VIAMILK CZ družstvo
pořádá ve spolupráci s s Ing. Václavem Škeříkem – Boviline, s.r.o. Litomyšl, Ing. Miroslavem
Šustkem – Farmtec a. s. tématický zájezd:

Polské zemědělství 2019
Zájezd 26. - 30. 9. 2019 - Slezsko

Předběžný program zájezdu:

26.9.2019(čtvrtek)
10.00 příjezd do Opavy, odjezd do PL
10.20 KR Kietrz, farma PILSZCZ, prohlídka farmy dojnic z r. 2007 ved. p. Zbigniew Bania (2x500ks
prod.stáje, doj.2x22 rybina, teletník 800 ks, OMD a suchostojné 600 ks, vše volné stelivové převážně
boxové ustájení.)
12.00 odjezd na farmu KROTOSZYN,
prohlídka farmy z r. 2001 a diskuze s vedoucím
- p. Maciej Rzeszot. (produkční stáje 2x528ks na
matracích, doj. 2x22 rybinová, teletník 600ks a
OMD 500ks stelivové, nová porodna pro 150 ks
s minidojírnou 1x4 RD, teletníček pro VIB 80ks,
skup. teletník RV pro 160 ks)
13.30 příjezd do Kietrze, ubytování v podnik.
hotýlku
14.00 oběd, seznámení s ved. pracovníky KR
15.30 farma LANGOWO – prohlídka a diskuze
s hl. zootechničkou kombinátu p. Katarzyna
Piecuch a Daniel Motyka (prod. stáje 2x600 ks boxové stlané řezankou s vápnem nebo separátem,
vyhrnované lopatami, jímky 6x5000 m3 , porodna a rozdoj. cca 160 ks, teletník VIB 120ks a teletník RV
160 ks, teletník velký 850 ks, OMD a suchostojné 660ks, vše stelivové boxové nebo kotcové ustájení, doj.
karusel 60 míst)
17.30 návrat na základnu
18.00 večeře

18.30 prezentace státního podniku KR Kietrz, (cca
8 tis. ha ZP, 3,5 tis. dojnic aj) diskuze s vedením –
Ing.Mariusz Sikora ředitel, Ing.Wojciech Kwasnik
náměstek řed. pro techniku a investice)
Možný přesun tohoto bodu jako součást prohlídky
farmy Langowo
20.00 odpočinek, sauna, fitness a pod

27.9.2019 (pátek)
7.00 snídaně
8.00 odjezd do Krakowa (210km, 2,5hod.)
10.30 prohlídka hradu Wawel
13.00 oběd
14.00 prohlídka centra města
16.00 odjezd zpět na základnu
19.00 večeře
20.00 diskuze a přednáška na téma Polské zemědělství
a jeho pozice v EU – s čelním představitelem státního
aparátu (Ing. Zieliński, býv. ředitel zemského odboru
ARN)

28.9.2019 (sobota)
7.00 snídaně
8.00 st. p. DANKO, farma Krowiarki – prod. stáje 2x280 mist z r. 2006 a 2016, doj. paralelní 2x12,
rekonstruované stáje-porodna cca 100míst, OMD 200míst, vše stelivové boxové nebo kotcové ustájení.
10.00-11.00 představení podniku a diskuze s vedením – Ing. Jan Staroń ředitel, podnik se specializuje
na produkci osiv a chov dojnic
12.00 oběd,
13.00 odjezd do Gliwic (60 km, 1 hod.) po cestě je okresní město Raciborz, možná krátká zastávka a
prohlídka centra nebo zámku.
14.00-16.00 farma BUTOR Lany Wielkie – soukromá rodinná firma zajišťující komplex činnosti,
diskuze s majiteli Wlad. Butorem, K. Fleszarem aj. (chov skotu cca 350 dojnic + OMD + výkrm býků
vše v rekonstruovaných objektech, stlaní separátem z BPS, bioplynová stanice 750kWel r.2013
s vyvíječem páry, lihovar s produkcí finál. alk. nápojů, lisovna řepkového oleje, obchodní činnost s
osivy, hnojivy, chemikáliemi apod. Všechny činnosti jsou funkčně navzájem propojené)
16.30 kulturně historický exkurz v Gliwicích - zkrácená verze bez prohlídky města.
18.00 návrat na základnu
18.30 večeře, relax.

29.9.2019 (neděle)
7.00-8.00 snídaně
8.00 odjezd do Moszny (60km)
10.00 prohlídka zámku Moszna a parku, možná i
prohlídka hřebčína - jeden z nejvýznamnějších chovů
koní, pravidelně se zúčastňují dostihů v CZ
12.30 –13.00 přejezd do Prudnika (20km)
13.00-14.00 prohlídka farmy Wierzbiec – st.podnik
SK Prudnik- 2 produční stáje po 300 ks a dojírna
rybinová 2x12 v novostavbách, porodna a suchostojné
100 ks v rekonstruované K174, vše stelivové ustájení
14.00 odjezd do Paczkowa (55 km)
15.00 Otmuchowské jezera – prohlídka+oběd v některé rybárně
17.30 odjezd do HK přes Klodsko (120km)

Změna programu vyhrazena
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím, polopenze
Cena zájezdu na jednu osobu – cca 4 500,- Kč a bude vyúčtována po uskutečnění zájezdu.
Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Sjednejte si individuálně.
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování s polopenzí a vstupné, občerstvení
Doprava klimatizovaným autobusem s WC a TV
Přesný časový rozvrh tematického zájezdu bude závislý na počasí v místě pobytu.
Informace pro Vás:
Slezsko - https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
Krakov - https://cs.wikipedia.org/wiki/Krakov
Wawel - https://cs.wikipedia.org/wiki/Wawel

Přihlášky se budou zapisovat dle pořadí v jakém přišly.
Vyplněnou přihlášku zašlete na email: kamas@viamilkcz.cz
Těšíme se na Vás.. 😊)

za VIAMILK CZ družstvo
Pavel Lhoták, ředitel družstva

PŘIHLÁŠKA

na tematický zájezd do Slezska od 26. - 30. září 2019, který pořádá VIAMILK CZ družstvo, se
sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové

Jméno účastníka: ............................................................... datum narození..................................

Společnost, farma: ...............................................................................................................

Adresa:...................................................................................................................................

E-mail, tel.: ...................................................................................................................................

Přihlášku, prosíme, zaslat nejpozději do 31. 7. 2019 na e-mail:

kamas@viamilkcz.cz

Změna programu vyhrazena.

Faktura Vám bude zaslána po uskutečnění zájezdu.

