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Část úřadu v novém
Městský úřad Černošice získal formou
pronájmu nové prostory pro kanceláře
pracovníků sociálně právní ochrany. Po
delší době se tak významným způsobem
podaří zlepšit komfort pro klienty úřadu.
Prostory pro část městského úřadu vykonávající agendu orgánu sociálně právní ochrany
dětí (dále SPOD) byly vytipovávány od ledna
2015. Nové standardy Ministerstva práce a
sociálních věcí pro výkon agendy SPOD na
jednotlivých obcích s rozšířenou působností
stanovily počty pracovníků pro výkon této
agendy. Standardy, které jsou pro městský
úřad závazné, stanovují, že ORP Černošice by
mělo pokrýt agendu SPOD celkem 37 – 49
pracovníky. Rada města schválila změnu organizační struktury městského úřadu a navýšení počtu pracovníků, kteří vykonávají agendu
OSPOD z cca 16 pracovníků na cílový počet
38 pracovníků.
Prostory, které úřad obývá v Podskalské ulici, kapacitně nestačí takové navýšení počtu
zaměstnanců absorbovat. Proto byly počátkem roku vytipovávány prostory, kam by
bylo možné pracovníky vykonávající SPOD
přestěhovat s tím, že náklady spojené s pronájmem prostor budou hrazeny z dotace na
výkon sociálně právní ochrany.
Prostory byly vytipovávány z veřejné inzerce realitních kanceláří na portálu sreality.
cz. Hlavním kritériem pro výběr vhodného
objektu byly zejména prostorové možnosti
vhodné pro úřad, ale i možnosti vytvoření
zázemí pro klienty. V novém objektu tak kromě kanceláří a jednacích prostor vznikají také
čekárny a zázemí pro klienty, vč. místnosti pro
děti. Důležitým kriteriem při výběru byla i
docházková vzdálenost a dostupná konektivita vzhledem k lokalitě Podskalská, možnost
parkování služebních vozidel v objektu i soukromých vozidel na blízkých parkovištích a
také dobrá dostupnost MHD.
Nové prostory se nacházejí na adrese:
Praha 2,Václavská 12.
Do těchto prostor se přesunou agendy těchto oddělení odboru Sociálních věcí a zdravotnictví:
- oddělení sociálně právní ochrany dětí
- oddělení náhradní rodinné péče
- oddělení sociální prevence.
K dispozici Vám bude 23 pracovníků sociálně
právní ochrany dětí, dále 9 pracovníků oddělení náhradní rodinné péče a 6 pracovníků
oddělení sociální prevence, kteří jsou připra-

Změna adresy
od 2.11.2015 dojde k přestěhování
- oddělení náhradní rodinné péče
- oddělení sociálně právní ochrany
- oddělení sociální prevence
na novou adresu Praha 2,Václavská 12

- zastávka tram Palackého náměstí - č. 3, 4, 10, 16
- zastávka tram Karlovo náměstí - č. 3, 4, 6, 10, 18, 22, 24
- zastávka metro B Karlovo náměstí

Telefonní čísla a e-maily na pracovníky se nemění
veni pomoci Vám v náročné životní situaci,
jako jsou například:
- konflikty při výchově a péči o nezletilé dítě,
- vztahové problémy v rodině,
- problémová úhrada výživného na nezletilé
dítě,
- starosti osamělého rodiče nezletilého dítěte (finance, bydlení apod.),
- těhotenství nezletilé,
- chod domácnosti a péče o nezletilé,
- adopce dítěte, osvojení dítěte,
- psychické a fyzické násilí v rodině,
- záškoláctví, šikana,
- zneužívání návykových látek (drogy, alkohol),
- trestná činnost a přestupky,

- agresivita,
- prostituce.
Telefonní kontakty na jednotlivé pracovníky
zůstávají nadále v platnosti.
V souvislosti s uvedeným stěhováním bude
ve dnech 26. 10. 2015 – 3. 11. 2015 omezen
provoz zmíněných oddělení. Po celou dobu
omezení provozu budou naši pracovníci připraveni pomoci všem klientům v řešení naléhavých a akutních situací.
Děkuje všem našim klientům za pochopení
a těšíme se na setkání s Vámi v nových, komfortních prostorách.
Petra Hermanová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Místní akční plány
Zlepšení kvality vzdělávání na území
okresu mohou zlepšit místní akční plány.
Co se za tímto pojmem skrývá?
Co je MAP?
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který
bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Co přinese MAP řediteli školy a zřizovateli?
Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné
posílit přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí
působících ve vzdělávání na místní úrovni.
Aby mohly být tyto pozitivní změny nastartovány a následně podporovány, je v operačním
programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
navržen systém komplexní podpory. Na jeho
začátku kromě systémových projektů (realizovaných z úrovně MŠMT) stojí i možnost
pro jednotlivá území České republiky (ORP)
nastavit si způsob komunikace, spolupráce a
vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry
(vzdělávání, sociální oblast) v území.
Pro úroveň mateřských a základních škol jsou
k rozvíjení procesů spolupráce určeny místní
akční plány, které jsou součástí tzv. akce KLIMA (viz. níže). Podpora je určena pro rozvoj
motivující kultury zaměřené na maximální
podporu úspěchu každého žáka i učitele a na
trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Příprava
a realizace MAP umožní v územích zapojit do
diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména
ředitele mateřských a základních škol, ale
i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další
partnery.
Akce KLIMA:
Filozofií akce KLIMA je omezený počet vzdělávacích cílů vzájemně propojených a sladě-

ných v soustavě projektů a výzev.
Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu
každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími
neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se
využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků, nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů
vzdělávání.
Cíle MAP:
Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Přínos MAP:
Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a
naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti
reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Výstup MAP:
Očekávaným výstupem MAP je dohoda o
prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.
Strategický rámec a dále soubor aktivit, ve
kterých se navrhují konkrétní řešení místních
problémů v dohodnutých prioritách. Sem patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí
ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde nároky na financování
jsou velmi malé.V plánu mohou být navržené
i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v
žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, nebo krajských a státních
dotačních programů, nebo jiných operačních
programů. Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství –
například do oblasti sociálních služeb, pokud
je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu
nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků, nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.
Hlavní témata MAP:
• Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost –
inkluze – kvalita
• Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
• Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem
Doporučená témata:
• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií,
inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
• Kariérové poradenství v základních školách
pokračování na straně 3
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Místní akční plány

Novinky na správním odboru

pokračování ze strany 2
Proč se zapojit?
Pokud nebude souhlasit s projektem MAP
min. 70 % škol, tento projekt se v území neuskuteční. Tudíž NEBUDE možné do budoucna žádat pro vzdělávací zařízení o jakékoliv
dotace!!!

Nová čekárna pro klienty, informační
kancelář a poplatkový automat. To jsou
novinky, které nabídneme ještě letos
klientům na správním odboru.

Několik statistických údajů
Obec s rozšířenou působností Černošice
Počet obcí: 79
Počet obyvatel: 134 351 obyvatel k 1. 1. 2015
Počet mateřských a základních škol podle
RED IZO: 95 (nutný souhlas se zapojením
min. 67 škol)
Rozloha: 58 064 ha
Místní akční plán pro celé ORP Černošice
bude připravovat MAS Dolnobřežansko s
podporou ostatních MAS v území. Prosíme
všechny zřizovatele škol, ředitele škol, školek
i ZUŠ včetně všech ostatních subjektů ve
vzdělávání (neformální, zájmové i subjekty v
soc. službách), kteří se budou chtít aktivně
zapojit do projektu, o kontaktování následujících koordinátorů podle svého místa působení.
RNDr. Jaroslav Huk
(MAS Přemyslovské střední Čechy):
huk@roztoky.cz
Markéta Svobodová:
svobodova@airportregion.cz
Horoměřice, Únětice, Roztoky, Úholičky,
Okoř, Velké Přílepy, Statenice, Lichoceves,
Číčovice, Svrkyně, Holubice, Tursko, Libčice
nad Vltavou, Červený Újezd, Hostivice, Jeneč,
Tuchoměřice, Dobrovíz, Kněževes, Středokluky
Martina Bláhová (MAS Jihozápad):
blahova.masjihozapad@volny.cz
Chýně, Chrášťany, Rudná, Jinočany, Zbuzany,
Ořech, Choteč, Kosoř, Dobříč, Chýnice, Tachlovice, Nučice, Drahelčice, Ptice, Úhonice,
Třebotov,Vonoklasy, Roblín,

Neustále se snažíme naplňovat strategii
Městského úřadu Černošice, v rámci které
mimo jiné vyvíjíme činnosti přispívající ke
spokojenosti více než 130 000 občanů
našeho správního obvodu, kde vykonáváme
přenesenou působnost. Na závěr letošního
roku můžeme potěšit naše občany hned
několika novinkami, které chceme ještě
v letošním roce realizovat v prostorech
úřadu, kde se nachází správní odbor. Tedy
občané, kteří navštíví náš úřad v záležitostech, které se vztahují k agendám osobních
dokladů (občanské průkazy, cestovní pasy),
evidence vozidel, evidence řidičů, evidence
obyvatel a matriky budou moci využít novou informační kancelář a nový prostor
čekárny.
Koncept nové informační kanceláře bude
v rámci možností využití daného prostoru
vytvořen jako moderní informační zázemí,
kde budeme moci v praxi realizovat základní standardy proklientského přístupu.
Konkrétně se bude jednat například a prostor vyhrazený pro vyplňování příslušných
tiskopisů správních činností, vyhrazenou
diskrétní zónu nebo možnost usadit se
přímo v informační kanceláři v případě
čekání na pracovníky, kteří se budou věnovat jiným klientům.
V současné době mohou občané čekat
s pořadovým lístkem pouze na chodbě
u přístupů k jednotlivým přepážkovým
pracovištím odboru. Tento prostor bude
rozšířen o čekárnu, jako pohodlnější mís-

Miloš Navrátil (MAS Mníšecko):
milos.navratil@mnisek.cz
Jíloviště, Trnová, Klínec, Líšnice, Hvozdnice,
Řitka, Mníšek pod Brdy, Bojanovice, Čisovice,
Kytín, Zahořany, Bratřínov, Černolice
Mgr. Renata Hlavešová
(MAS Dolnobřežansko):
hlavesova@mas-dolnobrezansko.cz
Březová – Oleško, Dolní Břežany, Jesenice,
Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Psáry,Vestec,Vrané nad Vltavou, Zlatníky – Hodkovice, Zvole,
Davle, Měchenice, Buš, Slapy, Štěchovice, Petrov, Pohoří, Jílové u Prahy, Hradištko, Kamenný Přívoz, Řevnice, Dobřichovice, Lety, Karlík,
Všenory a Černošice.
Mgr. Monika Neužilová
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Tel: 724 685 248
info@mas-dolnobrezansko.cz
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to pro čekání v pořadí. Zejména pak najde své využití v měsících (duben až srpen) sezónního nárůstu činností nebo v
důsledku eventuálních legislativních změn,
díky kterým k nám musí občan také přijít. Budou zde umístěné také informační
nástěnky, které poskytnou klientovi
ucelené a kompletní informace k vyřízení
žádostí a potřebných náležitostí k agendám
správních činností.
Po více než roce společné práce OVV, informatiků, finančního odboru a právního
oddělení budeme v pátek 23. 10. instalovat automat na správní poplatky. Automat
by měl obsloužit především klienty pro
menší platby, a to především pro správní
odbor, ale hradit na něm půjdou všechny
neadresné platby pro všechny odbory v
Podskalské. Poplatek bude možné uhradit
v hotovosti, ale i platební kartou a to i bezkontaktní metodou. Automat bude napojen
online do GINISu, kde bude jako samostatná pokladna. Automat má v sobě recyklační
pokladnu, která z přijmutých bankovek umí
i vracet.
Jako prví v ČR budeme mít platbu přes
variabilní symbol, díky tomu bude možné
hradit adresné platby. Na platebním rozkazu bude čárový kód, který klient přiloží
pod čtečku v automatu. Tato funkce
bude připravena během několika měsíců.
Věřím, že automat bude ze strany klientů
dobře vnímán a bude sloužit svému účelu. Současně doufáme, že realizace našeho záměru zkvalitní služby, které našim
občanům poskytujeme a bude na ně mít
pozitivní dopad.
Stanislav Herman, správní odbor
Ondřej Šimíček, odbor vnitřních věcí
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Dotace na územní plány
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu pořizování územních studií.
Jak na to?
Termín platnosti „starých“ územních plánů obcí
nebo sídelních útvarů schválených před 1. 1.
2007 je stanoven stavebním zákonem do 31. 12.
2020. „Starý“ územní plán je možné upravený
projednat a vydat nebo ho nahradit novým
územním plánem. Pokud obec do roku 2020
územní plán takto neaktualizuje, nebude mít
územní plán žádný. Vzhledem k tomu, že projednání nového územního plánu průměrně trvá
dva až tři roky i déle, je nejvyšší čas začít plánovat pořízení nového územního plánu, pokud
ještě nebylo pořizování zahájeno. Úřad územního plánování je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, pokud ho obec o pořizování
požádá. Jinak může obec uzavřít smlouvu s tzv.
„létajícím pořizovatelem“ nebo mít vlastního
úředníka - pořizovatele.

Odbor územního plánování je k dispozici všem
obcím i občanům pro jakékoli dotazy týkající se
územního plánování i v případě, že není pořizovatelem pro danou obec. Odbor vykonává
činnost úřadu územního plánování a vyvlastňovacího úřadu pro celé území obce s rozšířenou
působností. Hlavní náplní práce úřadu územního plánování v letošním roce bylo projednávání nových územích plánů, které postupně
nahrazují zastaralou původní územně plánovací
dokumentaci.
Novinkou v dotacích týkajících se územního
plánování je, že Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo 8. 10. 2015 výzvu k podávání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora
pořizování a uplatňování dokumentů územního
rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie.
Cílem je podpořit zpracování územních studií

veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství a
komplexního řešení krajiny. Územní studii krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod
obce s rozšířenou působností. Územních studií
může být zpracováno více. Příjemci podpory
mohou být pouze obce s rozšířenou působností. Jako úřad územního plánování bychom
rádi pořídili zejména územní studie veřejných
prostranství, popř. územní studii krajiny. Pokud
byste měli zájem o pořízení některé z uvedených studií, kontaktujte prosím úřad územního
plánování. O dalším postupu vyřizování žádosti
o podporu na zpracování územních studií budeme obce informovat.
Více informací najdete na: www.dotaceeu.cz/cs/
Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-9-Uzemni-studie.
Helena Ušiaková,
odbor územního plánování, MěÚ Černošice

Pozvánka na setkání
vydavatelů radničních
periodik
Město Černošice ve spolupráci s Městem
Mníšek pod Brdy pořádá setkání vydavatelů radničních periodik
Termín: 26. 11. 2015 od 9 hodin
Místo: Černošice, městský sál v Centru Vráž
Účast zatím potvrdili s těmito příspěvky:
Oldřich Kužílek
poradce pro otevřenost veřejné správy a
ochranu soukromí, Otevřená společnost o.p.s.
Proč radniční zpravodaje neslouží občanům a jak to
změnit? - metodika, praktické postupy a zkušenosti
Filip Kořínek
starosta města Černošice
Zkušenosti a dobrá praxe při vydávání Černošických listů
Slávka Kopačková
vedoucí právního úseku MěÚ Černošice
Novela tiskového zákona a jeho dopad na vydávání
radničních periodik
V rámci setkání můžete využít prostor pro vzájemnou výměnu dobrých zkušeností a praxí při
vydávání radničních periodik.
Svou účast na setkání prosím potvrďte nejpozději do 15. 11. 2015 na email jan.louska@
mestocernosice.cz.
Těším se na setkání s Vámi
Honza Louška, tajemník úřadu
mobil: 737213049
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Poradenství při chovu hospodářských zvířat
V České republice má chov hospodářských zvířat velmi bohatou tradici, a to
jak v podobě produkčních, tedy většinou
intenzivních farmových chovů, tak i v podobě drobnochovů. V poslední době se z
různých důvodů zájem o chovatelství opět
zvyšuje, často ale noví zájemci netuší, že i
drobnochov má svá pravidla. Tradice jsou
tradice, ale nová doba se bez nových pravidel neobejde.Tento příspěvek je věnován
pravidlům chovu přežvýkavců, tj. skotu, ovcí
a koz, které by měl každý chovatel jednoznačně znát.
Založení chovu
Motivaci k založení si drobnochovu ovcí, koz
a skotu má každý chovatel jinou. U chovu ovcí
jde velmi často o pořízení tzv. „živé sekačky“ do
rozsáhlejších zahrad, u jiných chovatelů převládá
motivace získání živočišných produktů – maso,
mléko aj. Bohužel se velmi často v dotazech začínajících chovatelů v našem Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. setkáváme s absolutní
neznalostí povinností, které vyplývají z evropské
a národní legislativy. Tato opatření mají význam
zejména zoohygienický – tedy možnost kontroly zdraví zvířat, zachovávání jejich dobrých
životních podmínek a v konečném důsledku i
ochrana konzumentů živočišných produktů.
Před vlastním založením chovu si musí každý
chovatel, který uvažuje o chovu přežvýkavců,
zajistit registraci chovu. Tato povinnost platí
již při uvažovaném chovu jednoho a více zvířat (platí pro ovci, kozu i skot). Každý začínající
chovatel se musí před pořízením zvířat obrátit na Českomoravskou společnost chovatelů
(ČMSCH) se sídlem v Hradištku, kde požádá
o registraci hospodářství. Registrace spočívá ve
vyplnění a podpisu registračního lístku, což lze
jak elektronicky, tak i písemně. Chovateli bude
následně přiděleno tzv. číslo provozovny, zasláno potvrzení o registraci a formuláře týkající
se daného druhu zvířat. Poté již chovatel může
přivést zvířata do svého chovu.
Zásadou dobrého chovatele je, že si pořizuje
(ať už koupí či jinak) pouze zvířata, která jsou
označena ušními známkami od chovatele s
číslem provozovny! Zvířata v chovech jsou evidována v tzv. ústřední evidenci: při nákupu prodávající zvířata ze svého hospodářství odhlásí a
kupující je ve svém chovu zaeviduje. Podkladem
pro vedení ústřední evidence jsou ušní známky
s identifikačními čísly zvířat. Chovatel pak hlásí
všechny změny (narození, úhyn, prodej, porážku,
utracení, ale i ztrátu nebo přemístění). Na první
pohled to možná vypadá složitě, ale se všemi
pravidly a povinnostmi začínající chovatele seznámí pracovníci ČMSCH (infoslužba ústřední
evidence – www.cmsch.cz).

Označování zvířat
Označení hospodářských zvířat je v podstatě
obdobou vystavení občanského průkazu u lidí.
Povinnost označovat hospodářská zvířata má
chovatel podle tzv. „Plemenářského zákona“ č.
154/2000 Sb., resp. podle Vyhlášky č. 136/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti v označování
zvířat a jejich evidenci, evidence hospodářství aj.
V chovu přežvýkavců platí, že:
• každé tele musí být do 20 dní po narození
trvale označeno dvěma plastovými ušními
známkami, po jedné v každém uchu, a do této
doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost (provizorní označení
řetízkem, barevnou páskou apod.). Zvíře však
nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, neoznačené!
• každá ovce nebo koza musí být označena nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však
před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila!
V přílohové části Vyhlášky č. 136/2004 Sb. jsou
uvedeny nákresy „jak označovat zvířata“ a dále i
vzory tiskopisů vedení faremní evidence. I s touto problematikou chovatelům pomáhají pracovníci ČMSCH, včetně případů dodatečného
označování zvířat u chovatelů, kteří jej nakoupili
bez jakéhokoliv označení a dokladů („tzv. legalizace chovu“).
Plemenitba
Plemenitba přežvýkavců je v drobnochovech
mnohdy velmi bolestivým místem. Zcela jednoznačně musíme připomenout, že nelze k plemenitbě používat jakéhokoliv plemeníka (kozla,
berana či býka). Do plemenitby smí být používáni pouze plemeníci zapsaní ve speciální evidenci
plemeníků, tedy prověření plemeníci.Toto opatření má za cíl udržovat, resp. zvyšovat celkovou
úroveň chovatelství a chránit výsledky šlechti-

telské práce, je tedy ve vlastním zájmu každého
chovatele. V chovu krav je nejčastěji používána
jejich inseminace spermatem schváleného a
prověřeného plemeníka (dojená stáda), případně se využívají býci v přirozené plemenitbě.
Pro zapuštění ovcí a koz je možné a) nakoupit
plemenného berana (kozla) na nákupních trzích
beranů a kozlů, které pořádá Svaz chovatelů a
ovcí, nebo b) použít tzv. „veřejného plemeníka“.
Seznam chovatelů se schválenými plemeníky
nalezne chovatel na stránkách SCHOK www.
schok.cz.
Možnost poradenství
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás seznámili s možností využívání poradenské činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.
v Praze Uhříněvsi. Poradenská činnost našeho
ústavu je vedena v oblastech ustájení, výživy, legislativy, šlechtění a plemenářské práce apod., a
to ve dvou formách:
• pasivního poradenství - emailové a telefonické
zodpovězení dotazů, bezplatná internetová
poradna (http://poradna.vuzv.cz), ve které
můžete zadávat své dotazy on-line, a tyto
budou zodpovězeny příslušným odborným
pracovníkem pro daný druh hospodářského
zvířete,
• aktivního poradenství - řešení konkrétních
problémů přímo s tazetelem (určeno především pro chovatele většího počtu hospodářských zvířat).
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby
Praha - Uhříněves
stanek.stanislav@vuzv.cz
mobil: 777872486
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