ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY
Wolkerova 17, 779 00 Olomouc
IČ: 72566566, DIČ: CZ72566566
tel./fax 585 413 619, mobil: 777 272 437
e-mail: zucm@zelinarska-unie.cz, www.zelinarska-unie.cz

POZVÁNKA
na odborný seminář

ZELINÁŘSKÉ DNY 2019
28. a 29. ledna 2019 Hotel Skalský dvůr

Lísek 52
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Souřadnice GPS - N 49°33'25,13" E 16°10'44,46"

HLAVNÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE:
PONDĚLÍ 28. ledna 2019
9:00 - 10:00 Registrace účastníků odborného semináře Zelinářské dny
10:00 - 13:00 Dopolední část odborného programu
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:30 Odpolední část odborného programu
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:30 Volební valná hromada ZUČM
19:00 - 24:00 Večeře, společenský večer účastníků Zelinářských dnů
ÚTERÝ 29. ledna 2019
8:30 - 9:00 Prezence účastníků Zelinářských dnů
9:00 - 12:00 Pokračování odborného programu
12:00 - 13:00 Ukončení Zelinářských dnů, oběd
PONDĚLÍ 28. ledna 2019
10:00 – 13:00 hod. dopolední program
Zhodnocení pěstitelského roku 2018 z pohledu ZUČM
Ing. Jaroslav Zeman, předseda ZUČM , Ing. Petr Hanka, místopředseda ZUČM

Aktuální problémy našeho zemědělství
Ing. Zdeněk Jandejsek CSc., prezident Agrární komory

Podpora citlivých komodit
Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb na MZe

Program rozvoje venkova, současné čerpání dotací pěstiteli zeleniny a výhled
do budoucího období
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru PRV na MZe

Integrovaná produkce zeleniny
Ing. David Kuna, ředitel odboru environmentálních podpor PRV na MZe

Zkušenosti a perspektivy organizací producentů zeleniny a ovoce z pohledu SZIF
Ing. Robert Zavadil, vrchní rada a ředitel odboru společné organizace trhů, SZIF

Zhodnocení projektu propagace čerstvé zeleniny v roce 2018
Alice Kouřilová, ZUČM a Ing. Monika Zábojníková, NWT a.s.

Poznatky SZPI z úředních kontrol 2018 v komoditě čerstvá zelenina
Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI

13:00 – 14:00 hod. přestávka na oběd
14:00 – 16:30 hod. odpolední program
Sucho a opatření k omezení jeho následků v ČR
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., sekce vodního hospodářství na MZe

Yara crop nutrition-kompletní výživa všech druhů zeleniny
Tomáš Machálek

Výsledky monitoringu škůdců
Ing. Kamil Holý Ph.D. a Ing. Kateřina Kovaříková, VÚRV Praha Ruzyně

Výsledky diagnostiky chorob zelenin v roce 2018
RNDr. Jana Volková, BASF spol. s r.o.

Zemědělské pojištění v praxi se zaměřením na zeleninu
Ing. Martin Bělina, Česká pojišťovna a.s.

Aktuality v zemědělském pojištění
Ing. Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

16:00 – 16:30 hod. přestávka
17:00 – 18:30 hod. valná hromada ZUČM
19:00 - 24:00 hod. večeře, společenský večer účastníků Zelinářských dnů
ÚTERÝ 29. ledna 2019
9:00 - 12:00 hod. dopolední program
Výsledky použití bio přípravků společnosti BIOCONT LABORATORY
Ing. Radim Šmídek, BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Nové technologické postupy v oblasti zelinářské výroby, doporučené
společností FERTISTAV CZ, a.s.
Ing. Mgr. Josef Balda

Zelinářství z pohledu MZe
Ing. Miroslav Toman, CSc. ministr zemědělství

Vize do budoucnosti v prodeji zeleniny přes E-shop
Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlik.cz

.

Rychlé a multiplexní metody pro detekci původců alimentárních onemocnění
v potravinách – představení projektu MultiKomPlex
Mgr. Radka Dziedzinská Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.

Likvidace plevelů horkou párou
Pavel Walas, ZÁLESÍ a.s

Ozon – desinfekce a prodloužení doby skladovatelnosti
Martin Ševc, OZONTECH, s.r.o.

Nové registrace přípravků od společnosti BAYER
Ing. Marian Havliček, BAYER s.r.o.

Bakteriální přípravky – nově pro pěstování zeleniny: FIX-H+N
RNDr. David Novotný Ph.D., MONAS Technology

Praktické využití biologické ochrany při pěstování zeleniny
Ing. Václav Psota, Ph.D., NWT a.s.

12:00 – 13:00 hod. ukončení Zelinářských dnů a oběd

CÍL ODBORNÉHO SEMINÁŘE
Zvyšování úrovně znalostí odborných pracovníků a pěstitelů zeleniny, propagace a osvojování
zásad správných pěstitelských postupů, přizpůsobení se novým odbytovým trendům a posílení
konkurenceschopnosti domácí produkce zeleniny.
ODBORNÝ GARANT AKCE:
Ing. Jaroslav Zeman, předseda ZUČM

DOPROVODNÉ AKCE:
- volební valná hromada ZUČM - velký jednací sál
- prezentace dodavatelů potřeb a služeb pro zelinářství – malé sály

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:
Příjezd a parkování autem:
Ze směru od Prahy - Po dálnici D1 do Velkého Beranova (sjezd na 119. km), dále do Žďáru
nad Sázavou, Nového Města na Moravě a pokračovat po silnici č. 19 směrem na Bystřici
nad Pernštejnem. Asi 2 km za obcí Rovné odbočit vlevo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem
stanete před hotelem.
Ze směru od Brna - Kuřim, Tišnov, Nedvědice, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a dále po silnici
č. 19 směrem na Nové Město na Moravě. Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit
vpravo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.
Ze směru od Svitav - Polička, Jimramov, Lísek a odtud ještě asi 2 km ve směru Dolní
Rožínka.
Ze směru od Velkého Meziříčí - Křižanov, Strážek, Dolní Rožínka, Rozsochy, směr vlakové
nádraží a asi 1 km za železničním přejezdem projet rovně křižovatkou a po 2,5 km jízdy
lesem stanete před hotelem.
Vlakové spojení
nejbližší stanice - zastávka Rozsochy
Autobusová doprava
• zastávka Lísek Skalský Dvůr - přímo u hotelu
• ostatní zastávky Lísek nebo Rozsochy - rozcestí u nádraží
Z uvedených zastávek můžeme zajistit po předchozí domluvě dopravu do hotelu.
Ubytování:
V hotelu Skalský dvůr zajišťuje ubytování výhradně ZUČM. Cena jednoho lůžka včetně
snídaně za jednu noc je 750,- Kč. Požadavky na ubytování přijímáme do 23. ledna 2019.
Vzhledem ke kapacitním možnostem nezajišťujeme jednolůžkové pokoje.
Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Skalský dvůr bude zájemcům nabídnuto ubytování
v blízkém okolí s možností zajištění dopravy z místa konání semináře.

DOPORUČENÍ
Vzhledem k možnému vývoji počasí doporučujeme účastníkům Zelinářských dnů příjezd
do areálu již v neděli v odpoledních hodinách s možností individuálního přátelského
setkání v příjemných prostorách, sportovního vyžití na lyžích, nebo koupání v hotelovém
bazénu. Pro předčasný příjezd bude na základě Vašeho požadavku zajištěno ubytování za
stejných podmínek.

REGISTRAČNÍ POPLATKY (vč. DPH):
Pro členy ZUČM...........................................................................................
Za každého dalšího účastníka z téhož podniku se hradí poplatek ve výši:
člen ZUČM....................................................................................................

1 800,- Kč
1 600,- Kč

Pro nečleny..................................................................................................
2 300,- Kč
Studentům zemědělských škol bude po předchozí dohodě umožněn vstup zdarma.
Registrační poplatky obsahují vložné i stravné na oba dny a účast na společenském
večeru. Stravné činí 1 200,- Kč a je nedělitelné od celkové částky.
PREZENTACE FIREM V MALÝCH SÁLECH:
Termíny prezentace – 28. - 29. 1. 2019
Poplatek za prezentační stánek pro člena ZUČM .............................
4 000,- Kč
Poplatek za prezentační stánek pro nečlena .....................................
6 000,- Kč
Poplatek za prezentační stánek se hradí předem.
V poplatku je zahrnut nárok na 1 stůl + 2 židle a účast 2 pracovníků po oba dny, účast na
společenském večeru, nárok na stravu pro 2 osoby a účast na jednání v sále.
Úhrada poplatků:
převodem nejpozději do 23. 1. 2019 na účet číslo 12412811/0100 Zelinářské unie Čech a
Moravy vedeného KB Olomouc. Naše IČ: 72566566, DIČ: CZ72566566, jsme plátci DPH.
Jako VS použijte Vaše IČO, do zprávy pro příjemce prosíme, napište název firmy.
Pokud nestihnete uhradit poplatek včas převodem, je možné zaplatit v hotovosti na místě.

Daňové doklady si nezapomeňte vyzvednout u prezence!
Přihlášky s uvedením Vašeho IČ zasílejte na adresu:
Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc
e-mail: kourilova@zelinarska-unie.cz nebo zucm@zelinarska-unie.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 24. ledna 2019
Storno přihlášek je možné pouze do dne uzávěrky, po tomto termínu se vložné nevrací.
Organizační zajištění akce: ZUČM, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc, tel: 585 413 619, 777 272 437

P Ř I H L Á Š K A na odborný seminář ZELINÁŘSKÉ DNY 2019
28. a 29. ledna 2019 Skalský dvůr
Firma: ………………………………………………………………………………………………

Adresa: ..........................................................................................................................................
IČ, DIČ: ..........................................................................

Prezentační stolek: ANO / NE

Jméno a příjmení účastníka (-ů) semináře i v případě, že se jedná o firemní prezentaci:
1. ………………………….…………………………………………………… …………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. …………………………. ………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………

Prosíme, při platbě bankou do zprávy pro příjemce uvádějte název firmy!!!!
Variabilním symbolem je Vaše IČ, které uvedete i v přihlášce.

POTVRZENÍ O PLATBĚ:
Potvrzujeme, že jsme dne

……………………………………….

uhradili z účtu č.

……………………………………….

variabilní symbol = IČ

……………………………………….

registrační poplatek celkem

………………………………………. Kč

……………………………………………

razítko a podpis účtárny

V případě, že požadovaná částka nebude v termínu připsána na účet pořadatele, bude u prezence od
účastníka vyžadována platba v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

