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Naše znaěka

Seminá k AGROTECHNICE chmele 202l čtená sky

Y ážení pěstitelé chmele,

souČasnY nePríznivy vyvoj pandemie koronaviru Covid-l9 a systém PES nenaznačují, že by se už
zaměsíc mohlo ve vnit ních prostorech sejít kolem l20 osob, a proto jsme se rozhodli tradiční
seminá k agrotechnice chmele ani neplánovat. Mrzí mě to o to víc, že seminá není jen o pasivní
riČasti a P ehlídce PrezentacÍ, ale zejména o potkávání Vás samotnych. Soci áIní rozměr je v tomto
ohledu nenahraditelny.

P ijde mi vŠak líto, aby nové, anebo tradiční aktualizované p íspěvky, které by jinak na seminá i
zazné|Y, uPadlY Y Za|omněnÍ, nebo se dokonce vribec nezkompilovaly, a tak jsme se rozhodli
sáhnout Po eŠenÍ, které se dlouho nabízelo samo - otisknout je v časopisu Chmela ství, jehož
vlastníkem je Svaz pěstitelri chmele ČR.

SouČasnYm P edplatitel m za podporu děkujeme a Vám ostatním, kte í ho zatim neodebíráte,
bYchom ho rádi Znovu doporučili. Jedná se o jeden z mála časopisri, které je dovoleno číst
V Pracovní době :-) P edplatné na rok 2021 vychází na 480 Kč včetně DPH, pro někoho t eba
moc, Pro jiného Pakatel. Počítejte se mnou. 300 Kč by byla obvyklá cena vložného na seminá , něco
bY vás stála naťt-a, takŽe dle mého názoru by se jednalo o zanedbatelnou částku, která by se
z alternativního pohledu stejně vynaložila a do režijních nákladri na pěsto vání chmele by lehce
zaPadla. Pokud jsem Vás p esvědčil, objednávku naleznete v p íIoze.

Závéremie t eba Íci, Žep ispěvatelem se mriže stát kdok oliv zVás. Dnešní doba je o sdíl eni,takže
Pokud si svoje novátorské p ístupy nechcete nechat pro sebe, redaktor je v časopisó rád uve ejní.
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Časopis Chmelařství 
 

 
© Svaz pěstitelů chmele ČR 

 

Roční předplatné 480 Kč 
 
 

Distribuci pro předplatitele provádí: 
 

Digital-ICT, s. r. o.  
Do Čertous 2622/14 
193 00 Praha 9 

 
   Tel.:   234 092 850-51 

E-mail: predplatne@predplatne.cz  
Web:   www.predplatne.cz 

 
 

Objednávkový formulář zde: 
https://www.predplatne.cz/detail/strana-1/tid-19696 

 
 

 
 
 
 

V případě technických problémů s objednávkou kontaktujte: 
 

Ing. Petr Svoboda, CSc.  tel. (kancelář):  415 732 121 
redaktor    tel. (gsm):    602 103 766 

e-mail:    svoboda@chizatec.cz 
Chmelařský institut s.r.o. 
Kadaňská 2525     
438 01 ŽATEC 
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