REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ

• Přihlášení probíhá do 12. ledna 2018 přednostně přes on-line
přihlášku, kterou naleznete na webu VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.:

• Přihlášení vystavovatelů probíhá do 8.ledna 2018 výhradně přes
on-line přihlášku, kterou naleznete na webu VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.:

www.vsuo.cz

www.vsuo.cz

Po vyplnění webového formuláře Vám pošleme potvrzení závazného
přihlášení a údaje potřebné k platbě včetně variabilního symbolu.

Po vyplnění webového formuláře Vám pošleme potvrzení závazného
přihlášení a údaje potřebné k platbě včetně variabilního symbolu.

Prosíme, preferujte platbu až v roce 2018!
Z organizačních důvodů se již nelze přihlašovat pomocí papírových
přihlášek ani posílat platby bez přiděleného variabilního symbolu. V
případě problémů s přihlášením/platbou kontaktujte Ing. Veroniku
Nekvindovou, Ph.D. (viz Organizační zajištění).
• Účastnický poplatek za osobu činí (bez noclehu):

• V rámci prezentace firmy nabízíme tyto možnosti:
1.
1 stůl se 2 židlemi, místo pro banner v přísálí kongresového
sálu k vystavení výrobků, reklamních předmětů a informačních materiálů firmy + účastnický poplatek pro 2 osoby,
který zahrnuje vložné, elektronický sborník, občerstvení
během akce a společenský večer formou rautu v hotelu
Černigov.
cena 6.000,- Kč vč. DPH
2.

na 2 dny................................................... 2.200,- Kč vč. DPH
na 1. den – 16. 1. 2018............................. 1.800,- Kč vč. DPH
na 2. den – 17. 1. 2018............................. 1.300,- Kč vč. DPH
3.
Z účastnického poplatku bude hrazeno vložné, elektronický sborník, občerstvení během akce a společenský večer formou rautu
v hotelu Černigov.
V případě, že účastnický poplatek nebude zaplacen, respektive nebude poukázána patřičná částka na účet pořadatele do
12. ledna 2018, zaplatí účastník potřebnou částku v hotovosti
při prezenci, která bude navýšena o manipulační poplatek 100,- Kč.  
• Storno přihlášky s garancí vrácení účastnického poplatku je do
12. ledna 2018.

4.

5.

Další stůl s židlí, místo pro banner v přísálí kongresového sálu
k vystavení výrobků, reklamních předmětů a informačních
materiálů firmy.
cena 2.000,- Kč vč. DPH
Každý další účastnický poplatek pro 1 osobu, který zahrnuje vložné, elektronický sborník, občerstvení během
akce a společenský večer formou rautu v hotelu Černigov.
cena 2.000,- Kč vč. DPH
Pronájem venkovní plochy pro výstavu strojů na parkovišti
před kongresovým centrem o rozměrech jednoho parkovacího místa (na prezentaci 1 firmy maximálně 2 parkovací
místa).
cena 1.500,- Kč vč. DPH
Umístění reklamního snímku výrobků na CD, které je součástí účastnického poplatku (ve formátu PDF, JPG a max.
rozsahu 50 MB).
cena 3.000,- Kč vč. DPH

Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy s.r.o.

Ovocnářská unie České republiky, z.s.

si Vás dovolují pozvat na

OVOCNÁŘSKÉ DNY
61. ročník
které se konají 16. a 17. ledna 2018
v Kongresovém
centru Aldis
v Hradci Králové
Vzhled loga
Hlavním prvkem vizuálního stylu je logo. Vnímání
loga obchodními partnery a veřejností se umocňuje
intenzitou a dobou jeho používání. Proto je nutná
konzistence v jeho užívání a je nezbytně nutné
dodržovat pravidla a předpisy pro zacházení
s jednotlivými modifikacemi loga. Na této stránce
je zobrazeno logo ve své 100% velikosti (tj. šířka
100 mm).

Logo je tvořeno ze dvou základních
prvků, grafického a písmového.
Grafický prvek se skládá ze dvou
částí, z kruhu a z pruhu pod ním.

Písmový prvek je tvořen literami názvu banky
úpravou písma Frutiger Extra Bold. Toto písmo se
dále nedovoluje používat v žádných úpravách pro
jinou komunikaci. Logo je navrženo s použitím dvou
základních barev.
(viz strana Definice základních barev na str. 2.5)

25. 11. 2016

6.

Logo je vizuálním vyjádřením hodnot, na kterých chce
banka stavět:
1) Posun banky ke klientské orientaci, lidskému
přístupu – logotyp asociuje siluetu člověka.
2) Dynamiku, flexibilitu a pohyb vpřed vyjadřuje
excentrické umístění „hlavy“ figurky. Jestliže
se na ni zadíváte ještě více, můžete v ní spatřit
plavce, který také jasně symbolizuje zmíněné
charakteristiky.

SPOLUPOŘÁDAJICÍ FIRMY:

2. Základní podmínky pro použití loga

2.2

Umístění loga firmy na balkonech v hlavním sále.
cena 3.000,- Kč vč. DPH

• Storno přihlášky s garancí vrácení registračního poplatku je do
12. ledna 2018.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PROGRAM 1. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2018

PROGRAM 2. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2018

Úterý 16. ledna 2018

Středa 17. ledna 2018

8:00 - 9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

8:00

Začátek 2. dne Ovocnářských dnů

8:00

Virózy jahodníku a borůvky

8:30

Nové poznatky v mechanizovaném řezu výsadeb
jabloní

9:30

Zahájení Ovocnářských dnů
Slovo hejtmana Královéhradeckého kraje
PhDr. J. Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje

VŠÚO Holovousy s.r.o. v roce 2018

L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie

zástupce VŠÚO Holovousy s.r.o.

Zhodnocení situace v ovocnářství
Ing. M. Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR, z.s.

9:20

Hnojiva společnosti COMPO Expert pro ovocnáře

9:50

Využití pavouků aktivních v zimě pro regulaci
přezimujících škůdců v jádrovinách

Současná zemědělská politika a rozvoj ovocnářství
zástupce Ministerstva zemědělství ČR

Aktuální problémy našeho zemědělství
Ing. Z. Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR
Kontrolní činnost SZPI v sektoru ovoce a zeleniny
Ing. M. Klanica, ústřední ředitel SZPI

Ovocnářství ve strukturálních statistikách ČSÚ
Ing. J. Hrbek, ředitel zemědělské statistiky ČSÚ

13:30
13:50
14:30
15:00

OBĚD

10:30 - 10:50
10:50

Možnosti a principy protimrazové ochrany
ovocných sadů
Ing. L. Laňar, VŠÚO Holovousy s.r.o.

Aktuality v zemědělském pojištění

Nabídka firmy Dow AgroSciences do ovocnářství

11:50

Inovace pěstitelských technologií ovocných druhů

12:30

Brevis – nový systém chemické probírky plodů

13:00

Aktuální stav citlivosti populací V. inaequalis v ČR
k fungicidům ze skupiny triazolů, anilinopyrimidinů
a strobilurinů

Ing. J. Havelka, ředitel RENOMIA AGRO a.s.

15:20 - 15:35

Nové způsoby tvarování třešní

16:20

Možnosti využití závlahových a retenčních nádrží
v ovocných sadech

16:35
17:15

M. Balmer, DLR Rheinpfalz, Německo

Ing. Z. Peza, Adama CZ s.r.o.

DISKUZE

Ukončení Ovocnářských dnů 2018
		

OBĚD

Ing. M. Rosa, AquaHop s.r.o., Rakovník

Zemědělské sucho v souvislosti s kvalitou půdy
Ing. J. Vopravil, Ph.D. , VÚMOP Praha Zbraslav

Představení nových podnoží třešní v Německu
M. Balmer, DLR Rheinpfalz, Německo

		
DISKUZE
18:00
19:30

L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie

		
13:30

Ukončení 1. dne Ovocnářských dnů 2018
SPOLEČENSKÝ VEČER
v restauraci hotelu ČERNIGOV

DOPROVODNÝ PROGRAM OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ
Čtvrtek 18. ledna 2018
8:00

Riegrovo náměstí 1494
500 02 Hradec Králové
telefon: +420 495 814 111, +420 495 814 266
e-mail: reservation.hchk@cpihotels.com
Jednolůžkový pokoj........................................................................900,- Kč
Dvojlůžkový pokoj....................................................................... 1.250,- Kč
Trojlůžkový pokoj......................................................................... 1.600,- Kč
třída SNP 733
500 03 Hradec Králové
telefon: +420 495 777 111
e-mail: recepce@alessandria.cz
Jednolůžkový pokoj STANDARD/STANDARD PLUS............. 1.000,- /1.500,- Kč
Dvoulůžkový pokoj STANDARD/STANDARD PLUS ............. 1.500,- /1.800,- Kč

RNDr. O. Pultar, Dow AgroSciences s.r.o.

Ing. P. Jaklová, VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

PŘESTÁVKA

15:35

Nové poznatky o rozšíření invazních škůdců
ovocných plodin v ČR

11:20

Ochrana sadů a vinic před jarními mrazy
M. Trtilek, AKP spol. s r.o., Brno

PŘESTÁVKA

Ing. M. Skalský, VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

Škody na ovoci a možnosti eliminace jejich dopadů
Ing. A. Stiborová, ředitelka zemědělského pojištění,
Česká pojišťovna a.s.

Ing. J. Mašek, Agroefekt s.r.o., Zápy

prof. Mgr. S. Pekár, Ph.D., Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita Brno

		
DISKUZE
12:30 - 13:30

Mgr. L. Valentová, VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

Ubytování není součástí účastnického poplatku. Rezervace ubytování je výhradně v režii účastníků. Pokud se při rezervaci odvoláte
na seminář „Ovocnářské dny“, bude Vám poskytnuta sleva (ceny
uvedeny níže jsou se snídaní). Ubytování si můžete za zvýhodněnou cenu objednat v některém z těchto hotelů:

Předvedení mechanizovaného řezu v sadech ZD
Dolany pod vedením britského poradce L. Jahae

Akci organizuje Východočeská ovocnářská unie ve spolupráci
se ZD Dolany. Přihlášení u tajemníka VčOU Ing. V. Ludvíka,
e-mail: vcouholovousy@seznam.cz
Vložné ve výši 300,- Kč za účastníka se hradí na místě v hotovosti.

Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 063 111
e-mail: recepce@noveadalbertinum.cz
Jednolůžkový pokoj.................................................................... 1.050,- Kč
Dvoulůžkový pokoj...................................................................... 1.400,- Kč
Českomoravské armády 295
500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 491 614 750
e-mail: grandhk@grandhk.cz
Jednolůžkový pokoj.................................................................... 1.000,- Kč
Dvoulůžkový pokoj...................................................................... 1.300,- Kč
			
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ing. Veronika N E K V I N D O V Á, Ph.D., VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.
tel.: +420 491 848 245, mobil: +420 732 253 915,
e-mail: nekvindova@vsuo.cz
Za odbornou úroveň zodpovídá
VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o. a OU ČR, z.s.

