
 

   

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás srdečně zveme na 
 

XVIII. ročník 
Manažerského,  marketingového a obchodního  fóra zemědělců, 

potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví 
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina 

 

dne 15. března 2018 od 11:00 hod. do hotelu Palcát; 9. května 2471; 390 02 Tábor 

 

Program: 
 
11.00  – 13.00 hod.       
prezence účastníků, představení a prezentace partnerských společností na informačních stáncích 
prezentace Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na informačním stánku 
občerstvení formou rautu  
 

I. / odborná část (seminář 13:00 – 16:00 hod.) 
 
Zahájení, přivítání hostů, Ing. Miroslav Vondruška, předseda OAK Tábor 
Prezentace generálních partnerů fóra, Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel  Agrotom marketing 
Vystoupení čestných hostů  
 
 

Státní zemědělský intervenční fond jeho činnost se zaměřením na Program rozvoje venkova 2014-2020  
a Celostátní sítě pro venkov. 
Ing. Jiří Chmel, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru České Budějovice 
 

Minulý, současný a očekávaný vývoj sucha v České republice se zaměřením na region Jihočeského 
kraje a Kraje Vysočina. 
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU v Brně, Ústav 
výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) 
 

Nové technologie pěstování plodin ve vztahu k ochraně půdy. 
Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., docent katedry agroekologie a biometeorologie FAPPZ ČZU v Praze 
Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., docent katedry zemědělských strojů TF ČZU v Praze 
 

Trh s komoditami a současné trendy v rostlinné výrobě, možnosti získání dotací v rostlinné výrobě.  
Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva, předseda představenstva a 
generální ředitel  ZZN Pelhřimov a.s. 

 
Pěstování brambor – aktuální situace, dotační politika, výhled v roce 2018 a výhled. 
Ing. Miloslav Chlan, předseda Ústřední bramborářský svaz ČR  
 

Diskuse účastníků. 
 
II. /  společensko -  marketingová část (16:00 – 22:00 hod.) 
 

                                                             

  
Za organizátory srdečně zve 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Chmel                                                                                                    
                                                                                                   ředitel SZIF RO České Budějovice     



 

   

                                                   
N á v r a t k a 

 
 

Manažerské, marketingové a obchodní  fórum zemědělců, potravinářů, 
výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského 

kraje a Kraje Vysočina 
 

 
 
 
čtvrtek 15. března 2018 od 11:00 hod. v hotelu Palcát; 9. května 2471; 390 02 Tábor 
 
 
 
Jméno, příjmení, titul, pozice – funkce ve firmě/ družstvu, společnosti  
 
 
……….………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………. 
. 
. 
. 
. 
 
 
Společnost, instituce 
 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Vyplněné návratky zašlete na e-mail : howorka@seznam.cz nejpozději do 14. března 2018 do 11.00 hodin 
                               

mailto:howorka@seznam.cz

