Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
a Ing. Radko Loučka, CSc.
si vás dovolují pozvat na

Workshop
Významné změny ve výživě zvířat
a silážování za posledních 65 let
A CO DÁL?
který se koná 30.11-1.12.2017 od 10:00 do .....
při příležitosti oslavy kulatých narozenin RL
ve Wellness Penzionu Pod Rozhlednou ve VRBICI
http://www.penzion-pod-rozhlednou.cz/cz/o-nas
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Informace pro účastníky:
Program 30.11.2017
 Prezence od 9:30, zahájení v 10:00, ukončení přednášek cca v 15:00
 1. téma: Připomenutí toho, co se událo, jaké převratné, či méně převratné objevy
posunuly silážování a výživu zvířat až do dnešní doby.
 2. téma: Na co se v příštích letech zaměřit, co by se mělo zlepšit, a to nejen
v technologii výroby krmiv, ale i jejich využití a hodnocení, případně i z pohledu
metodik a organizace výzkumu a hlavně prezentace výsledků.
Program 1.12.2017
 Možnost využití wellness: 3 sauny aj. (masáže nutno objednat na 774171123).
 Prohlídka detašovaného pracoviště VÚŽV, případně zámku, v Kostelci nad Orlicí.
 Návštěva Minizoo a parku, případně návštěva muzea zámku v Častolovicích.
Organizační záležitosti:
Oběd a občerstvení v průběhu semináře zajištěno. Očekává se bohatá diskuze.
Po skončení workshopu přípitek, ubytování, přátelské posezení.
Lze prezentovat i postery. Firemní příspěvek vítán v jakékoliv výši.
Název a dobu trvání, případně druh Vašeho příspěvku pošlete do 11.11.2017
Vložné 800 Kč, ubytování 500 Kč (lze platit i na místě).
Platbu posílejte na konto u ČS: 2562186379/0800, VS 25017003
Potvrzení účasti a požadavku na ubytování posílejte do 11.11.2017 na
loucka.radko@vuzv.cz; podrobnější informace 731 650 836, 603 888 362

Přihláška
Jméno a příjmení:
Organizace:
Kontakt:
Přihlašuji příspěvek/poster:
V délce ..... minut
Přihlašuji firemní prezentaci cca 5-10 minut. Nabízím za ni ....... Kč
Požaduji zajistit ubytování: ano / ne; Zaplatím: na účet / na místě
Objednávám welness. Jaké?:
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