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Česká společnost rostlinolékařská 
ROSTLINOLÉKAŘI – STŘEDNÍ ČECHY 

Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1  
 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 

 

Integrovaná ochrana rostlin a "greening", 

 
který se koná s finanční podporou Ministerstva Zemědělství ČR 

ve středu 9. prosince 2015 od 9:30 hodin 

v aule VÚRV, Drnovská 507/73, Praha 6 - Ruzyně 

 
PROGRAM SEMINÁŘE: 

 

8:45–9:30  Prezence, káva, čaj 

 

9:30–9:35  Zahájení semináře 

 

9:35-10:00  Novela zákona o rostlinolékařské péči 

Ing. Michal Hnízdil - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 

 

10:00-10:30  Rostlinolékařské kontroly a Cross-Compliance 

Ing. Andrea Blažková – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno 

 

10:30-11:00  Integrovaná ochrana rostlin - součást správné zemědělské praxe 

Ing. Štěpánka Radová. – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno 

 

11:00-11:30  Rostlinolékařský portál a jeho využití v rostlinolékařské praxi 

Ing. Jakub Beránek, Ph.D. – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno 

 

11:30-12:00  Občerstvení 

 

12:00- 12:30  "Greening" - současný stav 

Ing. Kateřina Bělinová - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 

 

12:30-13:00  Dotační titul Nektarodárné biopásy 

Ing. Anna Šrámková – Česká zemědělská univerzita Praha 

 

13:00-13:45  Omezení anebo prospěch? Předpisy pro hospodaření od roku 2015 z pohledu 

praxe 

RNDr. Aleš Kuthan, CSc. - akreditovaný poradce MZe 

 

13:45-14:15  Diskuse, závěr semináře 

 

Změna programu vyhrazena. 
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Pokračování ze strany 2.      Organizační informace 

 
Termín konání:  středa 9. prosince 2015, 8:45–9:30 prezence, 9:30–14:15 přednášky a       

   diskuse 

Místo konání:   Aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507/73,  

   Praha 6 - Ruzyně 

Parkování:   u areálu VÚRV 

Vložné:   300,- Kč za osobu, pro členy středočeské pobočky ČSR - 150,- Kč za 

osobu 

Úhrada vložného: v hotovosti (proti potvrzení) v místě konání semináře  

 

Závaznou přihlášku (viz další strana) zaslat do 25.11.2015: 

 

 elektronicky na adresu: „strednicechy@rostlinolekari.cz  

Zpráva pro příjemce: Přihláška na seminář o RL a greeningu  

 

nebo 

 

 poštou na adresu  

Česká  společnost  rostlinolékařská 

Rostlinolékaři Střední Čechy 

Novotného Lávka 5 

116 68 Praha 1 

 

 

Fakultativně bude možné zakoupit publikaci České společnosti rostlinolékařské  „Metodická 

příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům – Polní plodiny“; 

cena 400,- Kč. 

 

Občerstvení zajištěno. 

 

Spojení  
1) od metra Veleslavín, bus 142, zastávka Ciolkovského, pak cca 5 min pěšky. 

2) od metra Petřiny, bus 191, zastávka Ciolkovského, pak cca 5 min pěšky. 

3) od metra Luka, bus 142, zastávka Ciolkovského 

3) vlakem z Masarykova nádraží směr Kladno, zastávka Ruzyně  

Parkování auta: před areálem VÚRV 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Garant za ČSR: Ing. Jitka Markytánová, tel.: 607206604,  Ing. Jan Kazda, tel.: 603257369 

e-mail: strednicechy@rostlinolekari.cz 
 

mailto:strednicechy@rostlinolekari.cz
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Česká společnost rostlinolékařská  

Rostlinolékaři Střední Čechy,  
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

 

 
Závazná přihláška na seminář 

Integrovaná ochrana rostlin a "greening"-  9. 12. 2015 

 

Jméno, příjmení, titul: ............................................................................................ 

Jméno, příjmení, titul: ............................................................................................ 

Jméno, příjmení, titul: ............................................................................................ 

Firma / SHR: (název, adresa sídla / jméno, adresa)  

............................................................................................................................... 

IČ:   ……………………………………, DIČ: CZ…………………………………….. 

Telefon, E-mail: ……………………………………………………………………………… 

Sleva ČSR   Ano     Ne     

 

......………………………………… 

 Podpis, razítko  

 

V Centru sklářského umění v Sázavě se bude 
experimentovat se sklem 

Centrum sklářského umění, huť František v Sázavě představuje první ročník sympozia GLASS 

LAB SESSION 2015 – Skleněnou laboratoř zaměřenou na využití industriálně vyráběného 

skla, přeneseného do uměleckých artefaktů, skleněných soch, instalací či designu. 
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Centrum chce tímto podpořit začínající sklářské výtvarníky a designéry. Patnáct pozvaných 

účastníků bude pět dní pracovat v dílnách na vybraných projektech a před závěrem sympozia 

představoví formou prezentace svoje dosavadní portfolio. Bude se laborovat o použitých 

sklářských technikách, inspiračních zdrojích, konceptech a autorském rukopisu. 

Sympozium se orientuje hlavně na výzkum a vývoj nových technik zpracování skla formou 

experimentu a hry s materiálem. Snaží se rozšířit hranice dosavadního zpracování 

industriálního skla a přenést je do umělecké tvorby v novém smyslu a nazírání.  

Dveře dílen centra, kde se GLASS LAB SESSION 2015 koná, jsou po celou dobu otevřena 

široké veřejnosti. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost se podívat na účastníky sympozia 

tvořící v dílnách huti František. Více o jejich tvorbě se mohou dozvědět při podvečerním cyklu 

čtvrtečních přednášek (Slide Jam). Výsledek experimentálního tvoření bude k vidění na výstavě 

v Galerii huti František do konce ledna 2016. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 

28. 11. 2016 od 16:00 hodin. Během této soboty je též pro návštěvníky připraven speciální den 

tvorby Horké koule, kdy si budou moci na sklářské píšťale a za asistence zkušeného skláře 

vyfouknout vlastní skleněnou kouli a vyzkoušet si tak jedinečnou práci skláře. 

Osud bývalé sklářské huti František zpečetilo vybudování nových provozů skláren a nových 

výrobních hal v Sázavě. Její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na 

seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská 

huť František. Rekonstruovala ji nákladem přes 130 milionů korun s pomocí dotace z 

Integrovaného operačního programu a otevřela v ní Centrum sklářského umění. Nabízí 

vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, 

odborníky i širokou veřejnost. 

PROGRAM GLS´15 

23. – 27. 11. 2015 / GLASS LAB – Skleněná laboratoř 

26. 11. 15 / 19:00 – 22:00 / SLIDE JAM GLS´15 – prezentace autorské tvorby účastníků 

28. 11. 15 / 10:00 – 16:00 / SPECIÁL HORKÁ KOULE – foukání skla na píšťale pro 

veřejnost 

28. 11. 15 / 16:00 / Vernisáž GLASS LAB EXHIBITION 

30. 11. 15 – 31. 1. 16 / GLASS LAB EXHIBITON – výstava prací realizovaných na GLS´15 
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ÚČASTNÍCI GLS´15 

Irena Czepcová (CZ), Vicky Higginson (GB), Jesse Günther (IRL,D), Nicoleta Auersperg 

(A), Jakub Petr (CZ), Claudia Virginia Vitari (I,D), Maria Koshenkova (RUS,DK), Pavel 

Kopřiva (CZ), Verena Schatz (A), studenti ateliéru skla z UMPRUM v Praze a z VŠVU 

v Bratislavě. 

 

GLS´ 15 PODPORUJÍ 

„Nadace Josefa Viewegha, Sklářská huť František“, Bohemia-Crystal Poděbrady, Rona 

Bratislava, Sklárna Janštejn, AGC Teplice. 

BUĎTE S NÁMI U ZRODU NOVÉ SKLÁŘSKÉ TRADICE I VY A PODPOŘTE MLADÉ 

VÝTVARNÍKY A DESIGNÉRI V JEJICH TVORBĚ NA HITHIT.COM,  KDE SI URČITĚ 

VYBERETE Z BOHATÉ NABÍDKY ODMĚN. 

HITHIT: https://www.hithit.com/cs/project/1872/glass-lab-session 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/glasslabsession 

WEB: www.cestyskla.cz 

 

 

Kontakt pro další informace:  
Martina Kulhavá, ředitelka společnosti CESTY SKLA, o.p.s.  

tel.: 736 521 859, e-mail: kulhava@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz 

 

V medech od Včelpa objevila inspekce 

antibiotika 
19.11.2015 | ČTK  

Medy nesly označení, že jde o český med. Stát už odebírá těmto medům značky kvality. 

V medech od společnosti Včelpo objevila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 

antibiotika, která se v EU nesmí podávat zvířatům. Dávky by neměly být nebezpečné pro lidi, 

výrobky byly staženy. Na mimořádné tiskové konferenci to dnes oznámil ministr zemědělství 

Marian Jurečka (KDU-ČSL). Antibiotika se zatím prokázala u dvou šarží - Dědečkův med - 

Med květový a u Medu květového Včelpo. Tyto potraviny se prodávaly v řetězci Kaufland. 

Nejspíš se antibiotika do medu dostala z příměsi zahraničního medu. Medy ale nesly označení, 

že jde o český med. "V tomto případě inspektoři objevili chloramfenikol, streptomycin, 

sulfonamidy a nitrofurany," dodal Jurečka. Stát už odebírá těmto medům značky kvality. 

https://www.hithit.com/cs/project/1872/glass-lab-session
https://www.facebook.com/glasslabsession
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Podle šéfa SZPI Martina Klanici je problematických šarží medu více, výsledky u nich ale nejsou 

ještě potvrzené. 

Inkriminované šarže byly o hmotnostech 900 gramů, Dědečkův med měl minimální dobu 

trvanlivosti do 11. srpna 2018, druhá šarže do 21. srpna 2018. 

Antibiotika objevila i Státní veterinární správa v medech, které se daly koupit v řetězcích 

COOP, Globus a Kaufland. Šlo o výrobky s označením Dědečkův med a Med květový lesní, 

také od Včelpa. 

Včelpo vlastní Český svaz včelařů, který ministerstvo podporuje dotacemi. O jejich krácení 

podle Jurečky nepřemýšlí. Například letos dostali včelaři jenom na podporu více než 64,5 

milionu korun, polovinu z národního rozpočtu. 

Problémy s medy mělo Včelpo i dříve, inspekce v nich objevila nejspíš zahraniční pylová zrna. 

Firma trvala na českém původu potraviny. 

Český svaz včelařů nyní čeká sjezd, kde se bude problematika řešit. Snaží se také zjistit, kteří 

dodavatelé mu med s antibiotiky poskytli. "Do úplného vyšetření došlo ke zmrazení veškeré 

spolupráce s dodavateli dotčených medů," uvedl svaz na svých webových stránkách. 

Kontroly medů 

Rok Počet odebraných vzorků Procento nevyhovujících 

2012 382 11 

2013 268 18 

2014 315 22 

2015 365 12 

 

Výrobky společnosti Včelpo vyřazeny z 
databáze KLASA za vážné porušení Pravidel 

Praha, 19. listopadu 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o 

odebrání značky kvality Klasa celému oceněnému sortimentu společnosti Včelpo spol. s 

r.o. Důvodem je nečestné chování držitele značky. Ze strany uvedené společnosti se jedná 

o opakované pochybení na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 

Národní značku kvality KLASA uděluje ministr zemědělství mimořádně kvalitním 

potravinářským a zemědělským výrobkům od roku 2003, SZIF je administrátorem značky. 
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Značka Klasa náleží jen mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. 

Požadovanou kvalitu, deklarované složení a parametry kontrolují dozorové orgány Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa (SZPI, SVS), oceněné výrobky 

jsou tak vždy pod ještě větším „drobnohledem“ vedle běžně prováděných kontrol. 

Produkty společnosti Včelpo byly poprvé oceněny značkou kvality KLASA v roce 2005. Vždy 

úspěšně absolvovaly proces prodloužení značky. V rámci pravidelných kontrol v předchozích 

letech ze strany kontrolních orgánů nebyly u produktů dané společnosti zjištěny žádné 

nedostatky. Letos v březnu však byl u produktů Med květový lesní a Med květový prokázán 

jiný geografický původ, než bylo deklarováno na etiketě a v technické dokumentaci výrobku. 

Protože se jednalo o hrubé porušení Pravidel pro udělování národní značky Klasa, byla značka 

těmto produktům odebrána. 

Nové zjištění kontrolních orgánů u produktů Včelpo potvrdilo nálezy zakázaných 

antibiotických léčiv v medu. Protože se jedná o vážný prohřešek a o opakované porušení 

Pravidel, SZIF jako administrátor značky ke dni 19. listopadu 2015 odejmul právo společnosti 

Včelpo užívat logo Klasa na všech oceněných výrobcích: 

Med květový pastový 

Směs medu a propolisu HONEY VIT 

Směs medu a pylu HONEY VIT 

Směs medu, mateří kašičky a pylu HONEY VIT 

Společnost Včelpo byla vyzvána, aby neprodleně logo značky Klasa odstranila z obalu. 

Naší snahou je ubezpečit spotřebitele, že se budeme vždy zasazovat o to, aby mezi oceněnými 

výrobky byly pouze ty mimořádně kvalitní, a vážná porušení nebudou z naší strany 

akceptována. 

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz 

Rádi bychom spotřebitele upozornili, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti 

s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme 

a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Bližší informace k odhalení antibiotik v medu 

uvádí tisková zpráva Ministerstva zemědělství, kterou najdete také na stránkách www.szif.cz 

ve Zpravodajství, v sekci tiskových zpráv. 

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF 

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od 

roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond.Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. 

Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně 

dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 104 produktů od 222 

českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách 

www.eklasa.cz. 

 

http://www.szif.cz/
http://www.eklasa.cz/
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Jindřich Šnejdrla končí ve funkci náměstka 
pro komodity, výzkum a poradenství 

2.11.2015 

Tisková zpráva – Jindřich Šnejdrla se po téměř dvouletém působení na pozici náměstka 

ministra zemědělství rozhodl nepřihlásit do výběrového řízení a dále tak nepokračovat na 

tomto postu. Učinil tak na základě vlastního rozhodnutí z osobních a rodinných důvodů. 

Náměstek Šnejdrla chce i touto cestou poděkovat ministru zemědělství Marianu 

Jurečkovi za spolupráci, stejně jako všem svým kolegyním a kolegům, se kterými měl 

možnost na Ministerstvu zemědělství pracovat. 

Výběrové řízení na uvedenou pozici stále probíhá. Nový náměstek, který povede sekci komodit, 

výzkumu a poradenství, proto ještě není znám. 

  

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministerstvo otevře v příštím roce nové 
programy pro obnovu kulturního dědictví 

venkova i na zlepšení genetického 
potenciálu hospodářských zvířat 

20.11.2015 

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila národní dotační programy zemědělství pro rok 

2016. Ministerstvo zemědělství jejich prostřednictvím například pomůže zemědělcům 

likvidovat nebezpečné nákazy v chovech, obnovit venkovské zvoničky nebo postavit 

odpočinková místa. Celkem je ve státním rozpočtu na národní zemědělské programy 

připraveno 2,25 miliardy korun. Nejvíce peněz, konkrétně více než 1,6 miliardy, bude 

směřovat do živočišné výroby. 

„Mezi dotační programy jsme poprvé zařadili nové tituly, například na nákup plemenných 

zvířat, což pomůže vylepšit genetickou hodnotu stáda. Budeme také vyplácet podporu rybářům 

za škody, které na rybách v revírech každoročně způsobí kormoráni. Celkově jde větší část 
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peněz z národních zdrojů do živočišné výroby, která udržuje zejména na venkově stabilní 

pracovní místa,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Nové dotace podpoří činnost potravinových bank, které přispívají ke snížení plýtvání s jídlem. 

Peníze jsou určeny nově i na zvýšení jakosti mléka a mléčných výrobků a také na zlepšení 

životních podmínek v chovech hospodářských zvířat. 

„Příští rok spustíme také nový program na obnovu kulturních památek na venkově, které 

neslouží k podnikání, ale jsou součástí venkovského života a tradic. Patří mezi ně zejména 

drobné stavby. Cílem programu je zvýšit turistickou atraktivnost venkova a tím přispět k jeho 

oživení,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Ze státního rozpočtu půjde v příštím na rekonstrukce menších památek 40 milionů korun, 

dalších 200 přidá Ministerstvo zemědělství ze svých úspor. 

Největší část dotací vyplatí Ministerstvo na ozdravení chovů hospodářských zvířat. Na prevenci 

a boj s nakažlivými chorobami dostanou zemědělci 1,1 miliardy korun. Celkem je v národních 

dotacích pro české zemědělství v příštím roce připraveno 2,25 miliardy korun, zatímco letos to 

bylo 2,18 miliardy. 

Systém programů slouží k podpoře a zlepšení postavení českého agrárního sektoru na 

mezinárodním trhu. Programy placené výhradně z národních zdrojů přispívají k udržování 

výrobních možností zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. 

 Přehled národních dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro 

rok 2016 

  

Název programu  

  

 rok  2016 

dotace 

k hospodář. 

výsledku 

(neinvestiční) 

dotace na 

pořízení 

dlouhodobého 

hmotného 

majetku 

 (kapitálové 

výdaje) 

  tis. Kč tis. Kč 

Podpora vybudování kapkové závlahy   20 500 

Podpora restrukturalizace ovocných sadů   60 000 
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Udržování a zlepšování genetického potenciálu 

vyjmenovaných hospodářských zvířat 
227 000   

Nákup plemenných zvířat   20 000 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 132 000 18 000 

Genetické zdroje 70 000   

Nákazový fond 1 100 000   

Poradenství a vzdělávání 59 000 500 

Podpora evropské integrace nevládních organizací 12 000   

Podpora technologických platforem v působnosti 

rezortu MZe 
12 000   

Podpora zpracování zemědělských produktů   149 000 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 70 000   

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova 36 000 4 000 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 15 000   

Podpora činnosti potravinových bank a dalších 

subjektů s humanitárním zaměřením 
10 000 20 000 

Podpora včelařství 80 000   

Podpora na účast producentů a zpracovatelů 

zemědělských produktů v režimech jakosti 
65 000   

Podpora nadstandardní pohody zvířat 70 000   

  1 958 000 292 000 

C e l k e m 2 250 000 

  

Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

Ministr Jurečka: Důležitost ekologického 
zemědělství je v jeho přínosu pro životní 

prostředí 

20.11.2015, Tisková zpráva – Podnikání v ekologickém zemědělství je perspektivní, a 

přináší tak novou podnikatelskou příležitost pro zemědělce i potravináře. Uvádí to Akční 

plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020, který dnes schválila 

vláda. Tento základní strategický dokument rozvoje ekozemědělství, který má většina 

členských států Evropské unie, navazuje na akční plán pro léta 2011–2015. 

„Ekologické zemědělství a produkce biopotravin zažívají dynamický rozvoj. Jde o přirozený, 

původní a zároveň velmi moderní způsob hospodaření, který stojí na tisíciletých zkušenostech 

našich předků, respektu k přírodě a ohleduplnosti ke všemu živému. I proto je nezbytné stanovit 
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strategii rozvoje tohoto typu hospodaření na další období,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. 

Prioritními oblastmi plánu do roku 2020 jsou například ekonomická životaschopnost ekofarem, 

trh s biopotravinami a jejich spotřeba a přínosy ekozemědělství pro životní prostředí. Zatímco 

předchozí akční plány kladly důraz na nárůst ploch, nový plán se více soustředí na kvalitativní 

a produkční ukazatele. 

V roce 1990 hospodařily podle zásad ekologického zemědělství v ČR jen tři farmy, v polovině 

roku 2015 to bylo již 4 200 podniků, a to na výměře zhruba 500 000 hektarů, což představuje 

přes 12 % z celkové výměry zemědělského půdního fondu ČR. Podle metodiky FADN 

(Zemědělská účetní datová síť) byla v roce 2013 celková produkce ekologických farem 

odhadnuta na 4,71 miliardy korun. Pokud jde o celkový obrat biopotravin realizovaný českými 

výrobci a distributory, dosáhl v roce 2013 více než 2,7 miliardy korun (včetně vývozu). V ČR 

spotřebitelé utratili za biopotraviny 1,95 miliardy korun, což je meziroční růst 9,5 %. Oproti 

roku 2005 vzrostl trh téměř čtyřnásobně. 

„Výrobkům s označením Bio produkovaným v České republice lze opravdu věřit. Bio-zemědělci 

jsou kontrolováni a certifikováni každý rok. V rámci těchto pravidelných kontrol jsou také 

odebírány vzorky bioproduktů kvůli ověření, že při jejich produkci nebyly použity nepovolené 

látky. V případě zjištění jejich reziduí jsou dle pravidel stanovených specificky pro ČR výrobky 

okamžitě staženy z trhu a daný zemědělec nebo výrobce přichází o certifikát Bio. Tento přísný 

kontrolní systém zaměřený jak na kontrolu procesu, tak i finálního produktu garantuje 

spotřebiteli, že výrobek nese označení Bio právem a že při jeho produkci byly skutečně dodrženy 

všechny deklarované postupy,“ uvedl ministr Jurečka. 

ČR se řadí na přední místa v rozloze ekologicky obhospodařovaných ploch, patří mezi 20 zemí 

s největší výměrou půdy v ekologickém zemědělství (v rámci EU je devátá) a mezi deset zemí 

světa s nejvyšším podílem ploch v ekologickém zemědělství na celkové zemědělské půdě (v 

rámci EU je čtvrtá za Rakouskem, Švédskem a Estonskem). Specifikum si ČR drží také v 

průměrné velikosti ekofarem (127 ha v roce 2014), kdy jde o největší výměru po Slovensku a 

Spojeném království. Průměr EU se pohybuje kolem 40 hektarů. 

 Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Přihlaste svou farmu do nového ročníku 

projektu "Poznej svého farmáře" 

6.11.2015 

Hospodaříte na vlastní farmě a máte vlastní výrobu s finálními produkty jako maso, sýry, 

zelenina atd.? Přihlaste svou farmu do projektu a 

propagujte tak nejen své hospodářství, ale i spotřebu 

regionálních potravin! 

Poznej svého farmáře 2016 

Ministerstvo zemědělství hledá pro další ročník 

úspěšného projektu Poznej svého farmáře majitele 

menších farem s vlastní produkcí, kteří by se chtěli 

zapojit do podpory menších farem a kvalitních potravin. 

V rámci projektu se uskuteční v každém kraji, tedy na 13ti místech půldenní setkání se 

zábavným programem, ochutnávkami a farmářským trhem pro veřejnost. Proběhne na 

vybraných farmách a přizváni budou i farmáři z okolí. 

Po velmi úspěšném ročníku 2015, hledáme farmáře pro již 3. ročník. Dejte svým potenciálním 

zákazníkům vědět, že tu 

jste a nabízíte kvalitní 

produkty! 

Celou akci včetně 

propagace, stejně jako 

finanční kompenzaci pro 

hostitelskou farmu, 

zajišťuje Ministerstvo 

zemědělství. 

Zaujala Vás naše nabídka a chcete se stát součástí projektu? 
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Výborně, kontaktujte nás na poznejfarmare@mze.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2015. 

 Blíže o projektu: 

Celý projekt pořádá a hradí Ministerstvo zemědělství. Je určen na podporu malých, často 

začínajících zemědělců, kteří nemají dostatek prostředků na vlastní prezentaci. Veřejnost pak 

dostává kompletní informaci o producentech, nabízejících prodej přímo ze dvora, ve svém 

blízkém okolí. 

V průběhu května - září 2015 proběhlo 13 akcí na malých farmách ve všech krajích ČR. Na 

farmách, které se do projektu přihlásily, proběhl „Den otevřených vrátek“, během kterého měli 

farmáři možnost prezentovat svoji výrobu a produkci. Zájem široké veřejnosti předčil všechna 

očekávání, protože návštěvnost akcí se pohybovala od pěti set do tisíce lidí. 

Za velký přínos projektu považuje MZe i to, že na pořádající farmě dostávají bezplatně možnost 

prezentace formou Farmářského trhu i sedláci z blízkého okolí a návštěvníci tak odcházejí z 

akcí nejen s bohatým nákupem kvalitních potravin, ale hlavně také s kontakty na farmáře, ke 

kterým si mohou pro výrobky v budoucnu dojíždět. Farmáři tak navázali řadu nových kontaktů 

se svými potenciálními zákazníky a naopak návštěvníci prožili příjemný den plný her pro děti, 

soutěží, a ochutnávek kvalitních potravin. 

Po velmi úspěšném ročníku 2015 hledá Ministerstvo zemědělství dalších třináct farem, které se 

budou chtít do projektu zapojit. 

Informace a fotogalerie z minulého ročníku projektu najdete na www.poznejsvehofarmare.cz 

 

Marketinkové fórum 

V Klubu „C“  České zemědělské univerzity v Praze se konalo  18.11 2015 Marketinkové 

fórum. Představitelé vybraných fakult přednášeli o mléku, masu (hovězí, vepřové, drůbeží), 

erozi a utužování půdy atd.  Součástí marketinkového fóra byla i ochutnávka vítězných potravin 

v soutěži Středočeská Regionální potravina i Regionální potravina Ústeckého kraje. 

http://poznejsvehofarmare.cz/
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