
Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem
Odbytové družstvo Chovatel   Děčín

pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU

v úterý 11.října 2011 od 9,00 hodin 
v prostorách zámku a zámeckého parku ve Šluknově 

za podpory MZe ČR a Ústeckého kraje

s programem :       9,00                prezentace účastníků 
                              10,00                program  konference
   slavnostní zahájení konference – p. Mgr. Fišera – náměstek hejtmanky Ústeckého kraje 
   vystoupení ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu- p.K. Malát , DiS
   zhodnocení současné situace v chovu masných plemen v Ústeckém kraji- p. K.Šeba,
   vystoupení zástupců Svazu chovatelů masného skotu Spolkové země   Sasko -  SRN ( p. K.Kloz, p.Klemm, Dipl.Ing. Oeser )
   vystoupení zástupců ZCHMD  Slovenské republiky ( p.Ing. Michal)
   p. Adolf Loos – chovatel Hora Sv.Kateřiny
   polední přestávka –prohlídka a bonitace vystavených exponátů živých zvířat – expert ČSCHMS
   vystoupení zástupce spol. AGRAFA , s.r.o. k expozici techniky pro pastevní technologii a volné ustájení skotu    ( Ing. Soukup), 
   odborná  diskuse u každého vystoupení
   prohlídka exponátů masných plemen v zámeckém parku, občerstvení a kultur. program
                                       15,00                závěr konference

Informace účastníkům konference: 

Jednání se zúčastní přední odborníci  a chovatelé masného skotu  z České republiky , Spolkové republiky Německo – Spolkové země Sasko a Slovenské 
republiky -  Kamil Malát, DiS- ředitel ČSCHMS ČR, Karel Šeba – zootechnik, p. Adolf Loos – chovatel Hora Sv.Kateřiny,  Dipl.Ing. Caster Oeser- Masterrind 
GmbH Meissen SRN, p. K.Kloz, p. Klemm,  p. Ing. Michal - předseda ZCHMD Slovenské republiky 
                                       
V rámci programu budou představena masná plemena skotu Charolais, Limousine, Masného Siementala, Hereforda,  Blond d´Aquitaine. Ke shlédnutí bude 
nabídka špičkové mechanizace na ošetřování a sklizeň trvalých travních porostů v podhorských oblastech spol. AGRAFA, přehlídka a možnost nákupu 
praktických chovatelských potřeb, nabídka  elektrických ohradníků a dalších potřeb pro chovatele. Konference je spojena s výstavou zemědělské techniky 
společností AGRIMA. Samostatnou expozici připravuje Český svaz chovatelů masného skotu Praha – Klub Hereford a účastníci soutěže Regionální potravina 
Ústeckého kraje 2011 – kraje Přemysla Oráče – Kozí farma manž. Dvořákových Žofín – Horní Podluží , Mlékárna  Varnsdorf , Agrokomplex Verneřice aj.  

V rámci doprovodného kulturního programu  je připravena reprodukovaná hudba od 9,00 hod. v prostorách celého areálu, spojená s  ochutnávkou opéka-
ného býčka masného plemene skotu, hovězího guláše a bohatým rautem pro každého účastníka konference ve stanovém přístřešku,  občerstvení zajišťuje 
Pivovar KOCOUR  Varnsdorf.

Vyjednána je  prohlídka interiérů nově restaurovaných prostor zámku Šluknov a městského  muzea. 
Vložné na účastníka   100 Kč   zahrnuje náklady na pokrytí doprovodného kulturního programu a režijní náklady s přípravou pohoštění.
Parkování vozidel na přilehlých parkovištích v blízkosti zámku, 
V průběhu polední prohlídky vystavených živých exponátů bude názorně oklasifi kována vystavovaná kolekce zvířat odborným klasifi kátorem. 

Organizační výbor zve chovatele masných plemen skotu a nabízí získání zajímavých
 odborných poznatků.
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