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Informační magazín č. 2/2017 

 

Nabídka bezplatné účasti na největším 
severoamerickém potravinářském veletrhu 

SIAL Kanada 

Generální konzulát České republiky v Torontu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 

nabízí českým podnikům ze sektoru potravinářství účast na veletrhu SIAL Kanada 2017, 

který se uskuteční ve dnech 2. – 4. května 2017 v Torontu.  

Jde o nejvýznamnější potravinářskou prezentační akci v Kanadě a jednu z nejvýznamnějších v 

regionu Severní Ameriky, kterou loni navštívilo cca 15 000 odborníků, resp. 1 000 

vystavovatelů z 60 zemí. Veletrh představuje unikátní možnost pro české společnosti 

prezentovat své produkty a získat rozsáhlé spektrum kontaktů jak na úrovni retailu, tak na 

úrovni velkoobchodu a distributorů.  

Firmy, které mají zájem o prezentaci v Torontu, se mohou přihlásit do 28. 2. 2017 na adrese 

david_muller@mzv.cz, popř. na radek.stransky@mze.cz. Více informací o veletrhu a 

podmínkách účasti naleznete v příloze. 

 Přílohy: Akviziční dopis (DOCX, 20 KB)  

--------------------------------------------------- 
 

26. 2. 2017 

mailto:david_muller@mzv.cz
mailto:radek.stransky@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/file/518118/Akvizicni_dopis.docx
http://eagri.cz/public/web/file/518118/Akvizicni_dopis.docx
http://eagri.cz/public/web/file/518118/Akvizicni_dopis.docx
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř 

a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na 

plodinách 

Hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními zásadami a pravidly ze kterých 

vyplývají základní preventivní opatření, minimalizující rizika vzniku škod na zvěři působených 

zemědělskou činností a dalším okruhem je definovat pravidla a postupy, kterými se musí řídit 

vlastníci (uživatelé) honiteb, odborní poradci a především zemědělská veřejnost. Cílem je 

zákon číslo 449/2001 Sb. o myslivosti a zákony navazující, které problematiku škod 

způsobených provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, 

vinné révě, ovocných kulturách nebo zemědělských porostech, řeší. Seznámení s kvantifikací 

škod na zemědělských plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních 

plodinách, uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve smyslu zákona číslo 449/2001 

Sb., o myslivosti a na něj navazující právní předpisy a aplikací novelizované metodiky pro 

uplatňování škod v praxi. 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 

Termín a místo konání: 

7. 3. 2017, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a 

Beroun, Poštovní 4, 261 01 Příbram-V 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00            Seminář 

Program semináře: 
 

1. Problematika škod zvěří na zemědělské půdě obecně 

2. Vývoj krajiny ve vztahu ke zvěři a ke škodám zvěří 

3. Vliv skladby plodin a technologií pěstování plodin na četnost škody na polních 

plodinách   

4. Prevence střetu zvěře a zemědělské techniky 
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5. Metody monitoringu zvěře novými metodami (fotopasti, termokamery, drony) 

6. Řešení problematiky škod zvěří na polních plodinách  

7. Prevence vzniku škod na polních plodinách 

8. Náhrady škod způsobených zvěří.  

Lektoři:  doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. 

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. 

Ing. Antonín Machálek, CSc. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 

 

Organizační pokyny a přihláška 

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 200 Kč, bude hrazeno při prezenci. 

Stravování bude zajištěno.     

Přihlášky zasílejte nejpozději do 2. 3. 2017 na tyto kontaktní údaje: 

Ing. Jeníčková Gabriela, Zemědělský svaz ČR, ú. o. Příbram a Beroun, Poštovní 4, 261 01 

Příbram-V, Mobil: 721 315 260, Mail: zs.pribram@c-box.cz 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČ 
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného 

příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp. 
jinou alternativu 

- Kontaktní mail 
 

Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 

spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 

---------------------------------------------------- 

Klasa se bude udělovat podle nových 

pravidel, získat značku bude administrativně 
jednodušší 

Tisková zpráva – Od 1. února se změní metodika pro udělování značky kvality Klasa. 

Zjednodušení administrativy pomůže především malým výrobcům, odpadne například 

mailto:zs.pribram@c-box.cz
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povinnost dokládat certifikát systému managementu jakosti a prodlouží se doby platnosti 

laboratorních protokolů. 

„Přehlednější a výrazně jednodušší metodika pomůže především malým výrobcům, pro které 

bylo doposud obtížné značku Klasa získat. Přitom jim může výrazně pomoci v propagaci, jde o 

nejznámější značku kvalitních potravin v České republice,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. 

Od 1. února, kdy začne platit nová metodika pro udělování Klasy, už nebudou výrobci muset 

dokládat certifikát systému managementu jakosti (prokazující kvalitu firemních procesů, 

poskytovaných služeb i nabízených výrobků) nebo bezpečnosti potravin. Benevolentnější 

budou i pravidla pro předkládané laboratorní protokoly z akreditovaných laboratoří. 

„Zatímco doposud nesměly být protokoly starší 3 měsíců a u masných výrobků dokonce 1,5 

měsíce, nově se tato doba prodlužuje až na 4 měsíce. Sníží se i celková administrativa, místo 

současných čtyř formulářů postačí nově žadatelům vyplnit jen dva,“ uvedl ministr Jurečka. 

Nová metodika je přehlednější, obsahuje vysvětlivky a také upřesňuje pojem výjimečné 

kvalitativní charakteristiky výrobku. Pro držitele české cechovní normy pak nabízí 

zjednodušenou žádost. 

Klasa patří k nejznámějším českým značkám, je mezi TOP 10 značkami, které nejvíce zaujaly 

zákazníky. Výzkum společnosti  GfK v obchodním řetězci Tesco zjistil, že 86 procent 

zákazníků značku Klasa zná, je pro ně zárukou kvality a mají k ní důvěru, což dokazuje i 

rostoucí trend nákupu výrobků proti předchozímu roku. Zatímco v roce 2015 si koupilo výrobek 

Klasa 26 procent zákazníků, v loňském roce to bylo už o 10 procent víc. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes rovněž vylosoval deset výherců velké spotřebitelské 

soutěže „Střihněte si naše výhry!“. Tu pořádal Státní zemědělský intervenční fond od 26. září 

2016 do 1. ledna 2017. Lidé za tu dobu poslali 102 tisíc herních karet s téměř 3 miliony log 

kvality. Nejvíce lidé vystřihovali logo Klasa (2 miliony log), druhou příčku obsadila značka 

Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou (580 tisíc) a třetí v pořadí bylo 

Chráněné zeměpisné označení (187 tisíc). V anketě o nejoblíbenější výrobek se značkou Klasa 

zvítězilo Jihočeské máslo, Lipánek, oba výrobky společnosti Madeta a.s., a Strážnické 

brambůrky od Petra Hobži. 
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Soutěž „Střihněte si naše výhry!“ byla součástí vzdělávací kampaně Akademie kvality, jejímž 

cílem je zvýšit povědomí českých spotřebitelů o kvalitě výrobků. U potravin označených 

známkami kvality Klasa, Regionální potravina, Český výrobek, BIO a Chráněné označení 

stačilo vystřihovat loga a lepit je na herní karty. 

Soutěžící mohli vyhrát například jízdní kola, kuchyňské roboty, poukazy na nákup 

elektrospotřebičů nebo prodloužený víkend na farmě. Výhru pro nejrychlejší v podobě 

kuchyňského náčiní a magnetek s Klasáčkem získalo prvních 70 tisíc soutěžících. Každý týden 

po dobu konání soutěže se také losoval jeden účastník, který si mohl vybrat kuchyňské 

spotřebiče v hodnotě 5 tisíc korun. Za nejvíce odeslaných platných herních karet získalo 10 

nejpilnějších účastníků ceny za celkem 150 tisíc korun. 

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy 

 příloha1 (XLSX, 11 KB)  

 příloha2 (XLSX, 10 KB)  

 příloha PP1 (PPT, 1 MB)  

 příloha PP2 (PPTX, 1 MB)  

-------------------------------------------------- 

 

 

Inovace a novinky provozu zemědělských strojů na 

základní zpracování půdy 

Prof. Ing. František Bauer, CSc., lektor z Mendelovy univerzity v Brně 

Termín: 10. 3. 2017 v době od 9:00 – 16:00 hod. 

Místo konání: ZS ČR územní organizace Příbram a Beroun, Poštovní 4, Příbram  

 

http://eagri.cz/public/web/file/517515/Pocet_zaslanych_log.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/517517/Nejvice_zaslanych_souteznich_karet.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/517522/prezentace_pani_namestkyne_sediva_klasa.ppt
http://eagri.cz/public/web/file/517524/Kvalita_v_miste_prodeje_tiskovka_fin.pptx
http://eagri.cz/public/web/file/517515/Pocet_zaslanych_log.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/517515/Pocet_zaslanych_log.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/517517/Nejvice_zaslanych_souteznich_karet.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/517517/Nejvice_zaslanych_souteznich_karet.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/517522/prezentace_pani_namestkyne_sediva_klasa.ppt
http://eagri.cz/public/web/file/517522/prezentace_pani_namestkyne_sediva_klasa.ppt
http://eagri.cz/public/web/file/517524/Kvalita_v_miste_prodeje_tiskovka_fin.pptx
http://eagri.cz/public/web/file/517524/Kvalita_v_miste_prodeje_tiskovka_fin.pptx
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Přednáška je spolufinancována z Programu rozvoje venkova a je pro 

účastníka zdarma. V rámci přednášky budou pro účastníky zajištěny 

veškeré výukové materiály i občerstvení. 

Svou účast nahlaste na e-mail: zs.pribram@c-boc.cz,  

                                          nebo na tel: 721 315 260 

------------------------------------------------------------- 
 

 4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje 
venkova 2014-2020  

 

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, 

na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství 

vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 

Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do 

nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z 

obnovitelných zdrojů, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní 

investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení 

dřevozpracujících provozoven, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělské výrobě a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů.  

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 

2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.  

Finanční objem, v němž budou po 

vyhodnocení schváleny projekty, je u 

jednotlivých operací předběžně stanoven 

následovně: operace  

Alokace (Kč)  

1.1.1 Vzdělávací akce  30 500 000  

1.2.1 Informační akce  18 500 000  

4.3.2 Lesnická infrastruktura  81 171 000  

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  287 762 000  

6.4.1 Investice do nezemědělských činností  372 500 000  

6.4.2 Podpora agroturistiky  200 000 000  

6.4.3 Investice na podporu energie z 

obnovitelných zdrojů  

140 500 500  

8.4.2 Odstraňování škod způsobených 

povodněmi  

26 936 165  

mailto:zs.pribram@c-boc.cz
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8.5.2 Neproduktivní investice v lesích*  23 884 615  

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*  316 744 019  
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 

provozoven  

72 000 000  

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií v zemědělské výrobě  

81 000 000  

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce 

mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů  

60 920 500  

 
 * V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a 

nedostatku finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních 

prostředků z operace 8.5.3 do operace 8.5.2. Konečná částka pro závazkování projektů 

bude upravena o aktuální kurzový přepočet a dále může být částka závazkování u každé 

operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňujících úbytek 

finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné 

snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího řízení, odstoupení žadatelů od 

projektu v průběhu realizace, atd.).  

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici v 

elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv 

(subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a příslušná 

operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v 

sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.  

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

------------------------------------ 
Advokátní kancelář HRABA & CONSORTES  a  Agrární komora Příbram 

Vás zvou na seminář s názvem: PRÁVNÍ VZTAHY K PŮDĚ 

pořádaný ve čtvrtek  23. 3. 2017, od 9:00 hod., 

v sídle Agrární komory Příbram, Poštovní 4, 26101 Příbram 

Z kapacitních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: akpribram@atlas.cz 

Pozvánka zdarma platí pro 1 - 2 účastníky z jednoho zemědělského podniku, který je členem 

Agrární komory Příbram. Poplatek za dalšího účastníka, případně za účastníka, který není členem 

AK Příbram, činí 1 500 Kč.  

Program 

9:00 – 9:15  Registrace, káva na uvítanou   

9:15 – 9:20  Představení Advokátní kanceláře, představení lektorů 

9:20 – 9:35 Držba, definice držby, užívací práva k pozemkům, procesní úprava 

držebních žalob,  

mailto:akpribram@atlas.cz
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9:35 – 9:50 Srovnání právní úpravy nájmu a pachtu, Pojmové rozdíly, Kdy se i nadále 

uplatní nájemní smlouva? 

9:50 – 10:05  Náhrada škody, Náhrada škody obecně, Náhrada škody způsobená zvěří 

10:05 – 10:20               Sankce veřejných orgánů vůči zemědělským subjektům 

10:20 – 11:00               Občerstvení + Diskuse 

11:00    Závěr 

---------------------------------------------------- 

Ministerstvo zemědělství připravilo pro 

zemědělce vzory pachtovních smluv 

 Ministerstvo zemědělství nově nabízí zemědělcům a vlastníkům zemědělské půdy na svém 

webovém portálu eAGRI.cz k volnému užití vzory pachtovní smlouvy. Jde o další krok v 

dlouhodobé snaze Ministerstva zlepšit pro tyto skupiny uživatelský komfort a vyjít jim vstříc i 

nad rámec vyřizování běžné agendy. Využívání pachtovních smluv přinesl nový občanský 

zákoník. Propachtování na rozdíl od nájmu znamená, že danou věc může osoba nejen užívat, 

ale i z ní brát užitek. Například jablka z propachtovaného sadu může tedy prodat. „Vzory 

pachtovních smluv nabízené Ministerstvem zemědělství jsou koncipovány jako praktická 

uživatelská pomůcka. Vycházejí z úpravy nejčastějších pachtovních vztahů, jsou však 

poskytovány v otevřeném formátu, aby si smluvní strany mohly jednotlivá ustanovení upravit 

podle svých představ a konkrétních potřeb,“ řekl první náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa. 

Součástí smlouvy jsou poznámky, které vysvětlují jednotlivá ustanovení, případně nabízejí 

možnosti odlišné smluvní úpravy. Zájemci si mohou vzorovou pachtovní smlouvu vybrat ze 

čtyř variant podle toho, zda je smlouva uzavírána na dobu určitou či neurčitou a zda je 

propachtovatelem fyzická nebo právnická osoba. Díky tomu získají smlouvu, která odpovídá 

jejich potřebě, aniž by museli měnit základní náležitosti smlouvy. Vzory smluv jsou zdarma k 

dispozici na této adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/vzory-

smluv1/_prezentace_cz_mze_legislativa_vzory-smluv-1_vzor-pachtovni-smlouvy.html. Na 

stejném odkazu jsou uveřejněny i vzorové plné moci.  

 Markéta Ježková tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

------------------------------------------------------------- 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/vzory-smluv1/_prezentace_cz_mze_legislativa_vzory-smluv-1_vzor-pachtovni-smlouvy.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/vzory-smluv1/_prezentace_cz_mze_legislativa_vzory-smluv-1_vzor-pachtovni-smlouvy.html


9 
 
 
 

  



10 
 
 
 

 

 



11 
 
 
 

  

 

 



12 
 
 
 

Včelařské dotace krok za krokem 

Příručka pro chovatele včel 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv

%2F07%2F01%2F1485506781565.pdf 

Zdroj: SZIF 

---------------------------------------- 
Klasa se bude udělovat podle nových 

pravidel, získat značku bude administrativně 

jednodušší 

  

Od 1. února se změní metodika pro udělování značky kvality Klasa. Zjednodušení 

administrativy pomůže především malým výrobcům, odpadne například povinnost dokládat 

certifikát systému managementu jakosti a prodlouží se doby platnosti laboratorních protokolů.  

„Přehlednější a výrazně jednodušší metodika pomůže především malým výrobcům, pro které 

bylo doposud obtížné značku Klasa získat. Přitom jim může výrazně pomoci v propagaci, jde 

o nejznámější značku kvalitních potravin v České republice,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. Od 1. února, kdy začne platit nová metodika pro udělování Klasy, už nebudou výrobci 

muset dokládat certifikát systému managementu jakosti (prokazující kvalitu firemních procesů, 

poskytovaných služeb i nabízených výrobků) nebo bezpečnosti potravin. Benevolentnější 

budou i pravidla pro předkládané laboratorní protokoly z akreditovaných laboratoří. „Zatímco 

doposud nesměly být protokoly starší 3 měsíců a u masných výrobků dokonce 1,5 měsíce, nově 

se tato doba prodlužuje až na 4 měsíce. Sníží se i celková administrativa, místo současných čtyř 

formulářů postačí nově žadatelům vyplnit jen dva,“ uvedl ministr Jurečka. Nová metodika je 

přehlednější, obsahuje vysvětlivky a také upřesňuje pojem výjimečné kvalitativní 

charakteristiky výrobku. Pro držitele české cechovní normy pak nabízí zjednodušenou žádost. 

Klasa patří k nejznámějším českým značkám, je mezi TOP 10 značkami, které nejvíce zaujaly 

zákazníky. Výzkum společnosti  GfK v obchodním řetězci Tesco zjistil, že 86 procent 

zákazníků značku Klasa zná, je pro ně zárukou kvality a mají k ní důvěru, což dokazuje i 

rostoucí trend nákupu výrobků proti předchozímu roku. Zatímco v roce 2015 si koupilo výrobek 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F1485506781565.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F1485506781565.pdf
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Klasa 26 procent zákazníků, v loňském roce to bylo už o 10 procent víc. Ministr zemědělství 

Marian Jurečka dnes rovněž vylosoval deset výherců velké spotřebitelské soutěže „Střihněte si 

naše výhry!“. Tu pořádal Státní zemědělský intervenční fond od 26. září 2016 do 1. ledna 2017. 

Lidé za tu dobu poslali 102 tisíc herních karet s téměř 3 miliony log kvality. Nejvíce lidé 

vystřihovali logo Klasa (2 miliony log), druhou příčku obsadila značka Český výrobek – 

garantováno Potravinářskou komorou (580 tisíc) a třetí v pořadí bylo Chráněné zeměpisné 

označení (187 tisíc). V anketě o nejoblíbenější výrobek se značkou Klasa zvítězilo Jihočeské 

máslo, Lipánek, oba výrobky společnosti Madeta a.s., a Strážnické brambůrky od Petra Hobži. 

Soutěž „Střihněte si naše výhry!“ byla součástí vzdělávací kampaně Akademie kvality, jejímž 

cílem je zvýšit povědomí českých spotřebitelů o kvalitě výrobků. U potravin označených 

známkami kvality Klasa, Regionální potravina, Český výrobek, BIO a Chráněné označení 

stačilo vystřihovat loga a lepit je na herní karty.  Soutěžící mohli vyhrát například jízdní kola, 

kuchyňské roboty, poukazy na nákup elektrospotřebičů nebo prodloužený víkend na farmě. 

Výhru pro nejrychlejší v podobě kuchyňského náčiní a magnetek s Klasáčkem získalo prvních 

70 tisíc soutěžících. Každý týden po dobu konání soutěže se také losoval jeden účastník, který 

si mohl vybrat kuchyňské spotřebiče v hodnotě 5 tisíc korun. Za nejvíce odeslaných platných 

herních karet získalo 10 nejpilnějších účastníků ceny za celkem 150 tisíc korun.   

 Markéta Ježková tisková mluvčí Ministerstva zemědělství  

 ---------------------------------------------------- 
 

PROGRAM JARNÍHO FESTIVALU ŽIVO 1. 3. - 15. 5. 

2017 
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
•  Výstava Gauginovy dřevořezy a zakladatelé Hollaru / 1. 3. – 15. 5. / Rajmanova dílna, 

Rožďalovice / www.rajman.cz  

• Velikonoční stodola plná jarních tradic a zvyků / 1. 3. – 31. 3. / Čechova stodola, Bukové u 
Příbramě / www.cechovastodola.cz  

• Masopust v Hornickém muzeu Příbram / 4. 3. / Březové hory, Ševčinský důl / www.muzeum-
pribram.cz  

• Masopust ve Skanzenu Vysoký Chlumec / 4. 3. / Skanzen Vysoký Chlumec / www.muzeum-
pribram.cz  

• Skokové soustředění s Jaroslavem Jindrou / 10. 3. – 12. 3. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  

• Degustační večer s Vinotékou Adina / 16. 3. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  

• Josefské zabijačkové hody / 17. 3. / Obchod Bedřich, Dobříš / www.bedrich.cz  

• Jarní ZEMĚDĚLEC 2017 / 22. 3. – 26. 3. / Výstaviště Lysá nad Labem / www.vll.cz  
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• Hiporehabilitační pobyt Caballinus / 30. 3. – 2. 4. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  

• Smrtná neděle / 2. 4. / Muzeum lidových staveb v Kouřimi / www.skanzenkourim.cz  

• Velikonoce v hornickém domku / 3. 4. – 16. 4. / Březové hory – hornický domek / www.muzeum-
pribram.cz  

• Velikonoční výstava / 7. 4. – 14. 4. / Muzeum zlata, Nový Knín / www.muzeum-pribram.cz  

• Dobříšský regionální trh / 8. 4. / Komenského nám. Dobříš / www.mestodobris.cz  

• Velikonoční dílnička / 8. 4. / Informační centrum Chotilsko / www.ic-chotilsko.cz  

• Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec / 10. 4. – 16. 4. / Skanzen Vysoký Chlumec / 
www.muzeum-pribram.cz  

• Zelený čtvrtek / 13. 4. / Muzeum lidových staveb v Kouřimi / www.skanzenkourim.cz  

• Jarní menu v restauraci Farma Ptýrov / 14. 4. – 16. 4. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  

• Velký pátek / 14. 4. / Muzeum lidových staveb v Kouřimi / www.skanzenkourim.cz  

• Bílá sobota / 15. 4. / Muzeum lidových staveb v Kouřimi / www.skanzenkourim.cz  

• Boží hod velikonoční / 16. 4. / Muzeum lidových staveb v Kouřimi / www.skanzenkourim.cz  

• Zkoušky základního výcviku jezdce / 21. 4. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  

• Festival řemesel a slavnosti bylinek 2017 / 22. 4. / Město Říčany / www.ricansko.eu  

• Skokové závody ZM-S / 22. 4. – 23. 4. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  

• Regiony České republiky / 27. 4. – 1. 5. / Výstaviště Lysá nad Labem / www.vll.cz  

• Podbrdský farmářský a řemeslný trh / 29. 4. / Březnice / www.maspodbrdsko.cz  

• Slivice 1945/2017 / 13. 5. / Slivice u Příbrami / www.muzeum-pribram.cz  

• Dobříšský regionální trh / 13. 5. / Komenského nám. Dobříš / www.mestodobris.cz  

• Skokové závody ZM-ST / 13. 5. – 14. 5. / Farma Ptýrov / www.farmaptyrov.cz  
 

-------------------------------------------------------- 

První ročník POSÁZAVSKÉHO 1/2 MARATONU se 

blíží 

Zábavu pro celou rodinu nabídne první ročník Posázavského ½ maratonu, který se uskuteční 8. května 

v Sázavě na Benešovsku. Náročnější trať v kopcovitém terénu prověří závodníky i „neběžce“. Ti první 

ji budou muset zvládnout v limitu do 4 hodin, ti druzí ji mohou projít jako turistický pochod. Organizátorem 

běhu je Sázavský běžecký spolek a podrobné informace jsou na http://posazavskypulmaraton.cz/. 

Zázemí závodu (start/cíl) je v areálu Sázavský ostrov, který je ideálním místem pro výlet s celou rodinou. 

Prezence a výdej startovních čísel začne v 8 hodin, start závodu je v 9:45. Pro náročnější profil trati a 

také proto, že její délka lehce převyšuje standardní délku půlmaratonu, pořadatelé zvolili pohodový limit 

4 hodiny. 

Po výběhu ze Sázavy se běží v krásné okolní krajině, převážně po lesních a polních cestách. Trať má 

kopcovitý profil a v některých místech je technicky náročnější, takže určitě prověří všechny závodníky. 

Je to tedy pravý opak městských běhů, ovšem se vším zázemím, jak jsou závodníci zvyklí. Bude pro ně 

připravena úschovna zavazadel, občerstvení na trati i v cíli, WC a sprchy.  
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Elektronická registrace je již spuštěna na stránkách závodu. Základní startovné zaplacené minimálně 

tři týdny předem je 300 Kč, pozdější platba nebo platba na místě je 400 Kč. Počet závodníků je omezen, 

proto pořadatelé doporučují včasnou registraci. 

Pro každého úspěšného závodníka bude v cíli kromě nealko nápoje či piva a jídla připravena pamětní 

medaile s logem závodu. Vyhlašovat se budou vždy tři nejrychlejší v těchto kategoriích: muži celkově, 

muži 50+, ženy celkově, ženy 40+, nejlepší Sázavák a Sázavačka. Vítězové získají poukazy na nákup 

sportovního zboží, ostatní na stupních vítězů dostanou hodnotné ceny od sponzorů. 

„Neběžci“ si budou moci trať projít nezávodně jako turistický pochod. Pro jeho účastníky bude 

připraveno občerstvení a upomínkový předmět. Podrobnosti jsou na webu Posázavského 1/2 maratonu.   

Pojďte se tedy poprat se sázavskými kopci a dalšími překážkami, odměnou za vaše úsilí vám bude 

krásný sportovní zážitek uprostřed přírody. 

Richard Strouhal, ředitel závodu, Kontakt pro další informace: Richard Strouhal, tel.: +420 603 

253 159, na e-mail: r.strouhal@posazavskypulmaraton.cz   

---------------------------------------------------- 

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 

Zalesňování a zakládání lesů 

V Praze dne 15. února 2017  

Chtěli bychom informovat žadatele, že v sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské 

půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření 

ZZP 2017. Ohlášení vstupu do opatření 2017 žadatel nalezne na cestě www.szif.cz 

SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2014-2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje 

lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů  

Ohlášení vstupu do opatření 2017 bude řádně podáno nejpozději ke dni 15. 5. 2017 v souladu s 

nařízením vlády č. 185/2015 Sb.  

 Důležité Upozornění pro žadatele o podporu na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení 

vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování 

zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších 

předpisů:  

otace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu na 

příslušných cílových hospodářských souborech (CHS) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.    

výsadba 

smrku ztepilého v CHS 43 a 45!  

mailto:r.strouhal@posazavskypulmaraton.cz
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„Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet 

jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 

Sb., nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního 

materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa.   

Příjem Ohlášení bude v roce 2017 probíhat přednostně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.  

Informace o podání Ohlášení prostřednictvím Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na 

Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci 8.1.1 Zalesňování a zakládání 

lesů, popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. 

Agentury pro zemědělství a venkov).                                                                        

V rámci webu www.szif.cz sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici 

formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním Ohlášení je doporučeno se s 

těmito dokumenty předem seznámit.  

Pro získání základních informací a odpovědí k opatření je doporučeno využít dokument: 

Nejčastější dotazy, který je součástí sekce opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů/Ostatní. 

Zdroj: SZIF 

---------------------------------------------------- 
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Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

