
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
=======================================

Pozvánka
na specializovaný mezinárodní seminář

 „ Stavební a technologická řešení 
stájí na produkci selat“

který se koná v Kongresovém centru VÚKOZ v Průhonicích 

u Prahy dne 22. března 2006.  Zahájení v 9.30 hod.

Seminář  je  určen:  pro  pracovníky  z prvovýroby  (majitele,  ředitele, 
techniky), pro pracovníky z vědy a výzkumu, služeb a ostatních  úseků 
majících vztah k chovu prasat. 



Program:
8.30 – 9.30      Prezence

           9.30      Zahájení 

                        Řešení stájí pro prasnice a dochov selat v evropském kontextu

                        (Prof. Dr. Steffen Hoy, Universität Gießen, SRN)

                        Prezentace technologií fy AGE; České Meziříčí

                        Prezentace technologií fy Bauer Technics; Tábor

                        Prezentace technologií fy BD Tech; Praha

                        Přestávka na občerstvení 

                        Prezentace technologií fy Brunthaller; Přelouč                       

                        Prezentace technologií fy Farmtec; Tábor

                        Využití biologických odpadů ze živočišné výroby k energetickým účelům
                        (Ing. Miroslav Kajan; Aqua Třeboň)

                        Multiside systém - preventivní opatření ke zlepšení zdraví prasat
                        (Firma Sevaron, Brno)

16.00–16.10    Závěr semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o současném i budoucím stavebním a 
technologickém řešení stájí (farem) na výrobu selat.

Pozn.: Prezentace firem proběhnou formou přednášek v délce 30-35 minut.

Organizační pokyny
1.Účastnický poplatek činí:

a) 600,- Kč za osobu člen SCHP

b) 700,- Kč za osobu nečlen SCHP

Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky – hlavní pobočka  v Praze 1, Na 

Poříčí  24,  číslo  účtu:  581320183/0300,  konstantní  symbol:  0308  ,  variabilní  symbol: 22306 

nejpozději do 17.3.2006.

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17.3.2006 na adresu: 

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, U Topíren 2, 170 41 Praha 7. 

3.Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

4.Případné dotazy na tel./fax: 266 711 423 nebo 220 875 832, M: 603 879 399 nebo 603 242 748; e-

mail: vlcek@schpcm.cz nebo: prazak@schpcm.cz

   

Manažer a garant semináře: Ing. Čestmír Pražák, CSc

Organizační spolupráce: Ing. Jan Stibal; RNDr. Věra Jelínková, CSc; ing. Richard Vlček

mailto:vlcek@schpcm.cz


Závazná přihláškaZávazná přihláška
na seminář „Stavební a technologická řešení stájí na produkci selatStavební a technologická řešení stájí na produkci selat“, který se koná 22.3.2006 
v Průhonicích u Prahy.

Jména, příjmení,titul účastníků semináře:

Vysílající organizace:

(obchodní jméno, adresa, PSČ, DIČ, okres)

Potvrzení účtárny o zaplacení vložného:

Vložné ve výši ………………Kč uhrazeno převodním příkazem z 

našeho účtu č.:……………………………………………………….

 u:………………………………………… dne:…………………….. 

ve prospěch Vašeho účtu 581320183/0300 u ČSOB v Praze 1. 

V……………………………….dne:………………………..

Razítko a podpis
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