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Dne 15.11.2017 se v aule Chmelařství Žatec konalo Manažerské fórum zemědělců,
potravinářů a venkova Ústeckého a Středočeského kraje s odborným seminářem a se
společenko-marketingovým programem.
Hlavní záštitu nad akcí převzali:
 prof. Ing. Jiří Balík, dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze
 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory České republiky
 Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu a viceprezident AK ČR
Odborný seminář zaujal všech 115 účastníků, kteří se sjeli nejen z Ústeckého a
Středočeského kraje, ale i z jiných míst.
Zahájení odborné části provedl Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen
představenstva AK ČR.
V úvodní části pozdravili účastníky Manažerského fóra, starostka Žatce a senátorka pí.
Zdeňka Hamouzová, Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí a
zemědělství Ústeckého kraje, pí. Jitka Sachetová, radní Ústeckého kraje pro zemědělství a
životní prostředí, Ign. Jaroslav Tomšů, ředitel AGROTOM marketing, Ing. Luboš Hejda,
předseda Svazu pěstitelů chmele České republiky a Ing. Josef Patzak, jednatel Chmelařského
institutu Žatec.
Prezident AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek informoval účastníky o současném stavu českého
zemědělství a porovnal trendy z českého zemědělství s minulými léty.
V odborné části vystoupili:
 prof. Mgr. Zdeněk Žalud, PhD., akademický pracovník, Ústav agrosystémů a
bioklimatologie AF Mendelu v Brně na téma: „Minulý, současný a očekávaný vývoj
sucha v ČR se zaměřením na region Středočeského a Ústeckého kraje.“
 Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR na téma: „Společná zemědělská politika – jak to
bude dál?“



prof. Luboš Smutka, PhD., profesor katedry ekoomiky PEF ČZU v Praze na téma:
„Agrární zahraniční obchod ČR se zeměmi EU, dopady sankcí vůči Rusku na evropský
agrární obchod.“

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a na vysoké úrovni. Účastníci se dozvěděli
mnoho nových věcí k jednotlivým oblastem.
V závěru účastníci měli možnost ochutnat regionální potraviny z Ústeckého a
Středočeského kraje, obdrželi katalog vítězných potravin, informační materiály a od OAK
Most – Informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkva stolní kalendář regionálních
potravin Ústeckého kraje na rok 2018.
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