
 

    

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s okresními  agrárními  komorami,  územními  
organizacemi  Zemědělského svazu  České republiky  Plzeňského kraje a s dalšími partnery 

si Vás dovolují pozvat na  VII . reprezentační ročník akce 

 
„Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova 

a MAS Plzeňského kraje a okolí„ 
 
 
 

ve čtvrtek 19. října 2017 od  11.00 hodin 
 
 

do společenských prostor kulturního domu, Strakonická ul. 17 v Horažďovicích 
 

 
 
pod záštitou     
 

Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., prezidenta Agrární komory České republiky   
 
Ing. Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR a viceprezidenta Agrární komory ČR 
 
prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr.h.c., děkana Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
Ing. Martina Pelikána, Ph.D., děkana České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze 
 
 

 
PROGRAM: 
 
 
 

7.30 – 11.00 hod.   Příprava prezentace partnerských společností  
 
K prezentaci bude připraven mimo jiné i  stánek Celostátní sítě pro venkov, kde budou podávány informace k 
probíhajícímu 5. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 a prezentovány inspirativní 
projekty financované z Programu rozvoje venkova jako příklady dobré praxe. 
 
 
 

11.00 – 12.30 hod.   Odborná exkurze  
 
Lyckeby Amylex a.s., Strakonická 946, 341 01 Horažďovice 
 
praktická ukázka zpracování brambor na škrob a nová technologie výroby proteinů  
 
(sraz účastníků exkurze v 10.50 hod. v prostoru recepce firmy, parkování možné v okolí společnosti) 
 
 
 
 



 

    

I. odborná část – seminář 
 

12.30  - 13.15 hod.      
            - prezence účastníků, prezentace a marketing partnerských společností 
            - občerstvení formou rautu 
 
13.30 hod.     
 Zahájení, přivítání hostů 
 Ing. Jaroslav Šíma, předseda Krajské agrární komory Plzeňského kraje 
 
 Prezentace generálních partnerů akce 
 Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel  Agrotom marketing  
 

Vystoupení hostů / představitelé Agrární komory České republiky, Zemědělského svazu České 
republiky, Provozně ekonomická fakulty a České zemědělské univerzity v Praze, Zemědělské fakulty 
Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, státní správy a samosprávy… / 

 
14.00 hod. 
 Informace o  RO SZIF  České Budějovice v roce 2017 
 Ing. Jiří Chmel, ředitel Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu 
 
14.15 hod.  

Program rozvoje venkova 2014-2020, shrnutí jednotlivých příjmových kol 
Ing. Jiří Chmel, ředitel Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu 
 

14.30 hod  
Informace o činnosti Celostátní sítě pro venkov  

 Ing. Kamila Kupcová, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov 
 
14.45 hod. 
             Zhodnocení stavu zemědělství Klatovska v návaznosti na zemědělství v ČR. 
            Jiřina Jandová, ředitelka OAK Klatovy 
 
15.00 hod. 
 Bramborářství - trendy, inovační procesy, význam pěstování brambor na výrobu škrobu 
 Ing. Miloslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu 
 
15.20 hod. 
 Aktuální situace v komoditách, trendy, výhled pro rok 2018 
 Hana Sedláčková, obchodní ředitelka Primagra a.s. 
 
15.40 hod. 
            Vliv zpracování půdy na hospodaření s vodou 
            Doc. Ing. Václav Brant, PhD., docent Katedry agroekologie. abiometeorologie. ČZU v Praze 
 
16.00 hod. 
            Problematika zpracování a interpretace dat v rostlinné výrobě 
           Doc.. Ing. Milan Kroulík, PhD.,  zást. ved. Katedry zemědělských strojů ČZU v Praze 
 
16.20 hod. 
 Regionální potravina Plzeňského kraje 2017 – vyhodnocení,  plán v roce 2018 
 Ing. Ivo Šašek, CSc., manažer MAS Pošumaví z.s. 
 
16.35 hod. 

Program rozvoje venkova prostřednictvím MAS pro zemědělce, lesnictví a venkov – 
zkušenosti, možnosti / Operační program zaměstnanost, IROP / 

             Ing. Markéta Baštařová Janotová, manažerka CLLD MAS Pošumaví z.s. 

 



 

    

II. společensko - marketingová část (17.00 – 21.00 hod.) 
 
 

Partnerské společnosti budou představeny v  den  konání  fóra   
 
 

-  celovečerní  raut                                              -  ochutnávka  vín                                             

 

- prezentace a marketing partnerských společností  

 

- vzájemná odborná diskuse                              -  volný program 

 

 
Po celou dobu večera bude hrát k tanci a poslechu kapela Straka a syn 
 
 
18.00 hod.  Mladá dudácká muzika Strakonice 

 
18.45 hod.  Losování cen 
 
  (1. cena: víkendový pobyt pro 2 osoby s plnou penzí v Hotelu pod Hořicí, Soběšice  a další ceny) 
 

21.00 hod.  Ukončení fóra 

 
 

Účast na fóru je bezplatná. Občerstvení zajištěno. 

Pro informace 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 fóra 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

                                              
N Á V R A T K A 

 
„Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova 

a  MAS Plzeňského  kraje a okolí„ 
 
Horažďovice                19. října 2017                  od  11.00 hodin  
 
Jméno, příjmení, titul    1……….………………………………………………………………. 
(Pozice, funkce)          
                                      2………………………………………………………………………... 
 
                                      3 a další……………………………………………………………….. 
 
Společnost, instituce   ………………………………………………………………………….. 
 
Vyplněné návratky prosím zašlete na e – mail: howorka@seznam.cz  nebo potvrďte účast telefonicky na 
mob. 774 848 668 (stačí SMS) nejpozději do 18. 10. 2017 do 11.00 hodin. 
 
Parkování vozidel v okolí kulturního domu a u marketu Penny.           
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