Pozvánka

na celokrajskou konferenci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pod záštitou
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc.,
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové
a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava
Folwarczneho
na téma

Potraviny a péče o krajinu
6. – 7. června 2019
Místo konání:

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 12, 746 01 Opava

Program 6. června 2019
8:00 – 9:00

Prezence účastníků, přivítání a organizační pokyny, možnost
ubytování, ranní káva
Kulturní vystoupení – školní pěvecký sbor
Slavnostní zahájení konference
Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí
a zemědělství
Ing. Arnošt Klein, ředitel školy

9:00 – 9:15
9:15 – 9:35

BLOK I.

Biotechnologie v potravinářství, mýty a fakta o potravinách,
senzorická analýza potravin (akreditace MŠMT), péče o krajinu

9:35 – 9:55
9:55 – 10.30

10:30 – 10:45

Vybrané tradiční biotechnologie v potravinářství
Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV, z.s.
Falšování potravin – historické kořeny a současnost
Mgr. Marta Konířová, oddělení společenských věd Muzea
Komenského v Přerově
Přestávka s občerstvením

10:45 – 11:15

11:15 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 12:30

12:30 – 13:30

Přehled značek kvality
Ing. Eva Chalupová, vedoucí oddělení marketingu značek kvality,
Státní zemědělský intervenční fond
Krajina Opavska a aktivity spolku Natura Opava
Bc. Jakub Kubačka, Natura Opava – Czech Republic, z.s.
Ovocný strom v krajině
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D., ZO ČSOP Levrekův ostrov
I úspěšná výrobní firma může efektivně chránit přírodu
Ing. Kamil Lisal, jednatel společnosti Semix Plus, spol. s.r.o.
Diskuse
Oběd

BLOK II. Regionální potraviny - představením produktů vybraných výrobců
regionálních potravin, prohlídka areálu školy a školního statku.
13:30 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

Slow Food Opavského Slezska
Mgr. Alexandr Burda, Ústav lázeňství a gastronomie Slezské
univerzity v Opavě
Regionální potravina – představení produktů
s ochutnávkou
Prohlídka areálu školy – školní park, ovocný sad a fóliovníky,
přírodovědné laboratoře, drobnochov

Podvečerní a večerní program
17:00 – 18:30
Degustace míchaných nápojů z regionálních surovin
Opavského Slezska
18:30 – 22:00
Společenské posezení s večeří u místní cimbálové muziky GIZDI

Program 7. června 2019
7:20 – 8:00
8:00 – 14:30

14:30

Snídaně pro ubytované
Exkurze krajinou Opavska – zemědělská farma – chov skotu,
bioplynová stanice, mokřadní biotopy – jejich význam a ochrana,
raduňský zámecký park a oranžerie, genofond starých odrůd
ovoce, sadařství na Opavsku, oběd
Ukončení akce, předání osvědčení a účastnických listů

Poplatek za účast na konferenci činí 200 Kč.
Přihlášky včetně účastnického poplatku zasílejte do 31. května 2019 na účet školy:
190674060237/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte IČ vysílající organizace.
Kapacita konference je omezená na 80 účastníků, zohledněno bude pořadí došlých
přihlášek a plateb.
Elektronické přihlášení na konferenci zde.

