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Harmonogram
10:00–10:30  Vítáme Vás! 

10:30–11:00  Prodejní data rostlinných produktů – jaké jsou   
  tendence v ČR? 

11:00–11:20  Coffee break

11:20–11:50  Když vládne oves

11:50–12:20  #getinspired

   Rostlinně ve veřejných jídelnách? Jde to! 

   Cesta k rostlinnému jídlu v českých školních   
  restauracích 

12:20–13:30  Lunch break & networking

 12:20–12:40  Room A: Q&A s Andreou Vozníkovou

   Room B: Impact Hub představuje Hackathon

 12:40–13:00  Room A: Q&A s Paulem Helmersem

   Room B: Rostoucí význam certifikace rostlinných   
   výrobků

13:30–14:30  Plant-Powered MashUp

14:30–15:00  Coffee break

15:00–16:00  Rychle & Rostlinně: Panelová diskuse o proměnách   
  gastronomie 

16:00–16:15  Coffee break

16:15–16:45  #getinspired

   Z Krupky u Teplic do celého světa 

   Inovace a budoucnost výrobků na rostlinném   
  základě z pohledu Danone 

16:45–17:15  Budoucnost je kultivovaná! 

17:15–17:30  Plant-Powered MashUp vyhlášení & rozloučení
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Vítáme Vás! 
Libor Pozníček (Rostlinně) & Nikoleta Kováčová (Surová dcérka)

10:00–10:30
Zahájení konference a přivítání na jediné rostlinné business akci tohoto 
typu v ČR. Dozvíte se, jaké trendy hýbaly rostlinným trhem v posledním 
roce. Čemu všemu se Rostlinně věnuje a jak může pomoci právě Vaší 
společnosti. Představen bude také program konference.

Prodejní data rostlinných produktů – 
jaké jsou tendence v ČR? 
Andrea Vozníková (InsightLab)

10:30–11:00
Čerstvější prodejní data nehledejte. Andrea Vozníková se s  námi 
ohlédne za posledním rokem a nabídne predikce na ten příští. Které 
kategorie rostlinných produktů budou nejvíce poptávané? Co bude 
trendy a  na co zaměřit pozornost? Exkluzivní vhled do rostlinných 
prodejů nesmí uniknout nikomu, kdo chce jít s  dobou a  efektivně 
odpovídat na rostoucí poptávku po rostlinném jídle.  

 Coffee break    11:00–11:20

Když vládne oves
Paul Helmers (Minor Figures, AU)

11:20–11:50
Minor Figures? To je ovesné mléko, které dobývá svět. Neotřelý 
marketing, unikátní chuť a  prodeje, které kdekdo závidí. Co stojí 
za úspěchem uhlíkově neutrální britské firmy a  kam vedou její další 

kroky? Poslechněte si inspirativní vyprávění o její cestě nejen na český 
trh přímo od manažera evropského trhu Minor Figures a posuňte svůj 
rostlinný business za hranice nemožného.

#GetInspired

Rostlinně ve veřejných jídelnách? Jde to! 
Nuno Alvim (Portugalská vegetariánská asociace, PT) 

11:50–12:05
V Portugalsku je od roku 2017 rostlinné jídlo na menu ve stravovacích 
zařízeních všech veřejných institucí. Co za tím stálo? Proč to mají 
v Portugalsku a proč bychom to v ČR měli mít také? Do problematiky 
nás zasvětí Nuno Alvim, předseda Portugalské vegetariánské asociace, 
která za legislativní změnou stojí. 

Cesta k rostlinnému jídlu v českých školních 
restauracích
Alexandra Košťálová a Eliška Selinger (Český gastronomický 
institut)

12:05–12:20
Rostlinná strava je stále více žádaná mezi mladými. Kdy je vhodná 
pro děti a proč je velká příležitost zavést takovou pestrou, atraktivní 
a hlavně vyváženou stravu do školních jídelen?
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Lunch break & networking
12:20–13:30

Připojte se, zeptejte se, propojte se! 

12:20–12:40 
Q&A s Andreou Vozníkovou / v češtině ROOM A
Máte po prezentaci nezodpovězené otázky? Zajímá Vás 
více o datech InsightLab, RetailZoom a Kalorických tabulek? 
Přijďte se zeptat Andrey Vozníkové a jejích kolegů.

Impact Hub představuje Hackathon  
/ v češtině         ROOM B
Udržitelnost v  potravinářském průmyslu není jen otázkou 
velkých hráčů, podpořit změnu můžete i vy. Jak se na takové 
transformaci podílet? V  rámci krátké session si řekneme 
o hackathonu, který Impact Hub plánuje. Přiblížíme si zadání 
hackathonu – pro koho je určen a jiné detaily.  

12:20–12:40
Q&A s Paulem Helmersem / v angličtině ROOM A
Chcete se dozvědět více o Paulově práci? Zajímají Vás bližší 
podrobnosti o firmě Minor Figures? Zeptejte se přímo Paula.

V-Label – Rostoucí význam certifikace  
rostlinných výrobků / v češtině                  ROOM B
Jan Vanžura (ProVeg Česko) představí ochrannou známku 
V-Label a  zaměří se na její využití a  benefity z  pohledu 
spotřebitele. V další části se dotkne růstu samotné certifikace 
na mezinárodních trzích, především u nás v Evropě. Zaměří se 
také na výsledky aktuálního průzkumu o tom, jak spotřebitelé 
tento známý symbol vnímají a jak ovlivňuje jejich rozhodovací 
procesy.

Plant-Powered

13:30–14:30
Co se v  ČR na rostlinné startupové scéně chystá? Plant-Powered 
MashUp přináší možnost otestovat vlastní nápady před odbornou 
porotou a publikem složeným ze zástupců předních rostlinných značek. 
5 minut na prezentaci projektu, 4 minuty na otázky porotců ve složení 
Martin Rozhoň (investor), Andrea Dvořáková (Globus Olomouc), Tomáš 
Kofroň (Green Heads), Vladimír Víšek (Impact Hub). 

Kdo vyhraje a získá finanční podporu, konzultace s porotci a propagaci 
svého projektu?   

Soutěžit budou projekty Kukuk papa, Mona z  pole, Plant CS, 
Veganbox a Vegangrill.

 Coffee break    14:30–15:00

Rychle & Rostlinně 
Panelová diskuse o proměnách gastronomie s Dáme jídlo 
(Břetislav Stromko), IKEA (Jakub Slavík) a Starbucks (Michal 
Holotík)

15:00–16:00
Gastronomie se nám mění před očima. Jakou nabídku zákazníci 
vyhledávají, jak rostou prodeje rostlinného jídla a  jak o  zákazníkovi 
přemýšlí přední hráči na české gastro scéně? Inspirujte se od tahounů 
v branži. Moderuje Libor Pozníček (Rostlinně).

MashUp!
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 Coffee break  16:00–16:15

#GetInspired

Z Krupky u Teplic do celého světa  16:15–16:30
Dagmar Spišková, Zbyněk Haind (Garden Gourmet)
Jak přichází na svět nejmodernější rostlinné produkty? Nahlédněme pod 
pokličku výrobního procesu oblíbených rostlinných alternativ živočišných 
výrobků z  řady Garden Gourmet. Podívejme se do továrny v  Krupce 
u Teplic – od získávání těch správných ingrediencí, technologii výroby až 
po udržitelnost a zpracování odpadu. Jak o výrobě, inovaci a budoucnosti 
rostlinného portfolia přemýšlí největší potravinářská firma na světě?  

Inovace a budoucnost výrobků na rostlinném 
základě z pohledu Danone           16:30–16:45

Marián Jánoš (Danone)
Podíváme se na fenomén rychle rostoucí kategorie výrobků na 
rostlinném základě (plant-based), a  to v  kontextu moderních trendů 
flexitariánství a udržitelnosti. V souladu s tím, co je dobré pro naši planetu 
i  lidské zdraví. Z  pohledu lídra trhu Danone zhodnotíme inspirativní 
trendy i  budoucnost tohoto segmentu, včetně velkého potenciálu 
pro produktové i  marketingově-obchodní inovace. Poslechneme si 

i zkušenosti se značkami Alpro a Provamel na českém trhu.

Budoucnost je kultivovaná!
Josh Tetrick (EAT JUST, US)

16:45–17:15
Cesta od vývoje vajec čistě rostlinného původu až k  historickému 
milníku z loňska. V roce 2020 se v Singapuru historicky poprvé začalo 
prodávat kultivované kuřecí maso. Maso vyrobené bez nutnosti zabít 
zvíře. Seznamte se s jedinečným úspěchem amerického startupu, který 
jako první na světě dostal maso kultivované z  buněk zvířat na talíře 
restaurací. V  rozhovoru s  Joshem Tetrickem se dozvíme, co za tím 
všechno stálo, kdy budeme moci kultivované maso ochutnat i my a za 
jak dlouho by mohlo nahradit současnou živočišnou výrobu.

Plant-Powered  

vyhlášení & rozloučení
17:15–17:30

Odborná porota vyhlašuje vítěze startupové soutěže Plant-Powered 
MashUp! Ten získává finanční podporu ve výši 10 000 Kč, roční 
propagaci na sociálních sítích Rostlinně a ProVeg Czechia a hodinovou 
konzultaci projektu s porotci soutěže Martinem Rozhoněm (investor), 
Andreou Dvořákovou (Globus Olomouc), Tomášem Kofroněm (Green 
Heads) a Vladimírem Víškem (ImpactHub).

MashUp!
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Andrea Vozníková, Insight Lab
Ve výzkumu trhu se pohybuje více než 19 let, nej-
více se věnuje rychloobrátkovému spotřebnímu 
zboží a prodejním řetězcům (potraviny, drogerie, 
fast foody...). Pracovala v  předních agenturách 
jako je NIELSEN, Ipsos a Kantar, ale i ve společnos-
tech Unilever a Zuno-Raiffeisen. Ve společnosti In-

sightLab zastřešuje oddělení spotřebitelského výzkumu pro ČR i SR. Je 
rovněž členkou výkonné rady POPAI/Shop! Global a Franšízingového 
klubu.

Josh Tetrick, CEO & Co-Founder of Eat Just, 
Inc. (US)

Josh Tetrick je výkonný ředitel a  spoluzakladatel 
společnosti Eat Just, která se specializuje na po-
travinářské technologie. Její misí je vytvářet zdra-
vější, bezpečnější a udržitelnější potravinové sys-
témy. Společnost Eat Just stojí nejen za nejrychleji 
rostoucí značkou vajec v Americe, která je navíc 100% rostlinná, ale 
také prvním masem oficiálně schváleným k prodeji, kvůli kterému ne-
muselo zemřít zvíře. Je totiž kultivováno ze zvířecích buněk. 

Nikoleta Kováčová
Nikoleta Kováčová alias Surová dcérka je dlou-
holetá blogerka a youtuberka, která se převážně 
věnuje etickému veganství, rostlinným receptům 
a netestované kosmetice. Mohli jste ji zaznamenat 
jako autorku úspěšné kuchařky Slovegán, které 
v roce 2020 vyšel druhý díl.

Paul Helmers, European sales manager, 
Minor Figures

Paul je Australan žijící se svou rodinou v Praze. Od 
roku 2007 se Paul se živí pitím kávy a stihl při tom 
vystřídat severní i  jižní polokouli. Má zkušenosti 
s  vlastním velkoobchodem s  rostlinnými mléky, 
pracoval pro startupy i  korporáty jako Lactalis 
a Tchibo, ale nakonec se našel ve firmě Minor Figures, kde působí jako 
obchodní ředitel pro evropský trh. 

Gastro Panel
Michal Holotík, Starbucks Brand Manager 
CZ/SK
Michal se věnuje brand marketingu už téměř 8 
let. Z filmového průmyslu přešel před dvěma lety 
ke svému love brandu. Ve Starbucks se zaměřuje 
na rozmanitost nabídky, aby vyhovovala každému 
zákazníkovi. Třeba i veganovi.

Jakub Slavík, IKEA Food Commercial leader 
CZ/HU/SK

V gastronomii se pohybuje přes 20 let, z toho 15 
let v rámci IKEA Food na různých pozicích. Aktu-
álně se věnuje propagaci a  posílení povědomí 
IKEA strategie ohledně rostlinných produktů na 
českém, slovenském a maďarském trhu. 
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Břetislav Stromko, Dáme jídlo - ředitel 
marketingu a business intelligence
Břetislav již čtvrtým rokem působí ve společnosti 
Dáme jídlo, kde vede oddělení marketingu a bu-
siness intelligence. Zajímavě tak dokáže propojit 
svět dat, marketingu a  kreativy, což je v  oblasti 
quick commerce a  rychlého doručování do pár 

minut nezbytné. Zároveň již 11 let vyučuje na Vysoké škole ekonomie 
a managementu kurzy reklamní strategie a datové analytiky. A s kama-
rády vede značku českého designového sportovního oblečení SYN 
v pohybu.

Libor Pozníček
Moderátor panelové diskuze a konzultant projek-
tu Rostlinně s důrazem na gastro kampaň. Ale taky 
fitness trenér, poradce pro výživu a  lektor, který 
pomáhá lidem zamilovat se do pohybu a rostlinné 
kuchyně.

Plant-Powered Mash Up
Martin Rozhoň
Založil a 18 let řídil miliardovou skupinu e-shopů 
VIVANTIS působící v  několika zemích. Aktuálně 
investuje a pomáhá startupům – uLekare, Celost-
nimedicina.cz, Machavert, Econea, Scuk, Snuggs, 
VRGineers, Disivo, SatisMeter, Retino, Recruitis, 
Fabini, StartupYard, Mall Group,…

Andrea Dvořáková,  
ředitelka Globus Olomouc

Andrea se již více než 20 let pohybuje v maloob-
chodu a má zkušenosti s uváděním řady produktů 
přímo do prodeje. V současné době působí jako 
ředitelka olomouckého Globusu. Kromě manažer-
ského vedení má na starosti také komunikaci s lo-
kálními dodavateli a partnery. Z její iniciativy vzniklo v Globusu Zdravé 
bistro, ve kterém je na každodenní bázi nabízeno rostlinné jídlo.

Tomáš Kofroň, Green Heads
Spolumajitel velkoobchodní společnosti Green 
Heads. FMCG a Business development manager 
v oblasti potravin s desetiletou praxí a specializací 
na startupy a zahraniční obchod.

 
Vladimír Víšek, Impact Hub

Oblasti udržitelného rozvoje se Vladimír věnuje 
přes 12 let. Šest let měl v IKEA na starosti agendu 
trvale udržitelného rozvoje pro CZ/HU/SK region. 
Dva roky pracoval ve švédském Mälmo na globální 
agendě v oblasti cirkulární ekonomiky. Od ledna 
2021 působí v Impact Hub, kde se věnuje strate-
gickému rozvoji firem v oblasti udržitelnosti. Je členem správní rady 
spolku Zachraň jídlo a na Vysoké škole ekonomické přednáší v rámci 
programu Akademie managementu udržitelnosti.  
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#GetInspired
Nuno Alvim, Board Director of the 
Portuguese Vegetarian Association
Nuno Alvim je předsedou Portugalské vegetarián-
ské asociace. Má magisterský titul z oboru Právo 
a  kriminologie. Aktivně lobuje a  věnuje se kam-
pani za práva občanů na poskytnutí rostlinného 
jídla ve státních institucích. Jeho činnost vyústila 

v průlomovou legislativu nařizující alespoň jedno čistě rostlinné jídlo 
v nabídce ve stravovacích zařízeních všech veřejných institucí. 

Alexandra Košťálová,  
Český gastronomický institut

Mgr. Alexandra Košťálová vystudovala Masaryko-
vu Univerzitu — obor Výživa člověka. Pracuje v Čes-
kém gastronomickém institutu a Státním zdravot-
ním ústavu. Je spoluautorkou projektu „Máme to 
na talíři a není nám to jedno“, jehož cílem je ověřit 
možnou cestu rekonstrukce systému školního stravování. Přednáší pro 
odbornou i laickou veřejnost. Je autorkou celé řady publikací.

Eliška Selinger 
Eliška Selinger je lékařkou pracující v oboru pre-
ventivní medicíny a veřejného zdraví. Jako vysoko-
školská pedagožka zodpovídá za výuku metodo-
logie medicínského výzkumu a  vyučuje volitelné 
kurzy věnované zdraví a  prevenci u  vegetariánů 
a  veganů. Prakticky se věnuje problematice výži-

vy ve veřejném zdraví, včetně nutriční edukace, a  také problematice 
systému školního stravování a nutričního prostředí na školách obecně. 

Garden Gourmet
Dagmar Spišková, Nestlé Česko s.r.o.

Dagmar pracuje pro Nestlé téměř 30 let. V různých 
fázích kariéry byla zodpovědná za balení a výrobní 
procesy pro různé značky Nestlé. Ve své součas-
né roli vedoucí továrny Krupka je zodpovědná za 
proces výroby produktů Garden Gourmet.

Zbyněk Haindl, Brand Business Lead Garden 
Gourmet CEE, Nestlé Česko s.r.o.
Působí na různých marketingových a obchodních 
pozicích v Nestlé už téměř 13 let. Posledních 5 let 
se věnuje potravinám se zaměřením na nové 
trendy: rostlinnou stravu, bio, pronikání meziná-
rodních chutí do lokálních kuchyní. Od července 

2021 je zodpovědný za rozvoj kategorie rostlinných jídel v  regionu 
střední a východní Evropy pod značkou Garden Gourmet. Věří, že díky 
vzrůstajícímu povědomí o benefitech rostlinné stravy nyní procházíme 
největší revolucí v našem stravování minimálně za posledních 50 let 
a je super být u toho.

Marián Jánoš, Managing Director Danone 
pro Česko, Slovensko a Maďarsko

Marián Jánoš byl jmenován ředitelem Danone pro 
Česko, Slovensko a Maďarsko v roce 2017. Předtím 
působil na řídících, marketingových i obchodních 
pozicích ve společnostech Mars a Wrigley. Absol-
voval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a MBA 
program University of New York v Praze. 
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Jan Vanžura, Proveg Česko
Jan je součástí týmu Proveg Česko, kde má na 
starosti komunikaci se stávajícími a  novými ob-
chodními partnery, kteří chtějí získat ochrannou 
známku V-Label na své produkty. Pomáhá také 
českým výrobcům s inovacemi a vývojem nových 
rostlinných výrobků a začínajícím startupům v ori-

entaci v rostlinném byznyse a jejich následné stabilitě na trhu.

Lenka Krákorová, Impact Hub
Lenka se šestým rokem v  Impact Hub podílí na 
rozvoji a kultivaci podnikatelského prostředí v ČR 
zejména prostřednictvím akceleračních progra-
mů. Ty jsou určeny projektům v  různém stupni 
zralosti a různého zaměření, od neziskových přes 
společensky prospěšné až po komerční, od těch 
ve stádiu myšlenky až po projekty s ambicí škálovat. Spolupráce jak 
uvnitř, tak směrem ven, je nedílnou součástí její denní agendy.

techniky vedoucí
ke snižování

používání pesticidů

úroda sklízená
v době nejvyšší zralosti
a v její přirozené sezóně

přeměna všech
našich obalů na 100%
recyklovatelné

zdravější
a chutnější
receptury

rozšiřování
nabídky
o produkty
v BIO kvalitě

využívání
pěstitelských

technik /
kultivačních

postupů
šetrných k půdě

a její biodiverzitě

Pěstujeme společnou
budoucnost

Úcta k půdě a vášeň pro zeleninu nás provází již od roku 1853.
Více zjistíte na www.bonduelle.cz.

se zavazuje
k

UDRŽITELNÝM
produktům  !

se zavazuje
k

UDRŽITELNÉMU
zemědělství  !

Omezení
pesticidů

Ochrana
biodiverzity a půdy

Sklizeň v plné
zralosti a sezóně

Udržitelné
obaly

Snížení
přidaných látek

Bio produkty
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Poznámky



Organizátor

Hlavní partneři

Mediální partneři


