
         MANAŽERSKÉ

FÓRUM       

ZEMĚDĚLCŮ

Regionální agrární komora Pardubického kraje, Agrotom marketing, Krajská rada 
Zemědělského svazu ČR Pardubického kraje, Krajské informační středisko 

Agrovenkov o.p.s. jako hlavní organizátoři, RAK Královéhradeckého kraje, ZS ČR 
– územní organizace Hradec Králové a dalšími subjekty pořádají

Pardubického a Královéhradeckého kraje

v úterý 27. 11. 2018 v sále císařského        

areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.                         
                        

Záštitu nad akcí převzali:
Ing. Miroslav Toman, CSc. 

- ministr zemědělství České republiky
Ing. Václav Kroutil - radní Pardubického kraje

“Zemědělství za 100. let republiky a jeho budoucnost”

15:45 - 16:30 - Předání ocenění 

ODBORNÁ ČÁST
Časový harmonogram přednášek:

Na Vaši účast  a zájem
se těší partnerské
společnosti a organizátoři fóra:

Pardubický kraj

KR Zemědělského svazu ČR 
Pardubického kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA 
Královehradeckého kraje

Zemědělský svaz České republiky 
–  územní organizace Hradec Králové

11:30 - 13:00 - občerstvení

11:00 - 12:00 - prohlídka stájí NHK
(jen pro přihlašené na info@rakpa.cz do 23.11. 2018 - k vidění svatební dar pro vévodkyni Kate a prince Williama)

Partnerské společnosti budou
představeny v den konání akce. 

Časový harmonogram celodenní akce:

13:00 - 13:45 - zahájení a vystoupení organizátorů
          a prezentace partnerů akce

13:45 - 14:15 - Prof. Dr. Ing. František Kumhál 
    -  předseda odboru zemědělské techniky, energetiky a výstavby, ČAZV
          - téma přednášky: Historie a budoucnost zemědělské mechanizace v ČR

14:15 - 14:45 - Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.
     -  člen Odboru živočišné výroby ČAZV
     - téma přednášky: Vývoj vybraných ukazatelů živočišné výroby v ČR a v EU

14:45 - 15:15 - Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. 
    - honorární člen Katedry experimentální biologie rostlin UK v Praze
    - téma přednášky: Rostlinné biotechnologie - naděje pro budoucnost
                                               zemědělství v klimaticky rizikovém světě

15:15 - 15:45 - Ing. Jan Doležal
                               - tajemník AK ČR 
     - téma přednášky: Budoucnost zemědělstkých podpor

SPOLEČENSKÁ ČÁST
Časový harmonogram společenských akcí:

17:00 - 17:25 - vystoupení kapely Timbre Music
                               

17:25 - 17:30 - vystoupení tanečního páru Zig-Zag
                               

17:30 - 18:30 -  Vladimír Hron
                               

18:30 - 18:35 - vystoupení tanečního páru Zig-Zag

vystoupení kapely Timbre Music

20:00 - 21:00 - vystoupení kapely Timbre Music


