
 
                           ORGANIZA NÍ  POKYNY 
 
1.   Školení  se koná ve dnech  28. 2. a  1. 3. 2019 v hotelu Jezerka  s.r.o.  

Ústupky 278, 538 07 SE .  K hotelu se dostanete z obce Se  sm rem  
Hlinsko po silnici . 343 na Ústupky, kde jsou sm rovky hotel Jezerka 

 
2.   Ubytování:  
      K dispozici jsou: 
      2 L pokoje – standard  /+ snídan  170,- K  osoba/       celkem   1.990,- K  
      2 L pokoje - superior   /+ snídan  170,- K  osoba/       celkem   2.190,- K                                            
      Pokoje standard jsou k dispozici v omezeném po tu.    
      Nocleh je nutné p ihlásit u tajemníka spole  s p ihláškou na seminá . 
      Pozor, platí se storno poplatky !!! 
      Noclehy budou zajišt ny  p ímo v hotelu, kde se koná školení.  
      Náklady za ubytování si hradí každý ú astník sám na recepci. 
 
3. Vložné se stravným (bez noclehu): 

      lenové V OU (OU R)           2 dny               800,- K    
      1. den      400,- K   2. den     400,- K    
      ne lenové    2 dny            1.100,- K    
      1. den              550,-    2.den     550,- K    
      estní lenové                   zdarma  (je nutné se p ihlásit) !!! 
      P i platb  v hotovosti se cena vložného zvyšuje o 100,- K . 
 
       Vstupné na degustaci vín ve výši  100,- K  bude vybíráno u prezence !! 

 
4. Pro propagaci výrobk  si mohou firmy pronajmout na dobu trvání                                               

seminá e st l a poster. Poplatek ve výši 1.000,- K  lze uhradit u prezence.      
Požadavky na propaga ní plochu si objednejte zárove  s p ihláškou u tajemníka 

OU na . mob. 603 227 884, nebo  e-mailem: vcouholovousy@seznam.cz  
nejpozd ji do 22. 2. 2019.  
 
Propagace firem bude fakturována po ukon ení seminá e!! 

 
5.  ástku uhra te p íkazem nebo složenkou  na ú et V OU:  
      SOB Ho ice, .ú. 107304653/0300,  VS-0019,  KS-0308,  SS-I  organizace 
 
6.  Závaznou p ihlášku v etn  objednávky noclehu zašlete na adresu                                       

tajemníka V OU: Ing. Václav Ludvík, Holovousy 129, 508 01 Ho ice  
      /e-mail: vcouholovousy@seznam.cz/ nejpozd ji 
      do 22. 2. 2019 z d vod  zajišt ní nocleh  a stravy. 
 
7. V hotelu je k dispozici bazén, sauna, solarium, squash, šipky, bowling.  
            DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  llzzee  zzíísskkaatt  uu  ttaajjeemmnnííkkaa  VV OOUU  nnaa  ..  mmoobb::  660033  222277  888844,,      
        nneebboo  pp íímmoo  vv  hhootteelluu  JJeezzeerrkkaa  ss..rr..oo..,,  tteell..::  446699  667766  332277,,    
        ee--mmaaiill::  rreecceeppccee@@jjeezzeerrkkaa..cczz,,  wwwwww..jjeezzeerrkkaa..cczz  

mailto:recepce@jezerka.cz


 
 

Východo eská ovocná ská unie 
 

Vás srde  zve na 
 
 
 
 

Školení ovocná  a školka  
východo eského regionu 

 

  
  
  

 
Hotel JEZERKA s.r.o. SE  - ÚSTUPKY 

 
  

28. 2. - 1. 3. 2019 
 
                                  SPOLUPO ÁDAJÍCÍ    FIRMY: 

 
 
 
 

                                        
               

 
 
                                                              
      

         
 

  
 
 



 
Dne 28. 2. 2019/1. den školení, prob hne v dob  od 8,00 do 13.30 hodin školení  
k integrované produkci ovoce v rámci Programu rozvoje venkova. Program v etn  
informací o p ihlášení na školení je sou ástí této pozvánky – strana 6.  
 
 
                       PROGRAM  1. DNE ŠKOLENÍ – tvrtek  28. 2. 2019 
 
 
13.30 - 13.40      Presence ú astník , organiza ní záležitosti a zahájení školení  
                            P. Kareš - p edseda V OU, ing. V. Ludvík - tajemník V OU 
  
13.40 - 14.00      Novinky firmy Bayer  pro rok 2019 
                            Ing. F. ezanina  -  zástupce firmy Bayer s.r.o. 
 
14.00 - 14.20      Novinky v pojišt ní ovoce 
                            M. Šelepa – zástupce  spole nosti Renomia Agro 
                        
14.20 - 14.40      Portfolium spole nosti AG Novachem pro rok 2019 
                            Ing. J. Andr, Ph.D., MBA  -  zástupce firmy AG Novachem s.r.o. 
                             
14.40 - 15.10      Dotace do ovocná ství v roce 2019 
                            Ing. M. Ludvík – p edseda Ovocná ské unie R 
 
15.10 - 15.30      Nový fungicid k ochran  jádrovin - Dagonis 
                            Ing. D. Musilová – zástupce firmy BASF  spol. s r.o.     
 
15.30 - 16.10      Školka ská výroba ve firm  Plantex, spol. s.r.o – nové tvary a typy 
                            výp stk  pro ovocné výsadby  
                            Ing. M. Nigut – zástupce firmy Plantex, spol. s.r.o 
 
16.10 – 16.30     P ípravky spole nosti INNVIGO na ochranu rostlin 
                            Ing. R. Bubeník – zástupce firmy INNVIGO AGRAR CZ, s.r.o. 
 
16.30 – 17,00     Výživa sad  a nové výrobky firmy AGRA GROUP 
                           Ing. P. Pluha  – zástupce firmy Agra Group a.s. St elské Hoštice 
 
17.00 - 18.30      Valná hromada a volby do orgán  V OU /program VH je v zápise/ 
 
18.30 - 19.30      V e  e  e 
     
20.00 - 21.30      ízená degustace vín 
                            Jan Cestr – Dobré víno Cestrovi, vinotéka P elou      
                            Ing. P. Pluha  – Agra Group a.s. St elské Hoštice 
 
 
 
 
 



 
 
                        
PROGRAM  2. DNE  ŠKOLENÍ  –  pátek   1. 3. 2019 
  
 7.00 -  8.00        S n í d a n  
   
8.00 – 8.20        P ípravky firmy CORTEVA na rok 2019 
                          RNDr. O. Pultar – zástupce firmy Corteva 
 
8.20 – 9.00        Invazivní šk dci v sadech-kam jsme se dobádali a co s tím 
                          RNDr. O. Pultar – zástupce firmy Corteva 
   
9.00 -  9.20       Ochranné systémy do sad  / proti kroupám, hmyzu, dešti/ 
                          Ing. P. K ek, ing. M. Mí ková – Oslavan, a.s.             
 
9.20 -  9.50        Novinky firmy BELCHIM pro rok 2019 
                          Ing. P. Egert –zástupce firmy Belchim Crop Protection Czech Rep. s.r.o. 
 
9.50 -  10.20      Nové možnosti chemické regulace plodnosti 
                          Ing. L. La ar – VŠÚO Holovousy s.r.o. 
 
10.20 – 10.30    P estávka 
 
10.30 – 11.10     Situace na trhu s jablky u nás i v zahrani í 
                           Ing. M. Ludvík – p edseda OU R 
 
11.10 - 12.00     P ehled podnoží a odr d používaných v Evrop  
                           Ing. M. Nigut – zástupce firmy Plantex, spol. s.r.o                           
 
12.00 - 12.20     Výživa ovocných rostlin a principy fertigace s firmou Agro Aliance 
                           Ing. R. ornejová  - zástupce firmy Agro Aliance s.r.o. 
 
12.20 – 12.40     Coragen 20 SC v ochran  proti obale m 
                           Ing. M. Kroulík – FMC Agro eská republika spol. s r.o. 
 
12.40 - 13.00     Výživa ovoce a hospoda ení s vodou     
                           Ing. T. Machálek, MBA - zástupce firmy YARA AGRI s.r.o. 
   
 13.00 - 13.30      O b  d 
 
 
 
               
                             
                           
 



                                
                              ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA 
 
 
            k ú asti na školení ovocná  a školka  východo eského regionu  

ve dnech  28. 2.  –  1. 3. 2019  
 

íjmení, jméno, titul     adresa trvalého bydlišt  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Vysílající organizace (adresa): 
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
  
Objednávka nocleh :  z  28. 2.  na  1. 3. 2019                      po et  osob      
Kategorie pokoje :            2L standard              2L superior    /ozna te k ížkem/        
Pokoje v kategirii standard jsou v omezené nabídce 

 
Úhrada ú astnického poplatku 

 
     
1. Ú astnický poplatek ve výši ........................  K  jsme dne ........................  2019 
    poukázali na ú et V OU u SOB Ho ice, .ú. 107304653/0300, VS-0019,   
    KS-0308, SS-I  organizace 
 
2. Ú astnický poplatek ve výši  .......................... K  uhradíme hotov  u prezence.  
 
Upozorn ní: P i platb  v hotovosti se vložné zvyšuje o 100,- K . 
 

ihlášku vypl te iteln  a zašlete nejpozd ji do 22. 2. 2019 na adresu: 
 
Ing. Václav  L u d v í k, tajemník V OU, 
Holovousy 129,  508 01 Ho ice 
ee--mmaaiill::  vvccoouuhhoolloovvoouussyy@@sseezznnaamm..cczz  
  
  
  
  
  

mailto:vcouholovousy@seznam.cz


  
  
 
               

 


