
Motto akce:  

Síla přírody propojená s lidským umem pomáhá, léčí a inspiruje 
 

Srdečně Vás zveme na prezentaci s doprovodným programem, která se uskuteční  

7. června 2021 od 14:00 v areálu Golfového klubu Hluboká nad Vltavou.  

 

Program: 

• 13:30 – 13:55 příchod hostů/novinářů  
 

• 14:00 – 14:05 úvodní slovo moderátora 
 

• 14:05 – 14:20  RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.  
 

o představení výsledků výzkumu z oblasti biologicky aktivních látek, získávaných z léčivých 
a aromatických rostlin a jejich praktického využití v českém potravinářství a zemědělství 
 

• 14:20 – 14:30 Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D., členka předsednictva TA ČR 
 

o implementace a užitek výsledků výzkumu v praxi – Výzkum, který má smysl 
 

• 14:30 – 14:55 Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., mezinárodně uznávaný odborník na léčivé rostliny  

či botanické pesticidy, který patří mezi 1% nejcitovanějších vědců světa. Nositel  

významného ocenění Česká hlava 2013 za vývoj výrobků prokazatelně zlepšujících  

kvalitu života a životního prostředí 
 

o praktické využití výsledků vědy v českém potravinářství a zemědělství 

o křest knihy „Světem bylin s Romanem Pavelou“ 

▪ úvodní slovo majitele nakladatelství LIREGO s.r.o. a kmotra knihy 

▪ představení knihy autorem 

▪ prostor pro otázky 
 

• 14:55 – 15:00 Představení projektu Česká kniha pomáhá 
 

o nezisková organizace Česká kniha pomáhá, z. ú. zajišťuje bezplatnou distribuci knih českých autorů 

těm, kteří to aktuálně nemají v životě lehké a kteří mohou oporu najít v knize 
 

• 15:00 – 15:15  Přestávka 
 

• 15:15 – 15:45 Vernisáž obrazů oblíbeného moderátora a známého herce Filipa Čapky 
 

o představení dvou směrů dosavadní tvorby spojených pod názvem „Definuj slovo krása“  

▪ úvodní slovo Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče, Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

▪ slovo kmotra vernisáže 

▪ představení obrazů autorem 

▪ prostor pro otázky 
 

• 15:45 – 16:30  Představení vybraných výrobků a/nebo ochutnávka produktů od společností:   
 

o AGRO CS a.s., Dream Innovations s.r.o., Ing. Pavel Cvrček s.r.o., Kitl s.r.o., Pivovar Kamenice s.r.o., 

První jílovská a.s. a White s.r.o. 

 
Podmínky účasti na akci s ohledem na pandemii nemoci COVID-19: vstup bude umožněn výhradně na základě předem potvrzené 

účasti; každý účastník musí předložit potvrzení o očkování, o prodělané nemoci COVID-19 nebo o testu podle aktuálně platných 

pravidel; akce bude probíhat v souladu s aktuálně platnými omezeními (zejména ochrana dýchacích cest a maximální počet 

přítomných účastníků). 

 

Svou účast nám, prosím, potvrďte nejpozději do 3. června 2021 na kontaktech: 

Petra Hermelová, tel.: +420 607 104 354, e-mail: petra.hermelova@benesgroup.cz 

mailto:petra.hermelova@benesgroup.cz

