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             Vás zvou na                      
 

9. BRAMBORÁŘSKÝ DEN,  

 

který se uskuteční v úterý dne 13. 7. 2021 od 8.30 hod 
v Semicích, v restauraci Na Jitrách vedle tenisových kurtů, okres Nymburk 

          

                PROGRAM: 
                                              

  1. 8:30 - zahájení akce  -  Bramko – nejvýznamnější pěstitel konzumních brambor v ČR 

Zároveň začne svačina 

zástupce firmy 

Bramko Semice 
 

 Naše firma se také letos rozhodla kvůli pandemii koronaviru naše setkání v Polabí organizovat tak, aby 

účastníci akce bezpečně získali dostatek informací.  
 

a) Informace o vývoji sezóny 2021/2022 budou v deskách 
 

b) Stejně předpokládáme písemnou informaci ÚKZÚZ k množení brambor. Předpokládáme účast paní 

ředitelky Barbory Dobiášové 
 

 

 

c) Firma Syngenta, zastoupená paní Helenou Bochovou, bude mít také písemnou informaci 
 

d) Akce se účastní vedle partnerů naší firmy také partneři firmy Bramko 
 

2. 

 

 

9:30 - první prohlídku pokusného pole s prezentací našich odrůd - největšího bohatství naší firmy - povede 

pan Zdeněk Bečka s kolegy, pěstitelskými poradci z naší firmy za účasti našeho poradce z Německa pana 

Wernera Menkeho, který připraví základní informaci o trhu brambor v Evropě. 

Informace k pokusu sdělí účastníkům pan Václav Mikula ml. z firmy Bramko 

 

3. 

 

11:00 - druhá prohlídka pokusného pole  
 

4. 12:00 – oběd pro hosty našeho setkání.  
 

5. 13:00 - v případě potřeby se uskuteční třetí prohlídka pokusného pole  
 

6. Bude-li to možné, budeme chtít v průběhu dopoledne buď ve vnitřní části restaurace nebo 

na poli prezentovat informace k sezóně 2021/2022. 

Akce bude většinou probíhat ve venkovních prostorách areálu restaurace Na Jitrách 

Účastníci se musí řídit platnými hygienickými předpisy platnými v den konání akce. 

Ve vnitřních částech restaurace používejte, prosím, respirátor. 

 

 
 

 

                Na bramborářský den zvou : 
 

                        Zdeněk Bečka,                                  Tomáš Procházka,                                       Jiří Procházka, 

                  obchodní  ředitel                                         jednatel                                                    jednatel 
 

Přijďte se podívat na odrůdy brambor firmy EUROPLANT k největšímu pěstiteli konzumních brambor v ČR   
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Demonstrační pokusy jsou založeny na pozemku firmy BRAMKO, hon U Lípy, nadmořská výška 179 m 
Občerstvení se podává od 8.30 hod, kdy bude akce zahájena 

Vzhledem k nutnosti zajistit občerstvení a oběd, prosíme o potvrzení účasti a počtu zástupců z Vaší firmy do 9.7.2021  na tel. 281 923 901, 
popř. na email  info@europlant.cz.   Děkujeme. 

 

mailto:info@europlant.cz


 

                                                    
 
 

 
 
 

ORIENTAČNÍ PLÁNEK (v Semicích sledujte místní značení!) 
 
 

 
 
 

BLIŽŠÍ INFORMACE O MÍSTU KONÁNÍ AKCE NA   WWW.NAJITRACH.CZ  
 
 

* 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 
 
 
 

http://www.najitrach.cz/

