
        P O Z V Á N K A 
                                                  

                                               
                                                          
 

          
        
 

        
  
               okresní  agrární komory  a územní organizace  Zemědělského svazu  ČR  Plzeňského kraje 
                                                       a další partneři   
 
                                                                si Vás dovolují pozvat na 

 
                                                V. reprezentační ročník 

 
 „Ekonomické, marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích  

                 manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, 
bankovnictví a pojišťovnictví a zástupců a představitelů MAS a mikroregionů  

Plzeňského kraje“ 
 
         
 
   - s odborným seminářem na  téma   „INOVACE V NOVÉM PPROGAMOVÉM OBDOBÍ“                       

 
  - se společensko – marketingovým  programem 

 
                                                                          pod záštitou     
 
Ing. Miroslava Tomana, CSc., prezidenta Agrární komory České republiky  a  Potravinářské komory České republiky 

          
Ing. Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR a viceprezidenta Agrární komory ČR 

                                           
prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr.h.c.,  děkana ZF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

Ing. Martina Pelikána, Ph.D., děkana Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze  
 

     
                    
              KLATOVY            čtvrtek   16. dubna 2015              od  11.30 hodin  
 
 
   reprezentační   prostory   Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech 
                                                   
 



P r o g r a m : 

I. odborná část - seminář 
 
7.30 – 11.00 hod. – příprava prezentace partnerských společností  
 
11.30  - 13.00 hod.       
            - prezence účastníků, představení, prezentace a marketing partnerských společností 
            - občerstvení formou rautu 
 
13.00  hod.     
          Zahájení, přivítání hostů 
          Ing. Jaroslav Šíma, předseda KAK Plzeň, člen představenstva AK ČR 

          
          Představení delegovaných zástupců partnerských společností účastníkům fóra 
          Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel  Agrotom marketing  
 

 
          Prezentace  generálních  partnerů     (vstup do 4 minut) 
 
        
          Vystoupení čestných hostů  /představitelé AK ČR, ZS ČR, PEF ČZU v Praze,  

                                                                 ZF JU v Č. Budějovicích a další hosté / 

 
 
14. 00 hod. 

          Informace o  RO SZIF  České Budějovice 
          Ing. Jiří Chmel, ředitel RO SZIF 
 
14. 15 hod.  
          Informace o činnosti  v rámci Celostátní sítě pro venkov v dalším plánovacím období 
          Ing. Kamila Kupcová, referentka RO SZIF České Budějovice 
 
 14.25 hod. 

          Aktuální  situace v komoditách, trendy, výhled pro rok 2015 
         Hana Sedláčková, obchodní ředitelka Primagra a.s. 
          

 14.45 hod. 

          Bramborářství v roce 2015 -  trendy, inovační procesy, pěstování brambor na výrobu škrobu 
          Ing. Miloslav Chlan, předseda ÚBS ČR 
 

 15. 00 hod. 

           Inovace v informačních technologiích pro zemědělství, obchod, výrobu a potravinářství 
          Ing. Edita Šilerová, PhD., odborná asistentka, zástupce vedoucího KIT PEF ČZU v Praze 
  

15. 15 hod. 

            Inovace v pěstování a pestrosti vstupů pro BPS 
            Ing. Miroslav Herout, Ph.D.,  externí odborný asistent KTZS TF ČZU v Praze 
                                                             externí poradce  KRVA ZF JČU v Českých Budějovicích 
                                                             projekt. manažer Klastru aplikovaných biotechnologií a nanotechnologií 
                                                             vedoucí  Kompostárny Jarošovice 

 15. 30 hod. 

           Čerpání investičních dotací v zemědělství a výhled v novém plánovacím období. 
           Inovační centra. 
           Ing. Zdeněk Kučera, PhD.,  ředitel Agroteam CZ, s.r.o. 
 

  15. 45 hod. 

            Regionální potravina Plzeňského kraje  2014, plán v roce 2015   
            Spolupráce MAS v Plzeňském kraji se zemědělci, inovační trendy 
            Ing. Ivo Šašek , CSc.,  manažer MAS Pošumaví o.p.s. 
 

  16.00 hod. 

           Exkurze v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, inovační projekty 
              Ing. Vladislav Smolík, ředitel SŠZP v Klatovech 



II.  společensko - marketingová část (16.30  – 22.00 hod.) 
             
 

     Partnerské  společnosti  budou  představeny  v  den  konání  fóra   
 
 

- celovečerní raut                                               

 

- ochutnávky značkových vín                                             

 

- prezentace a marketing partnerských společností v marketingových prostorách 

 

- vzájemná diskuse  

 

- volný program 

 
- po celou dobu kapela  TRIO KLASIK   pod vedením  Jaroslava Pokuty 

 
 
17.30 hod.         regionální folklorní soubor   
 
19.00 hod.         sólo pro housle  -  Helena Hýnová 
 
19.30 hod.         losování    cen    
                            /I. cena:  víkendový pobyt  pro 2 osoby s plnou penzí  
                                                Hotel pod Hořicí, Soběšice a další ceny / 
 

21.30 hod.          AGRO DISCO SHOW 

 

22.00 hod.  ukončení   fóra 

 

-  

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 a gestoři  fóra 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                         N Á V R A T K A  
 

             „Ekonomické, marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích 
                    manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, 
                    bankovnictví a pojišťovnictví a zástupců a představitelů MAS a mikroregionů  
                                                           Plzeňského kraje“ 
                                                            

 
 - s odborným seminářem                         - se společensko – marketingovým  programem 

 
                      Klatovy              16. dubna 2015            od  11.30 hodin  
                     
                                 reprezentační   prostory   SŠZP v Klatovech 

 
Jméno, příjmení, titul    1……….………………………………………………………..………. 
(Pozice, funkce)          
                                      2…………………………………………………….…………………... 
          
                                      3…………………………………………………………………………. 
 
                                      4…………………………………………………………………………. 
 
Společnost, instituce      ………………………………………………………………………….. 
 
Vyplněné návratky prosím zašlete  na e–mail: howorka@seznam.cz  nebo potvrďte účast telefonicky 
na mob. 774 848 668  nejpozději do 16. 4. 2015 do 11.00 hodin. 
           
 
        Parkování  vozidel  na   b e z p l a t n ý c h   parkovištích  v okolí  školy 
        
          
          
         
 
        
        
         
        
 
       

 
 

                                                 
 
 
 
 

 
 

mailto:howorka@seznam.cz

