
 

 

 

 

 

 ZVEME VÁS NA 11. ROČNÍK  SOUTĚŽE 
 

„ O ZLATÉ NŮŽKY BAHCO „  

 

SPOJENOU S INSTRUKTÁŽÍ V ŘEZU JABLONÍ 
 

v pátek 30. března 2012 

v Mělníku - na  Chloumku v sídle Ovocnicko - vinařského střediska 

České zemědělské univerzity v Praze (tzv. Kartuziánský lis – vinařský 

dům) 
 

PROGRAM: 

 9:30 hodin prezentace účastníků 

10:00 hodin instruktáž k řezu ovocných stromů – Doc. Josef Sus CSc. 

12:00 hodin občerstvení                                                                            

13:00 hodin zahájení 11. ročníku soutěže 
                                                                                                                                                 

odborné vyhodnocení, slavnostní vyhlášení vítězů                                               

ceny pro úspěšné soutěžící, dárky pro všechny účastníky                    

prezentace výrobků  BAHCO 

podrobnější informace: MOTOR MĚLNÍK s.r.o. 
 

PŘIJĎTE SI ZMĚŘIT SVÉ SÍLY I VY! 

 
MOTOR MĚLNÍK s.r.o.                                  ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ                           SNA EUROPE [CZECH REPUBLIC s.r.o.] 

Nám.Míru 12                                                    UNIVERZITA V PRAZE                           Holandská 2/4  

276 01                                                               Kamýcká 129                                              CZ – 639 00 Brno 

mobil:724 142 153                                                                                                               telefon: 537 022 537 

rudolf.vacha@motormelnik.cz                         sus@af.czu.cz  

mailto:rudolf.vacha@motormelnik.cz
mailto:rudolf.vacha@motormelnik.cz
mailto:sus@af.czu.cz


www.motormelnik.cz                                       www.czu.cz                                                 

info.cz@snaeurope.com 
Přihláška na instruktáž v řezu jabloní spojenou se soutěží                                   

„ O ZLATÉ NŮŽKY BAHCO „ – 11. ročník 
 

Datum konání soutěže :  v pátek 30. března 2012     

Místo konání soutěže : v Mělníku na Chloumku v sídle Ovocnicko - vinařského střediska 

České zemědělské univerzity v Praze ( tzv. Kartuziánský lis – vinařský dům) 

 

PROGRAM: 

 9:30 hodin prezentace účastníků 

10:00 hodin instruktáž k řezu ovocných stromů – Doc. Josef Sus CSc. 

12:00 hodin občerstvení                                                                            

13:00 hodin zahájení 11. ročníku soutěže 

odborné vyhodnocení, slavnostní vyhlášení vítězů 

ceny pro úspěšné soutěžící, dárky pro všechny účastníky  

Po celou dobu konání soutěže bude probíhat prezentace nových i osvědčených výrobků  

firmy BAHCO 

 

 

Ceny do soutěže věnovala firma SNA EUROPE s.r.o.   

Všichni soutěžící obdrží malý dárek od této firmy 

MUŽI                                                                                  STUDENTI A ŽENY 

1. místo – ZLATÉ NŮŽKY                                                     1 . místo – PX - S2 

2. místo – P160-60                                                               2 . místo - 396-HP 

3. místo – PX-M2                                                                  3. místo – 4124-JT-H                                                                                                                                                                                                                              

4. místo – P108-23F                                                          

5. místo – 4211-14-6T 

                                                                                                                                  

Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na telefonní číslo 315 622 528, případně poštou na 

adresu MOTOR MĚLNÍK s.r.o., Nám.Míru 12, 276 01 Mělník 

Přihlásit se můžete také telefonicky na čísle 315 622 528, 724 142 153 

nebo e- mailem: rudolf.vacha@motormelnik.cz  

 

…........................................................................................................................................................... 

Přihlašuji se na instruktáž v řezu jabloní spojenou se soutěží „ O ZLATÉ NŮŽKY 

BAHCO „ konané dne 30.března 2012 v Mělníku 

Firma/jméno: .................................................................................................................. 

Adresa: ….......................................................................................................................... 

Telefon nebo e-mail: …................................................................................................... 

Jméno účastníka/účastníků soutěže:                            Telefon nebo e-mail 

…................................................................                              …............................................ 

…................................................................                              …............................................ 
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…................................................................                              …............................................ 

Datum: …..................................................                              Podpis: …..............................  
 

 

 


