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a  partnerské společnosti si Vás dovolují pozvat na 
 

XV. ročník 
 

„Ekonomické, obchodní a marketingové  fórum  předsedů, ředitelů, majitelů a 
vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, 
služeb, bankovnictví a pojišťovnictví a Místních akčních skupin a mikroregionů 

Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.„ 
 
 

  5. března 2015  /čtvrtek/    od  13.00 hodin      T Á B O R     hotel   Palcát                                                  
                                   
                                              záštitu  nad akcí převzali                      

         
     

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR 
 

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR 
                                                             

Ing. Zdeněk  K u b i s k a, předseda ČMSOZZN 
                                                       člen představenstva PK ČR a člen dozorčí rady AK ČR  
                 

prof. Ing. Miloslav  Šoch CSc.,  děkan  ZF JU v Českých Budějovicích 
 

Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan PEF ČZU v Praze 
                     

Ing. Hana Rodinová, Ph.D., radní pro životní prostředí a zemědělství Jihočeského kraje 
 

Zdeněk  Chlád,  radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství  
                                         a oblast životního prostředí Kraje Vysočina   

 



P r o g r a m : 
 

  I. / odborná část ( seminář )  
 
 
11.00 – 13.00 hod.       

 
prezence účastníků, představení a prezentace  partnerských společností 

     prezentace PRV a CSV (RO SZIF České Budějovice) 
občerstvení  formou rautu  

 
13.00 hod.     

Zahájení, přivítání hostů  

Ing. Antonín Sviták, předseda OAK Tábor 
          

Prezentace VGP a GP fóra. (vstup do 4 minut) 

Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel Agrotom marketing 
 

Vystoupení čestných hostů (představitelé nevládních zemědělských organizací, krajské samosprávy a 

zemědělských univerzit) 
 
14.00 hod. 

Reforma SZP po roce 2015, aktuální stav vyjednávání, výhled  

Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR  
 
14.20 hod. 
         PGRLF v roce 2015  

         Ing. Martin Karban, předseda představenstva a ředitel PGRLF, a.s. 
 
14.30 hod. 

Možnosti výhodné spolupráce, novinky v dotačním poradenství, inovační centra 

Ing. Zdeněk Kučera,Ph.D., ředitel Agroteam s.r.o. 
 
14.40 hod. 
    SZIF v roce 2015 a výhled 

    Ing. Jiří Chmel, ředitel  RO SZIF České Budějovice 
 
14.50 hod. 
    CSV v roce 2015 a výhled 

    Ing. Kamila Kupcová, krajská koordinátorka CSV RO SZIF České Budějovice 
 
15.00 hod. 
    Trh s komoditami a trendy v rostlinné výrobě, výhled 

Ing. Zdeněk Čedík,  obchodní ředitel ZZN Pelhřimov a.s. 
 
15.15 hod.  

Aktuální situace v živočišné výrobě, trh s mlékem, výhled 

Zdeněk  Houška, místopředseda MHD JIH, předseda ZD Skalka Lipí  
 
15.30 hod. 

Pěstování brambor – aktuální situace, brambory pro výrobu škrobu v roce 2015,  výhled 

Ing. Miloslav Chlan, předseda ÚBS ČR  
Mgr. Ivica Puncikar, MBA, generální  ředitel Lyckeby Amylex, a.s. 

 
15.45 hod. – 16.00 hod.  

diskuse  účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. /  společensko -  marketingová část (16.00 – 22.00 hod.) 
 

 
                                                            výhradní  generální  partner 
 
 
                                                            
                                                         
                                                           

                          generální  partneři 
 
 
 
 
             
                                        
                   
                                         
 
                       
                              
                             vrchní a  hlavní partneři a partneři budou představeni v den konání   
 
 

-  obchodní jednání  partnerských společností v marketingových prostorech 

-  individuální prezentace partnerských společností 

-  prezentace PRV a CSV (RO SZIF České Budějovice) 
-  vzájemná diskuse  

-  volný program 

 
-     po celou dobu večera hudební kapela  Trio Klasik, sólo pro housle a Natálie Skokanová (zpěv) 
 
-      raut formou švédského stolu      
 
-     ochutnávky  vína, ochutnávky piva                      
 
 
Vstupy během večera: 

 

17.00 hod.      -  vystoupení – Budějické dudácké sdružení – BuDuS – umělecký vedoucí Ladislav Chyňava 

 

19.00 hod.      -  vystoupení – Kozáci Vltavy – umělecký soubor písní Dálného Východu 

 

19.30 hod.      -  losování  cen : 

                            I. cena    -  víkendový pobyt pro 2 osoby s polopenzí  - WELLNES hotel Frymburk 

                            II. cena   -  víkendový pobyt pro 2 osoby – hotel U zeleného stromu v Nepomuku 

                            III. cena  -  poukaz  na večeři v restauraci hotelu Palcát v hodnotě 1000,- Kč 

                                              a další věcné ceny  

 

21.30 hod.      -  AGRO DISCO SHOW 

 

22.00 hod.      -  oficiální ukončení fóra 

 
                                  Parkování vozidel na vyznačených parkovištích v okolí hotelu Palcát. 

 

Další info na tel. č.: 774 848 668 (Ing. Jaroslav Tomšů) nebo 603 524 107 (Ing. Martin Habart). 
 
Na společné shledání v příjemné atmosféře se těší organizátoři spolu s partnery akce. 
 

 

  



Na Vaši účast  a zájem se těší partnerské společnosti a organizátorů. 
 

„Ekonomické, obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů 
a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a 

pojišťovnictví, představitelů MAS a mikroregionů 
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina„ 

    
                    - s odborným seminářem            - se společensko – marketingovým  programem  
 
                                                            čtvrtek  5. března 2015 
 
 
                                        reprezentační  prostory  hotelu Palcát v Táboře  
 
Jméno, příjmení, titul, pozice – funkce ve firmě/ družstvu, společnosti /   
  
 
1……….………………………………………………………………. 

         
 2………………………………………………………………………... 
 
Společnost, instituce    
 
 
………………………………………………………………………….. 
 
                
Vyplněné návratky zašlete výhradně na e-mail : howorka@seznam.cz  nejpozději do 4. března 2015 do 11.00 
hod. 
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