Pozvánka na členskou schůzi BCCCZ
a seminář s aktuální tématikou

Vážení členové, dovolujeme si Vás tímto pozvat na členskou schůzi Spolku BCCCZ, která se
bude konat v neděli 22. 3. 2020 ve velké zasedací síni Výzkumného ústavu živočišné výroby
Praha Uhříněves. Součástí schůze bude seminář s aktuální tématikou o genetických profilech.
Program schůze:
1) 9:30 Prezence
2) 10:00 Zahájení (předseda)
3) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise
4) Sečtení hlasů a schválení programu schůze
5) Zprávy předsedy BCCCZ, členů výboru a referentů
6) Zpráva předsedy KRK
7) Potvrzení kooptace Radky Kolečkové do výboru BCCCZ náhradou za Annu Hrochovou
8) Informace zástupce laboratoře GENOMIA se zaměřením na genetické profily
9) Hlasování o zavedení povinnosti dokládat genetický profil k bonitaci
10) Možnost položit dotaz týkající se genetických testů a genetiky zástupci laboratoře
GENOMIA
11) Vyhlášení klubových šampionů a výsledků soutěže „PES ROKU 2019“
12) Diskuze
13) Usnesení a závěr

Popis cesty
Výzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) se nachází na jihovýchodním okraji Prahy v městské části
Uhříněves v ulici Přátelství čp. 815, vchod u zastávky MHD Uhříněves. Ve VÚŽV je dost místa na
parkování, všechna auta budou vpuštěna hlavní bránou. Za parkovné se neplatí.
Mapka, jak se dostat do VÚŽV, je zkráceně na https://www.facebook.com/genetikapsu
a podrobněji na http://www.vuzv.cz/index.php?p=kde_nas_najdete_uhrineves&site=default
GPS: 50°1'50.302"N, 14°36'18.802"E
Popis cesty autem
Příjezd od Prahy:
Pojedete-li směrem na Říčany, je to téměř na konci Uhříněvsi, naproti restaurace „Pivovarská“.
Příjezd po dálnici D1 ze směru od Prahy i od Brna:
Za (před) Prahou cca na 9,5 km (Exit 6) odbočit na Průhonice a Uhříněves. V Uhříněvsi na náměstí
odbočit doprava na Říčany, po 300 m, za kostelem a restaurací Pivovarská a zastávkou MHD, doleva.
MHD - Metrem, trasou "A" na konečnou stanici Depo Hostivař. Zde přestoupit na městský autobus č.
264, 265, 266, 268, případně linky 364, 381, 382, 383, 387, 393, u nichž platí stejný tarif jako na
ostatních městských linkách. Vystoupit na stanici "Uhříněves" (u kostela), linka 265 vystoupit na
Novém náměstí, zde přestup (1 stanice) nebo 7 minut pěšky ve směru jízdy (ke kostelu).
Metrem trasou "C" na konečnou stanici Háje. Zde přestoupit na městský autobus č. 267 a vystoupit
na zastávce Uhříněves. Pokračovat po hlavní ulici (ul. Přátelství) ke kostelu. Nad kostelem po levé
straně je vstupní brána. Od metra z Hájů můžeme jet také autobusem 232, vystoupit na Novém
náměstí a pokračovat proti směru jízdy ke kostelu.
Vlakem
Vlakem do stanice Praha - Uhříněves (leží na trati 221, Praha hl. n. - Benešov) (spojení během dne
každou půlhodinu i v neděli) a dále městskou hromadnou dopravou - stanice Nádraží Uhříněves. Vlak
přijede z hlavního do Uhříněvsi v 7,55 a pak každých 30 minut. Od nádraží jede do zastávky Uhříněves
MHD č. 226, 209 a 227. Staví tam i linky 232, 264, 364 nebo pěšky 3 minuty z nádraží do stanice
Picassova, kde staví i některé další linky MHD. Od Nádraží Uhříněves k VÚŽV je to cca 12 minut pěšky.
Informace ohledně stravování
Během schůze i semináře bude k dispozici káva, čaj, minerálka a sušenky.
Hned naproti vchodu do VÚŽV je restaurace Pivovarská a asi o 100 m dál Československá ŘÍZKOVNA.
www.restaurantpivovarska.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&ut
m_term=Uhříněves&utm_campaign=firmy.cz-13116453
http://www.csrizkovna.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_t
erm=Uhříněves&utm_campaign=firmy.cz-12916465)
Obě restaurace také zajišťují odvoz. Oběd si lze také ráno objednat společně (z důvodu jedné platby
za dopravu) na https://www.damejidlo.cz/, případně jinde, možností je v Praze dost.

