace  partnerských společností
       - občerstvení  formou rautu 

13.00  hod.    
     Zahájení, přivítání hostů 
    Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen představenstva  AK ČR
      

     Vystoupení hostů / představitelé ČZU v Praze, Mendelu,  AK ČR, ZS ČR a krajů /
    
     Prezentace  generálních  partnerů 
     Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel Agrotom marketing

13. 50 hod.
     Představení Chmelařského institutu Žatec
    Ing.  Josef Patzak, PhD., jednatel Chmelařského institutu Žatec
     
14. 00 hod.
     Současný stav českého chmelařství, výhled, trendy
      Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele České republiky

14.20 hod.
      Minulý, současný a očekávaný vývoj sucha v regionu Středočeského a Ústeckého kraje
      / zejména oblast Rakovnicka, Žatecka /
      Prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD., profesor – akademický pracovník, Ústav agrosystémů a
                                                                        bioklimatologie AF MENDELU v Brně                          
14.45 hod.
      Společná zemědělská politika  - jak to bude dál ?
      Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

15.05 hod.
        Agrární zahraniční obchod ČR se zeměmi EU, dopady sankcí vůči Rusku na evropský
        agrární obchod.
        Prof. Luboš Smutka, PhD., profesor katedry ekonomiky PEF ČZU v Praze

15.30 hod.
      Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 – vyhodnocení. 
       Ludmila Holadová, ředitelka  OAK Most a KIS Ústeckého kraje 
     
15.40 hod.
        Středočeská Regionální potravina 2017  - vyhodnocení.   
         Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka KIS a KR ZS ČR Středočeského kraje
    
      
        Diskuse              



II. společensko - marketingová část (16.00  – 21.00 hod.)
       

          exkurze  v provozu Chmelařského institutu / pivovárek, laboratoře… /

  

          prezentace a marketing partnerských společností

           
            celovečerní  raut                                               volný  program 

           prezentace a ochutnávky výrobků soutěžících -
          Regionální potravina Ústeckého kraje a  Středočeská Regionální potravina 

           ochutnávka  piv a vína                       

           hudební doprovod -  hudební skupina  RESETY 

       

vstupy  během večera 
  

 18. 30  hod.    vystoupení taneční skupiny  SIDEREA – středověké a cikánské tance

 19. 30 hod.    losování cen -  I. cena  -  víkendový pobyt  pro 2 osoby s polopenzí 

                                                                        (  hotel Podhrad, Hluboká nad Vltavou )

Garanti akce          Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen představenstva  AK ČR
                          
                              Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most a RIS Ústeckého kraje
                           
                             Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka RIS a KR ZS ČR Středočeského kraje

                             Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel, Agrotom marketing   
                       

 Pro dotazy volejte nebo pište: Ing.Tomšů,mob.774 848 668, e-mail: jaroslav.tomsu@ volny.cz

           
         

               Na vaši účast  a zájem se těší partnerské společnosti a organizátoři fóra

                                                 

               



                N Á V R A T K A 
            
         Manažerské  fórum  zemědělců , potravinářů a venkova 
                         Středočeského kraje a Ústeckého kraje  

středa 15 . listopadu 2017        od 11.30 hodin           Chmelařský institut  Žatec

¨
Jméno, příjmení, titul   ……….……………………………………………………………….
(Pozice, funkce)         
                                        ………………………………………………………………………...
                                                      / počet účastníků z firem není omezen /

Společnost, instituce, firma   …………………………………………………………………

:    vyplněné návratky prosím zašlete na e mail : jaroslav.tomsu@volny.cz
     nebo na mobil / stačí SMS / - 774 848 668 do 14. listopadu 2017
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