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Ne Nový rok si
můžeme přát leccos,
jak pro náš časopis'
tak pro čtenáře. Já
si však přeji, aby
Boží požehnání
zvlášt které bylo
I vysloveno Jeho Svaitostí, se vrchovaté
naplnilo v uzdravení
těžce nemocného Ja
roslava Z a f o u ke,
hrdinu TI. svět.války.
Nojor J.Zefouk, ses
třelený nad Německem,
naše největší eso v
útěcích ze zajateckých táborů, iemuž zar*7 i V f n & T* n -«
zkaz W.Churchi 11a ,
že za zastřeleného
letce budou zastřele
ni dva němečtí důsto-^
jníci v zajetí, boju
je o svůj život se
zákeřnou chorobou.
A t nás Bůh vy slyší!
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Neméně štěstí a Božího požehnání buče po
třebovat k dobrým rozhodnutím i president
Václav Havel, jehož popularita, podle výzku
mu veřejného mínění prý klesle už na 65%
bude prý klesat po t.zv. liberalizaci cen i
INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE, pod 50 %. To se jistě líbí všelijaký
mi politickým vrtichvostům, kteří hlu
ŠTĚPÁNSKÁ 35, PRAGUE 1
boce smekali a teč nakukují do talíře
u v n i t ř
čísle :
1. Aleš Novotný: 0 nejasnostech v politickém slovníku.

2. Pavel J a„c k o: Odzbrojení?
3. Rudolf Strobinger; Jaká politika?
4. Návštěva Č a 1 f y v Německu - nesplněná čs. žádost o
půjčku 1 miliardy DM.
5. Karlova cena Havlovi - ’’Národní politika” č.1/1991
6. Živočišné výroba, Ekonomika, Ekolgie - ZP P í s e k.
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K R A JA N SK Y

Zprávy z bývalého mírového bloku jsou stále zajímavé, i když čím
dál víc předpovídátelnější.
Rozpad socialistického impéria se
dostane do dějepisu a mnozí z nás jsou pyšni na to,
že žijí v
době, o které bude zmínka v čítankách.
Zeměpisné jsme však od
tavící pece dějin dost vzdáleni a proto by nás její zář neměla
oslepit natolik, že si nevšimneme co se děje na našem dvorku v
Queenslandu. Letmý pohled ukáže,
že vláda jako obvykle pilně
pracuje na tom, aby občané byli stále více, od kolébky po hrob,
závislí na státu,
na
potlačování
nezávislého
myšlení
a
soběstačnosti. To, samo osobě není nic pozoruhodného, to dělají v
Austrálii vlády všech politických zaměření.
Nicméně,
neobvyklé
zrychlení a zesílení tohoto procesu za zmínku stojí. Příkladů je
mnoho.
Nejzajímavější,
podle mého názoru,
jsou připravované
zákony o střelných zbraních. Mimochodem, pojem střelné a útočné
zbraně zahrnuje ledasco. Bývalá Queenslandská vláda měla takovou
dojemnou starost,
aby si občané vzájemně neubližovali,
že
zakázala vlastnictví neprůstřelných vest!
Z principielních důvodů jsem vždy byl proti
registraci
jak
střelných zbraní tak i registraci jejich vlastníků. Nezdálo se mě
však pravděpodobné, že by vláda chystala konfiskaci střelných
zbraní a obavy v tom směru jsem považoval za přehnané.
Myslel
jsem, že plány na registraci jsou výsledkem přízemního myšlení
těch veřejných služebníků,
pro které smyslem existence
je
škatulkování, omezování, zdržování a vybírání poplatků. Výsledkem
cynického myšlení politiků,
pro které jakýkoliv nový zdroj
státního příjmu je chvályhodný a kteří doufají, že se veřejnost,
rozhořčená vzrůstající kriminalitou,
dá
uchlácholit
novými
zákony.
Politici Labor Party mě sami přesvědčili o opaku.
Senátor Gerry
dones (ALP) píše svému voliči 7.června t. r. : "
If I háve any
influence at all I tvill certainly press for the banning of all
guns.“ Ministr pro policii, Michael Mackenroth na ABC televizním
programu 7.30 Report říká, že povolení
(firearms licence) může
být zrušeno v podstatě kdykoliv a přiznává, že registrace žádnému
postřeleni nezabrání.
K čemu tedy registrace,
když ne ke
konfiskaci? Bojí se vláda svých občanů? Proč?
Možná, že je třeba se podívat na některé argumenty,
používané
odpůrci střelných zbraní. Kupříkladu,
uvádí
se jako fakt,
že
zákaz střelných zbraní snižuje zločinnost. Opak je pravdou.
V
Austrálii státy Neu.' South Wales a Victoria mají
nejpřísnější
zákony tohoto druhu. Nepřekvapuje tudíž,
že to jsou státy z
nejnižším počtem střelných zbraní na osobu.
Člověka nasáklého
tendenční propagandou pak ale musí překvapit, že to jsou státy z
největší zločinností(násilné zločiny, zločinné použití
střelných
zbraní) na osobu.
Queensland a Tasmánie, kde
jsou tyto zákony
zatím nejmírnější, jsou v zločinnosti na opačném konci tabulky.
Situace je obdobná v USA, kde Neu.· York, z nej přísnějšími zákony
je považován novináři za jakousi Meccu pistolníků,
zřejmě podle
počtu vražd spáchaných střelnými
zbraněmi.
Kdyby
taková
jednoduchá rovnice byla skutečně platná,
zemí
s
největší
zločinností by muselo být Švýcarsko.
Odpůrci střelných zbraní poukazuji na nehody jimi způsobené.
Australské statistiky nám nedovolí
tento
fakt
dostatečně
posoudit. Můžeme si však pomoci informacemi ze Spojených států,
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kde v roce 1984 zemřelo na úraz zapříčiněný střelnou zbraní
1756
lidi. Za stejnou dobu 4500C Američanů zemřelo v automobilových
nehodách, 5500 se utopilo, přes 5000 uhořelo,
téměř 5000 se
otrávilo, 4000 se udusilo a 2585 umřelo při
"nehodách“
na
operačním sále.
Nevím, o kolik jsou australští chirurgové
opatrnější, ale šance úmrtí náhodným postřelením bude určitě
mnohem nižší i tady.
Sebevraždy a kombinace vraždy/sebevraždy jsou používány jako
další argument. “Logika" je asi taková - ten,
který se rozhodl
zabít své děti, svou ženu a sebe si to všechno rozmyslí,
protože
nemá po ruce pušku.
Sovětský svaz by tudíž měl být zemí s jedním
nejmenších počtů sebevražd. Opak je pravdou.
Kdyby zákony samy o sobě mohly něco vyřešit nebylo by jich asi
vůbec třeba - desatero Božích přikázání by nám stačilo.
Ábelovi
nepomohlo, že Kain neměl pušku. Morálně nebo duševně narušení
lidé nevraždi proto, že je zrovna po ruce nějaká zbraň.
V mé
praxi jsem přišel do styku s mnoha zločinci,
kteří použili při
páchání trestného činu pistoli.
Jak známo,
ve všech státech
Austrálie existují přísné zákony omezující a
někde
téměř
znemožňující vlastnictví tzv. schovatelných zbraní
(concealable
firearms).
A tak zatímco normální občan je vzat přes několika
měsíční byrokratický mlýn,když si žádost o pistoli
podá, moji
klienti byli vždy schopni si zbraň na černém trhu koupit během
několika dnů a to za cenu nepřesahující cenu trhu oficiálního.
Nemá smysl popírat, že mnoho odpůrců střelných zbraní upřímně
věří,
že konfiskace nebo i
registrace přispěje k
snížení
zločinnosti, sebevražd a nehod. Není divu, že lidé, kteří nejsou
schopni nebo nechtějí
pochopit
složitost
života,
vítají
jednoduchá řešení, která pochopit mohou.
Někteří občané si již tak zvykli na to, že jim po každém průjmu
stát utře zadek, že se jim zdá nepřirozený každý jiný způsob.
Nechápou, že občan má právo bránit sebe a svou rodinu proti
násilí a že obrana nemusí být a rozhodně by neměla být pouze
záležitostí policie. Nechápou, že občan má právo
(i povinnost)
bránit svou zem proti
násilí vnějšímu a že to není pouze
záležitost armády. I tak mírumilovný filosof,
jako je Dr
Ivan
Sviták navrhuje ozbrojení československého obyvatelstva podle
švýcarského způsobu.
Je možné, že někteří odpůrci střelných zbraní se jimi nestali
z
čiré nevědomosti. Jakkoliv je těžko normálnímu člověku pochopit
motivaci
takových jedinců, historie ukazuje,
že existují a
jednají proti zájmům svých spoluobčanů. Stačí
si vzpomenout na
Francii v roce 1940 nebo na Bilaka,Indru a jejich partu v roce
1968. Bohužel, je snazší obvinit ty, kteří křičí
"přihořívá"
z
paranoie.
Zatím ještě není pozdě. Zatím politici musí přece jenom brát
nějaký ohled na veřejné mínění.
Zatím by mělo stačit dát
poslancům vědět, co si o připravovaných změnách zákonů myslíme.
Váš zástupce v státním zákonodárném shromáždění závisí na vašem
hlasu, nemůže si dovolit ignorovat většinu.
Zatím to stojí jenom
trochu času a 41 centů na známku.
Dnes ještě není pozdě.
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O nejasnostech v politickém slovníku
Aleš Novotný
čtyřicet let budování socialismu zanechalo všeobsahující devastaci spo
lečnosti, není tedy divu, že postihuje i jazyk. Mám zde na mysli některé poj
my politického slovníku, používané konfusně, neujasněné a málo diferen
covaně, a to bez ohledu na politický postoj uživatele. Přiznám se, že k této
úvaze mě trochu podnítil úvodník minulého čísla, se kterým všeobecně
souhlasím; tak říkajíc, člověk chápe o co jde, je však škoda, když některé
nejasnosti ruší porozumění. Jde mi především o pojmy „konzervativní“ a
„pravice“, mám za to, že je načase je analyzovat, definovat a nezaměňovat.
Naproti nim je pojem „levice“ mnohem jasnější, jistě z mnoha důvodů.
ko cesta (více nebo méně násilná) k socia
lismu. Netřeba zde vyjmenovávat před
stavitele celého spektra od soc. dem. až
po různé druhy komunistů, zde je po na
šich zkušenostech jasno, každý cítí a ví, o
co jde.
První potíže nastávají s pojmem „pra
vice“, kterého se dnes (bohužel) stále
V Praze si to prý cvrlikají vrabci ze více užívá nesprávné, totiž jako označení
všech střech. Mezi Hradem a mini jakéhosi protikladu k levici, která je jas
sterstvem zahraničí to „nehraje“. Dů ná. Protože každý ví, co je levice, chtějí
vod: Diskuse a spory o zaměření čes se ti, co jsou proti, odlišit a nazývají se
„pravicí“. Je to však omyl a navíc není do
koslovenské zahraniční politiky.
budoucna
bez nebezpečí, pravice rozhod
Není tajemstvím, že hradní pán,
prezident Václav Havel, se zamiloval ně není jen pouhá „ne-levice“.
V politickém slovníku demokracií je
do Spojených států. Ve všem, nebo
totiž tento pojem vymezen mnohem pře
skoro ve všem. Od uniforem Hradní dněji než v češtině (což je pochopitelné),
"stráže ajějihó ope'rcTňíHo?tHčfá"ňt až' mnohem přesněji, než jen jako „opak le
po věci vážnější jako je třeba prezi vice“. Světonázorem pravice je totiž zce
dentská ústava.
la jasně nacionalismus a to je nutno mít
A není také žádným tajemstvím, neustále na paměti. Zásadně protestuji
že zkušení znalci světové politiky v proti spojování nebo dokonce zaměňo
Černínském paláci (je jich tam sku vání pojmů „pravice“ a „konzervativní“,
tečně několik!), by raději viděli protože bezpečně vím, že je možné být
orientaci na Evropu. Spojené státy tím druhým, aniž by bylo nutné být tím
prvním.
jsou příliš vzdálené, zatímco Francie,
Zároveň varuji před názorem, že celé
Itálie, s námi v dobrém i zlém histo toto označování „se přežilo“ a je „nutné“
ricky spjaté Rakousko a konečně i ho opustit. Vychází totiž z úst té stejné
sjednocené Německo jsou za humny. levice, která je zavedla a fanaticky na něm
Patříme prý do Evropy — a je to prav trvala nejméně padesát let a dnes by je nej
da — tak dělejme něco, abychom v raději upustila jako horkou bramboru.
budoucím evropském domě, který Proč, na to je snadná odpověd.

Hlavním bude asi ten, že je podložen
uzavřenou ideologií marxismu (v nejrůznějŠích odrůdách) a definuje se jako ta
ková od počátku dělnického hnutí —· ja-

JAKÁ POLITIKA?

dostane silné kontury již za necelé tři
Pravice je nacionalismus, mentálně
roky na Západě, našli své důstojné>
omezené hnutí nebo i strany, patřící mi
místo.
i
Při vší úctě k Washingtonu, k pre nulosti stejně, jako levicová modla socia! šismus. To nejsou protiklady, nýbrž
zidentovi Bushovi, demokratickým rodní bratři: levný a líbivý populismus,
tradicím této supervelmoci — jen ci podbízení se masám a nenávist k elitám,
ty a přání, láska či nenávist, základy dělník v popředí na velikých plakátech,
solidní politiky nevytvářejí. ’ Potře volání po státu a jeho hospodářských
bujeme si jasně uvědomit, kde je naše■ programech a stále nových daních, nenámísto a „svaté“ nadšení vystřídat rea• vist k „plutokratům“ a „kapitalistům“,
lismem. Jistě, oněch šedesát miliónů. věrnost učení a vůdci. Připomíná to více
dolarů, které Bush při své návštěvě re. KSSS nebo NSDAP? Ano, byly to rodné
publice přislíbil, je dobrý počinek. sestry, to lze snadno prokázat. Ten jedi
Ale v oné euforii na Václavském ná ný rozdíl, totiž nacionálnost (lépe rasis
mus) pravice a internacionálnost levice
městí se např. zapomnělo, že jen (tehdejší, nikoliv mnoha dnešních!) je
vídeňský starosta Zilk poskytne čes skutečně nepodstatný.
koslovenským sousedům vyšší finan
Filozoficky leží oběma v základech
ční pomoc, než první muŽ USA.
obraz determinovaného Člověka jako
Ne — politika není věcí citů. Něco
i“
jiného je přátelství. To Čechy a Slo neho „společnosti"; je lhostejné, je-li
váky s dnešní jedinou světovou super- tento pohled „rasový" nebo „třídní“. Je
velmocí už pojí velmi dlouho. Ale jen perfidním trikem levice namlouvat
právě přátelé by si neměli nic nalhá- trvale světu, že to jsou nebo byli nesmiři
vat. A především ten z partnerů, kte telní nepřátéle. Kdepak, výběžky jedno
ho stromu, snad konkurenti, to ano. Ne
rý teprve nedávno vstoupil opět na přítele však mají oba stejného: jmenuje se
politickou arénu demokratic právní stát, pluralitní demokracie a práva
kého světa. Přátelství k Americe ano. člověka, hodnoty vyrostlé na půdě kře
Ale zůstaňme v zájmu našich národů sťanské etiky a klasického liberalismu.
tím, čím jsme byli, jsme a budeme — •'Levice i pravice stojí na koliktivismu, na
neúctě k člověku jako jedinečnému stvo
Evropané!
R. Strôbingèr ření Božímu a na vulgárním materialismu

bez náznaku duchovna, které slouží jen
jako terč posměchu.
A kdo nevěří dějinám, ať se rozhlédne
dnes, jak jim to oběma pospolu pěkně
klape: Miloševičův srbský socialismus,
Ilieskův rumunský, nemluvě ani o afric
kých a asijských odrůdách socialismu —
jsou přece zároveň levjcové i pravicové,
jakýpak tedy rozpor? .To je ten důvod,
proč se dnes opět volá j)o zapomnění; le
vice, zbytky marxistických pohrobků,
zoufale přihlížejí, jak celý svět začíná
chápat, že socialismus a fašismus jedno
jsou, jak se desetiletí jejich zuřivé pro
pagandy vracejí velikýp obloukem nad
stamilionovým hřbitovem na jejich
vlastní hlavy.
Co dnes chybí mladým demokraciím je
pochopitelně nikoliv pravice — té je až
moc a bude jí bohužel nejprve přibývat —
nýbrž to, co je dnes nejlépe vystiženo
pojmem „konzervativní“. Podle snad nejkratší definice je to nikoliv lpění na tom,
co bylo včera, nýbrž život z toho, co platí
vždy.
Je to světový názor; vycházející z kře
sťanské etiky, dnes obohacený prvky kla
sického liberalismu, proto se někdy hovo
ří o neokonzervatismu. Klasický konzer
vatismus totiž vznikl jako reakce na libe
ralismus, osvícenství a především fran
couzskou revoluci. Jeho zakladatelem je
anglický politik, filosof a spisova.tel Ed
mund Burke (1729-1797), jehož myšlen
ky rozvedli např. Chateaubriand, Toc
queville, Coleridge, Southey, Savigny,
Adams, Hamilton, Ortega y Gasset a
další. Po dvou stoletích vývoje libe
rálních států a hlavně tváří v tvář nové
mu, mnohem horšímu ohrožení marxi
stickým i rasistickým kolektivismem,
došlo k jakémusi „historickému smíření“
klasického křesťanského konzervatismu
s liberalismem, alespoň jeho částmi (pře
devším ekonomikou).
Dnešní konzervativec je nutně i tro
chu liberál, zatímco ne každý liberál musí
být nutně konzervativní — známá „levi
cová liberalita“ především amerických,
ale částečně i evropských kruhů (ani v
Praze včetně Hrádečku jich není málo),
tato vyprázdněná nádoba programové
bezobsažnosti, toto totální zpochybnění
a rozvrácení všech hodnot je rovněž dneš
ním potomkem klasického liberalismu.
To jsou ti věční omlouvatelé jakýchkoliv
neřestí, kteří vždy myslí na „utrpení“
vrahů ve věznici a nikdy na jejich oběti.
Jen ve světle této diferenciace možno
hodnotit současnost nebo minulost tře
ba První republiky, ke které se zde vracet
nechci. Bavorská CSU je konzervativní,
nikoliv pravicová, to jsou Schonhuberovi Republikáni a italští neofašisté,
to je La Pen ve Francii, ale nikoli Chirac,
ten je konzervativní, jako i angličtí tories
a američtí republikáni. Ministr Klaus je
pochopitelně konzervativní, ale vůbec ne
pravicový, to je pán Móric a jeho SNS. Je
potěšitelné, převáží-li v OF (neo)konzer-

Při své návětěvě Mnichova projevil premiér Čalfa přání setkat se se zaméstnanci RMW, kteří
opustili Československo legálně i ilegálně a nalili existenci v mnichovské automobilce. Rozhovory
byly srdečné a spontánní.
(Snímky BMW, —ky—)

Nesplnôná čs. žádost o půjčku 1 miliardy DM

Návštěva Čalfy v Německu
(ky) — Dvoudenní návštěva čs. premiéra Mariána Čalfy v Německu (29. a
30.11.1990) měla dvě hlavní témata, kterým věnoval místní i zahraniční tisk
zvýšenou pozornost. Nesplněnou čs. žádost o půjčku 1 miliardy DM a spory,
které se projevily při setkání se zástupcem sudetských Němců v SRN.
Mluvčí bonnské vlády prohlásil, že Ně
mecko není schopno samo poskytnout
půjčku v požadované výši. To však ne
znamená, že se nezasadí svou vahou o to,
aby peníze přišly z mezinárodních fondů.
Při mnichovském setkání s mluvčím sudetoněmeckého
Landsmannschaftu
Franzem Neubauerem došlo k zásadním
diferencím. Jak Čalfa, tak i bavorský mi
nisterský předseda Max Strcibl odmítli
požadavky sudetských Němců, kteří
chtěli své nové nároky spojovat s vypra
cováním připravované smlouvy o přátel
ství mezi SRN a ČSFR. Oba státníci byli
toho názoru, že sudetoněmecký problém
patří minulosti. Max Streibl prohlásil, že

chce do civilizované Evropy, měl by vě
dět, že pojem „pravice“ je zde obsažen
jednoznačně negativně, a to oprávněně,
stejně jako dnes už konečně i ta ne
smrtelná levice — ta to však na rozdíl od
dnešních československých ne-lcvicových amatérů ví a jednou jim to i s úroky
vrátí.
Pojem „konzervativní“ je však obsa
zen pozitivně a to s přibývající tendencí;
alespoň tam, kde národy západní Evropy
užívají plodů politického spojenectví
ekonomické svobody liberalismu, zapu
štěné v mohutné stavbě křesťanské etiky.
Samozřejmě, ta nese dnes ošklivé skvrny
a mnohde i trhliny, dvě století zuřivé se
kularizace musely zanechat své stopy i
zde. Ale i když se stavba mnohdy zachvívá, přece jen ještě drží dost pevně; a byly
to události posledního roku v bývalém tá
boře socialismu, které ji pomohly upev
vativní (tedy konzervativně-liberální), nit.
Skutečně humánní Evropa budoucno
bylo by smutné, kdyby tam převážila pra
vice. Že se tak sami nazývají — Klub de sti bude bud křesťanská, nebo nebude
mokratické pravice, stejně jako třeba i vůbec, to platí obecně. I zde je co vylep
ČSL nebo KDU — je sice pochopitelné, šovat tváří v tvář konzumnímu nihilisale nesprávné a do budoucna politicky mu, znuděné přesycenosti a opouštění
nebezpečné. Zatím to na českosloven těch skutečných, protože věčných hod
ském poli neoraném tak nevadí, ale kdo not. Mravní obroda nových demokracií

se dnes nemůžeme dívat do minulosti, ale
musíme připravovat budoucnost.
Při setkání s čs. delegací byla dosažena
dohoda o praxi našich učňů v německých
podnicích. Dosáhlo se sblížení v názo
rech na propojení SRN s ČSFR dobudo
váním sítě dálnic. Firma Siemens naváže
úzkou spolupráci s Teslou Karlín. Při
pravuje se také smlouva odobrém soused
ství včetně pravidelných konsultací mi
nistrů zahraničních věcí a nejvyšších
představitelů obou zemí. K podpisu této
smlouvy má dojít ještě před velikono
cemi. Aktu má být přítomen německý
kancléř Helmut Kohl.

je pak bez křesťanství, tedy skutečného
konzervatismu, nepředstavitelná. Práz
dná havlovská liberalita sama nestačí, i
když je prvním krokem správným smě
rem.
Pevně věřím, že v dalším politickém
vývoji se všechny skupiny a hnutí konzer
vativní spojí a vytvoří si potřebnou elitu,
která je přivede k politické odpovědnosti
na dobu tak dlouhou, aby stát českoslo
venský nalezl tu správnou cestu, srovna
telnou třeba s poválečným Německem.
Od jejich politických protivníků, dnes
ještě stále vládnoucí socialistické levice, i
v pozadí číhající nacionalistické pravice,
se to očekávat nedá.

Karlova cena Havlovi
Podle zprávy německé tiskové agen
tury DPA president ČSFR Václav Havel
obdrží Karlovu cenu města Cách (Aachen). 10.000 DM dotovaná cena se udě
luje tradičně v červnu v korunním sále
městské radnice osobnostem, které se za
sloužily o sjednocení Evropy. Havel má
být poctěn za jeho odvahu, se kterou se
zasazuje „za duševní svobodu a mír v je
ho zemi a celé Evropě.“

Ford-Nissan
Fast serienreif ist die Ford-Nissan-Hoch‘' dachlimousine. Sechszylindermotoren
zwischen 2,0 und 2,6 Liter, bis 140 PS,
bis 180 km/h schnell. Premiere: Herbst
1990. Preis: etwa 45 000 Mark

Auto
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Závazná přihláška na seminář 'Rostlinná výroba-ekonomika-ekologie-restrukturalizace' (Písek, 14.února 1931)
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Souhlasíme s dohodnutou cenou uvedenou na pozvánce. Potvrzujeme, že jsme dne ................ uhradili účastnický
poplatek ve výši ....... Kčs za .... osob na účet Zemědělského poradenství Písek, č.ú. 12048-271 u KB Písek z
našeho účtu č..................... /........ (nutno uvést).

Podpis a razítko vysílající organizace

pořádají

Zemědělské poradenství Písek
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\
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Zemědělské ekonomické fórum ČR

/

odborný seminář na téma

____ //zemědělských seminářů" ! ____
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Živočišná výroba
Ekonomika
Ekologie
Restrukturalizace

Písek

12. února 1991

Seminář 1991 je pokračováním v řadě každoročních
piseckých" odborných setkání k aktuální zemědělské
problematice, jichž se zúčastnilo za čtyři roky jejich trvání /19871990 cca 2700 účastníků.

Cíle semináře
Uplatnění tržního mechanismu a změny ve skladbě poptávky
po živočišných produktech budou mít za následek radikální
přehodnocení mnohých dosavadních přístupů v živočišné výro
bě. Bude nutno realizovat řadu útlumových programů, které
bude možno částečně nahradit programy rozvojovými. Prudce
vzroste váha ekonomických hledisek. Současně se zpřísní poža
davky na kvalitativní stránku živočišných produktů, na jejich
zdravotní nezávadnost a na ochranu životního prostředí v okolí
objektů živočišné výroby.
Cílem semináře je nezávisle a kriticky posoudit výše uvedene
skutečnosti a napomoci potřebné orientaci pracovníků země
dělské praxe a jejich další racionální činnosti v podmínkách
tržního hospodářství. Otázky restrukturalizace, ekonomiky a
ekologie živočišné výroby budou při tom hodnoceny v kontextu
se zahraničními přístupy. Přiměřená pozornost bude věnována
též nezaujatému posouzení současného výskytu cizorodých
látek v živočišných produktech, zdrojům kontaminace a
možnostem jejího předcházení.
Část programu je vyhražena vystoupení zástupců nově
vytvořených chovatelských svazů a rovněž zemědělských
podniků se špičkovou úrovní chovů.
V doprovodném programu semináře v přisáli budovy bude
předvedeno programové vybavení pro šestnáctibitové osobní
počítače, využitelné přímo v zemědělském podniku v práci
provozního zootechnika, krmiváře nebo pracovníka služeb
Seminář je určen pro zootechniky, krmiváře a vrcholové
pracovníky zemědělských podniků, služeb a regionálních
orgánů státní správy, a rovněž pro pracovníky zabývající se
výpočetní technikou.

Odborný garant

Ing. Josef Honz, CSc.,
Zemědělské poradenství
pošt, schránka 86, 397 01 Písek
telefon 0362/3926

PROGRAM

REFERÁTY

Ubytování

Ing. Stanislav Procházka, ústřední koordinátor Země
dělského ekonomického fóra ČR: "Rozvojové a útlumové
programy v chovu Skotu“.

Doc. ing. Zdeněk Poděbradský, CSc., Výzkumný ústav
živočišné výroby Praha-Uhříněves: "Ekonomika živočišné
výroby v nových tržních podmínkách“.

Dipl. Ing. Franz Oberlehner, ředitel Zemědělské komory
Horního Rakouska, Linz: "Rozmístění skotu a prasat podle
výrobních oblastí a přírodních podmínek".
Ing. Josef Honz, CSc., Zemědělské poradenství Písek, ing.
Eva Honzova, CSc., Agropodnik Písek: “Strukturální změny v
živočišné a rostlinné výrobě z pohledu zootechnika podniku".
Ing. Vlastimil Kozel, Institut chovu skotu, Družstevní agrokombinát MOVA, Slušovice: "Mléko intenzivně, hovězí
extenzivně - obojí ekonomicky a ekologicky".
Prof. MVDr. Dr.h.c. Zdeněk Sova, DrSc., člen korespondent
ČSAV, Vysoká škola zemědělská Praha: "Cizorodé látky v
potravním řetězci - dopad do zdraví zvířat a lidí".
Prof. MVDr. Oldřich Rob, DrSc., Vysoká škola zemědělská
Praha: "Nové aspekty péče o zdraví, reprodukci zvířat a
kontroly nezávadnosti jejich produktů“.
Ing. Pavel Hons, CSc., Československá akademie země
dělská Praha: "Poznatky z ekologického hodnocení stájí a
skladů siláží v ČR - připravovaná legislativní opatření".
Franz Stúwe, obchodní ředitel firmy CLG, Pfarrkirchen,
SRN; ing. Ivo Šašek, ing. Miroslav Hrubý, Státní plemenářský
podnik Klatovy: "Zkušenosti s využitím aplikovaných počí
tačových programů pro ekologické a ekonomické řízení živo
čišné výroby v zemědělských podnicích v SRN; možnosti
využití v podmínkách ČSFR“.
Ing. Jiří Zelenka, předseda Zemědělského družstva Krásná
Hora nad Vltavou, předseda Svazu chovatelů Středočeského
kraje: "Úvahy o dalším vývoji chovu skotu, jeho ekonomiky,
kontroly užitkovosti a perspektivách zemědělského družstva".
Ing. Jan Štráfelda, CSc., tajemník Svazu chovatelů
masného skotu, poradenská firma APROS Praha: "Masný Skot
jako cesta k efektivnímu hospodaření na travních porostech".
Ing. Miroslav Pavlík, hlavní zootechnik Zemědělského
družstva Přešťovice, okres Strakonice, předseda sekce
černostrakatého skotu Svazu chovatelů Jihočeského kraje:
"Cesta k pětitisícové užitkovosti - a jak dál v intenzifikaci a
ekonomice chovu skotu?"

bude zajištováno v Písku
ubytování nejsou součástí
ubytovaný je bude hradit
informace o ubytování obdrží

a okolních městech. Náklady na
účastnického poplatku a každý
individuálně v hotovosti. Přesne
zájemci ve zvláštním dopise.

Doprava
Pořadatel zajišťuje a financuje dopravu ubytovaných účastníků
bez vlastní dopravy ve večerních hodinách 11. února z Pisku na
místa ubytování mimo Písek. Obdobně bude zorganizován
odvoz z místa ubytování do Písku 12. února v ranních hodnách.
Podrobnosti budou sděleny ubytovaným ve zvláštním dopise

Účastnický poplatek 298,- Kčs
se rozumí za osobu a zahrnuje sborník přednášek, vložné a
stravování. Hodnota stravování činí 40 Kčs. Kalkulace je založena
na Zemědělském poradenství Písek. Účastnický poplatek se
poukazuje na účet Zemědělského poradenství Písek, KB Písek,
číslo účtu 12048-271. V případě, že pracovníci z jednoho podniku
se zúčastňují dvou nebo tří seminářů, možno provést úhradu
jedním převodním příkazem.

Přihlášky
se zasílají nejpozději do 21. ledna 1991 na adresu Zemědělské
poradenství, pošt, schránka 86, 397 01 Písek
Na přihlášce je nutno uvést číslo účtu plátce.

Sborník přednášek
možno obejdnat samostatně na stejné adrese nebo telefonicky
u pracovníků poskytujících informace. Do sborníku budou
zahrnuty poznatky aktuální v únoru 1991. Sborník bude proto
zaslán účastníkům dodatečně, v průběhu března 1991.

Telefonické informace
lze získat na píseckých telefonních číslech 3161 nebo 5087
/ing. Pexídr, ing. Honzová/, dále 4725 nebo 4721 nebo 4722/paní
Kantorové/, případně 3926 /ing. Honz/. Předčíslí automatického
telefonního spojení na Písek je 0362.

Úterý 12. února 1991 - společenské centrum Družba Písek

Prezence
Zahájení
Referáty
Oběd
Referáty
Diskuse
Závěr školeni

7,30 - 8,30 hodin
8,30 - 8,45 hodin
8,45
- 12,00hodin
12,00
- 13.00hodin
13,00
- 15,00hedin
15.00
- *6,00hodin
16.00 - 16,15 hodin

Organizační pokyny a informace

Místo semináře
Společenské centrum Družba Písek, sídliště Písek-jih /při
výjězdu z města ve směru na Putim a Ražice, naproti auto
busovému nádraží/.

Upozornění pro účastníky
Cestovní náhrady včetně nákladů na ubytování si účastníci
nárokují u vysílající organizace. Nebude-li se moci přihlášený
zúčastnit, má vysílající organizace právo vyslat náhradníka. V
případě neúčasti účastnický poplatek nevracíme a přihlášenému
zašleme sborník

