
 

    

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední 
odbornou školou Poděbrady si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 

 

Začínáme podnikat v zemědělství   
Výživa hospodářských zvířat – vliv 

 na zdraví a produkci 
 

Seminář proběhne dne 18. ledna 2019 od 8:15  
v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech 

adresa: Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady  
 
Cílem semináře je přiblížit mladým lidem problematiku podnikání v zemědělství 
s akcentem na welfare a výživu zvířat. Budou představeny dotační možnosti v rámci 
agrárního resortu, s akcentem na Program rozvoje venkova. Dále budou prezentovány 
požadavky na výživu zvířat z pohledu budoucího chovatele. To vše doplněno 
o zkušenosti přímo z praxe.  
 

Program semináře 
 
7:45 – 8:15  Prezence 
 
8:15 – 8:30  Zahájení semináře 
   Ing. Michaela Znamínková – SZeŠ Poděbrady 
 

Celostátní síť pro venkov 
Mgr. Jan Veselský – Státní zemědělský intervenční fond 

 
Program rozvoje venkova 2014–2020 
Mgr. Jan Veselský – Státní zemědělský intervenční fond 

 
8:30 – 9:45  Zásady výživy hospodářských zvířat, předpoklad úspěšného 
   chovu s důrazem na welfare  

Ing. Jiří Králíček Ph.D. – firma Blattin CZ 
 

9:45 – 10:00  Přestávka 
 
10:00 – 11:30 Agroturistika a chov koní se zaměřením na výživu - možnost 

podnikání v zemědělství 
Ing. Lenka Bystrianská – firma Dibaq, a. s. (Fitmin) 

 
11:30 – 12:30 Výživa skotu – základní předpoklad mléčné produkce 

Ing. Jiří Králíček Ph.D. – firma Blattin CZ 
  
13:15   Předpokládaný konec semináře 
 

 
 



 

    

 
 
 

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuse mezi účastníky za účelem 
sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe. 

 
 

Účast na semináři je BEZPLATNÁ.   
Občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov.  

Rezervace místa na semináři prostřednictvím e-mailu: jan.veselsky@szif.cz 
 

 
 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 

Ing. Zdeněk Procházka 
ředitel RO SZIF Praha 

 

Mgr. Jan Veselský 
Celostátní síť pro venkov 

RO SZIF Praha 
 
 
 
 
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny 
na www.szif.cz 

mailto:jan.veselsky@szif.cz

