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Informační magazín 3/2014 

 
Ve 20. kole budou podpořeny i investice do 

zemědělských podniků i zakládání nebo 

rozvoj mikropodniků. 
 

 Ministerstvo zemědělství v rámci 20. kola příjmu žádostí vedle podopatření I. 1.3.2 Spolupráce 

při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území 

hlavního města Prahy vyhlašuje příjem žádostí i na podopatření I.1.1.1 Modernizace 

zemědělských podniků, opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a 

opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.  

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:  

podopatření I. 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků  

podopatření I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství  

 

V termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:  

III. 1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  

IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie  

 

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, resp. 7. 3. 2014, musí být Potvrzení o 

přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno 

osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 

13:00 hodin.  

  

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření 

předběžně stanoven následovně: Tab. 1. Finanční objem projektů  

 

Opatření  Alokace   

I.1.1.1  635 mil. Kč   

I.1.3.2  190 mil. Kč   

III.1.2  530 mil. Kč   

Zde ke stažení k vyhlášenému 20.kolu: 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokume

nty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa3%2F1%2F12%2F1391002587688.pdf 

 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa3%2F1%2F12%2F1391002587688.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa3%2F1%2F12%2F1391002587688.pdf
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Ministr Jurečka: Zemědělské zákony, které 

nyní projednají poslanci, posílí ochranu 
spotřebitelů a zvýší sankce pro nepoctivé 

obchodníky 

5.2.2014 

Tisková zpráva – Důležité zákony týkající se rezortu zemědělství předložil vládě ministr 

zemědělství Marian Jurečka. Jde o zákony o zemědělství, o Státním zemědělském 

intervenčním fondu, o potravinách a tabákových výrobcích a o Státní zemědělské a 

potravinářské inspekci. Vláda tyto zákony, které MZe dlouhodobě připravovalo, 

postoupila k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny. 

„Návrhy zákonů, které jsou nyní ve Sněmovně, Ministerstvo dlouhodobě připravovalo. Jde o 

legislativní předpisy, jejichž cílem je především harmonizace s evropským právem a zlepšení 

informovanosti a posílení ochrany spotřebitelů. Počítáme s tím, že ve druhém čtení budou 

návrhy zákonů ještě upraveny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Předpisům EU se přizpůsobuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který zlepší 

informovanost spotřebitelů, například u nebalených potravin bude muset být uvedena adresa 

výrobce. Provozovatelé potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují 5 miliard 

korun za účetní období, budou muset viditelně a čitelně zpřístupnit u vstupu do prodejny 

seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Nově budou navýšeny maximální 

sazby sankce u potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní 

parametry. Zvýšení sankcí bude z nynějších 3 milionů na 10 milionů korun. V novele je 

zakotveno rozšíření kompetence Státní veterinární správy na úřední kontrolu zvěřiny v celém 

potravinovém řetězci. 

V novém zákoně o zemědělství dochází k zpřesnění obecných ustanovení o společných 

organizacích trhů, přímých platbách, Programu rozvoje venkova a operačního programu 

Rybářství. Novela mění provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (tzv. 

LPIS). Podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie je také upravena evidence půdy, 

krajinných prvků a evidence objektů a způsob jejich aktualizace. Novela rovněž zjednoduší 

evidenci zemědělského podnikatele a ruší ustanovení o každoročním předkládání zprávy o 

stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny. 

Hlavními změnami zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) jsou zejména 

formulační úpravy ustanovení o financování SZIF, doplnění ustanovení o poskytování 

národních dotací na základě pověření Ministerstva a doplnění ustanovení o poskytování dotací 

o možnost elektronických podání. 

Předkládaný návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zvyšuje efektivitu 

kontroly a obsahuje zejména nový efektivní systém opatření v případě zjištěných nedostatků. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 
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Ministr zemědělství Marian Jurečka oznámil 
personální změny ve vedení resortu 

3.2.2014 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka provedl k 1. únoru několik 

personálních změn ve vedení resortu.  

Prvním náměstkem zodpovědným za správní úsek byl jmenován JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., 

který doposud působil v Evropském parlamentu. Nahradil tak ve funkci Jana Sixtu. Náměstkem 

ministra pro úsek 

komodit, výzkumu a 

poradenství se stal Ing. 

Jindřich Šnejdrla, který 

na Ministerstvo 

přichází z postu 

viceprezidenta Agrární 

komory. Tento post 

doposud zastával 

Stanislav Kozák. 

Odvolán z funkce byl i 

náměstek pro 

ekonomický úsek 

Miroslav Hladík, 

kterého dočasně 

zastoupí vrchní ředitel 

ekonomické sekce Ing. 

Jiří Havlíček. 

Novým ředitelem 

odboru komunikace a tiskovým mluvčím resortu se stal Hynek Jordán, který přechází na resort 

zemědělství z Ministerstva školství. 

Ministr Jurečka rovněž až do odvolání pozastavil vypisování a přidělování veškerých veřejných 

zakázek a výběrových řízení, stejně jako uzavírání nových smluv, které přesahují částku 500 

tisíc korun. Podklady k těmto zvažovaným smluvním vztahům budou opětovně předloženy k 

rozhodnutí na poradu ministra, v neodkladných případech ke schválení ministra, a teprve poté 

bude rozhodnuto o dalším postupu. 

„Nepřicházím na resort dělat personální zemětřesení. Změn není mnoho. Mým cílem je vytvořit 

tým kompetentních odborníků, kterým plně důvěřuji. Stojí před námi složité úkoly a já věřím, 

že tito lidé je zvládnou,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 
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Pozor při obchodování s vepřovým masem 
mimo EU 

6.2.2014 

Tisková zpráva – Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem afrického moru prasat 

v Litvě a s medializovanou problematikou vývozu prasat uvádí, že výrobky z vepřového 

masa lze z ČR za určitých podmínek do Ruské federace a Celní unie vyvážet. V tomto 

smyslu Státní veterinární správa také informovala všechny krajské veterinární správy. 

Na základě informace z Evropské komise mohou být hotové masné výrobky z vepřového masa, 

které prošly určitým ošetřením, vyváženy do zemí Ruské federace za předpokladu, že budou 

striktně dodržovány požadavky příslušného veterinárního osvědčení. Vzhledem k tomu, že 

Komise neuvádí, jakým konkrétním ošetřením by měly masné výrobky projít, lze doporučit, 

aby si vývozce před vlastním odesláním zásilky přes svého obchodního partnera u Federální 

služby pro veterinární a fytosanitární dozor Ruské federace ověřil, zda masné výrobky 

z vepřového masa určené pro vývoz do RF splňují veškeré požadavky. 

V současné situaci je nezbytně nutné vyvarovat se jakýchkoliv chyb při certifikaci. 

Nadále však platí, že není možné pro vývoz do zemí Celní unie (RF, Bělorusko, Kazachstán) 

certifikovat osvědčení pro vývoz živých prasat a vepřového masa a syrových masných 

polotovarů z vepřového masa, ve kterých je uvedena podmínka, že území EU (s výjimkou 

Sardinie) musí být v posledních 3 letech prosté afrického moru prasat. 

Celou situaci Státní veterinární správa pečlivě sleduje a bude o případných změnách 

informovat. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 
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Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal 
funkce 

30.1.2014 

Tisková zpráva – Marian Jurečka se dnes dopoledne ujal funkce ministra zemědělství. 

Stalo se tak za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka 

převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana. 

Za své hlavní úkoly považuje 

ministr Jurečka dokončení 

rozhodnutí na národní úrovni v 

rámci Společné zemědělské 

politiky, nastavení pravidel pro 

rozdělování zemědělských 

dotací v následujícím období, 

vyřešení a stabilizaci situace v 

oblasti IT na MZe. Dokončit 

chce i výběr a jmenování 

nového generálního ředitele 

státního podniku Lesy ČR. 

Důležitou prioritou je zvýšení 

potravinové soběstačnosti 

České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepoctivé obchodníky tvrdě 

trestat. Hodlá také zemědělcům vrátit možnost využít tzv. zelenou naftu, chce se zaměřit na 

budování protipovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy. 

Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého zemědělství a obnova venkova. 

„Chci, aby zemědělství neprodukovalo jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, 

ale abychom z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou nebo finální 

výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo 

konkurenceschopné, musíme dobře podporovat investice, aby uměl prvovýrobce zpracovat 

surovinu do finálního produktu. Tedy posílit investice do prvovýroby, především v oblasti 

živočišné výroby, ovocnářství a zelinářství,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

V souvislosti se zlepšením kvality prodávaných potravin ministr zemědělství Jurečka hodlá 

například usilovat o transparentní značení jejich původu. „Zákazník si sice může přečíst, že 

potravina byla vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina 

surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso dovezené z Evropské unie nebo ze 

třetích zemí, je tu jen přebaleno nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s tím, že je 

to plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu alespoň většinové komodity 

a k tomu místo zpracování, aby zákazník získal informace jednoduchou formou,“ uvedl ministr 

Jurečka. 

----------------------------------------- 
Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu 

v Brně obor rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin). Od roku 2002 je soukromým zemědělcem, od roku 

2005 pracoval ve společnosti Lukrom spol. s.r.o. a v letech 2010 až 2013 ve společnosti Agro 2000 s.r.o. 

Dana Večeřová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Mele se jen před zákazníkem 

6.2.2014 

Tisková zpráva – Podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 326/2001 Sb. musí být mleté čerstvé maso 

připravováno jen před zákazníkem (spotřebitelem), výjimkou je mleté maso balené. Při 

kontrole v prodejně (výrobním prostoru) v Pardubicích nalezli inspektoři krajské 

veterinární správy 10 kg nebaleného mletého masa, které navíc bylo skladováno při 

nedostatečné teplotě. Nařídili tuto surovinu neškodně odstranit a byla uložena sankce 

(pokuta). 

Za uplynulých 14 dní inspektoři opět shledali v některých prodejnách výrobky s prošlým datem 

spotřeby: v Mariánských Lázních 1,2 kg tokajské klobásy, v Moravské Ostravě 1 kg sušeného 

špeku a sýr ve slaném nálevu, ve Frýdku-Místku téměř 5 kg uzené rolované plece a v Benešově 

přes 8 kg chlazených kuřecích čtvrtek. Ve všech případech opět nařídili neškodné odstranění, 

tj. likvidaci a bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty. 

V Kamenici nad Lipou (Kraj Vysočina) zjistili inspektoři, že v jednom objektu, kde se zachází 

s potravinami rostlinného původu, se přebalují vejce, špatně je označují a skladují je při 

neodpovídající teplotě a rovněž zde skladují med bez dokladu o původu… a to vše bez 

schválené registrace. Proto s provozovatelem bylo zahájeno správní řízení a bylo mu uloženo 

doložit doklady a provést registraci. Opět musí počítat s uložením pokuty. 

U výrobce v Brumově Bylnici byla u uzené kýty zjištěna přítomnost listerií, bylo nařízeno 46,8 

kg zlikvidovat a provést sanitaci výrobních prostor.  Výrobu lze obnovit až po laboratorním 

průkazu bezpečnosti této potraviny ze zkušební výroby. Bylo zahájeno správní řízení za účelem 

uložení pokuty. 

Z důvodu nedodržení skladovací teploty nařídila krajská veterinární správa v Pardubickém kraji 

zlikvidovat přes 6 kg salámů (11 kusů), které byly skladovány při teplotě přes 20 °C, přičemž 

výrobce uvádí na etiketě podmínky skladování 1 – 4 °C. 

V Jihomoravském kraji příjemce z Hodonína nenahlásil krajské veterinární správě příjem 6 242 

kg klobás ze Slovenska, což je v rozporu s nařízením vlády - nahlásit krajské veterinární správě 

24 hodin předem každý příjem, aby mohla být provedena veterinární kontrola. 

Ve všech případech pochybení je vždy zahájeno správní řízení, jsou nařízena opatření, která 

veterinární inspektoři následně kontrolují a vždy jsou ukládány pokuty. 

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS 
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Změny u požadavků kontrol podmíněnosti v 

přechodném období Společné zemědělské 
politiky v roce 2014 

13.1.2014 

Rozsáhlejší změna Společné zemědělské politiky spojená i se změnou pravidel a 

požadavků týkajících se kontrol podmíněnosti je připravována až pro období od roku 

2015, ale požadavky podmíněnosti zaznamenávají některé úpravy v menší míře již pro 

letošní rok. 

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o 

stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Tímto nařízením 

jsou vymezeny požadavky, jejichž dodržováním je podmíněno vyplácení přímých plateb, 

některých podpor z osy II Programu venkova (PRV) a některých podpor společné organizace 

trhu s vínem. 

Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na 

ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných 

požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12. Tato úprava je 

provedena na základě změny evropské legislativy - zrušení směrnice na ochranu podzemních 

vod a pro zemědělské subjekty nepřináší žádné nové požadavky, které jsou i nadále stanoveny 

zejména § 39 vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů). 

Novela dále upřesňuje některé požadavky v oblasti Životní prostředí pro ochranu volně 

žijících ptáků nebo požadavky v rámci evidence a označování zvířat a také zavádí nový 

kontrolní bod pro žadatele v nitrátově zranitelných oblastech sledující kvalitu skladovacích 

kapacit tj. jímek a skladů statkových hnojiv z hlediska ochrany vod, který doposud dle daných 

legislativních ustanovení ve výčtu chyběl. 

Neposlední důležitou úpravou u požadavků podmíněnosti, na kterou bychom rádi upozornili, 

je změna terminologie v označení tzv. „širokořádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo 

u požadavku SMR 4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty z pěstování 

na silně erozně ohrožených půdách a na mírně erozně ohrožených plochách je jejich pěstování 

podmíněno použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz „erozně 

nebezpečné“ plodiny. 

Aktuální znění nařízení vlády, které stanoví požadavky podmíněnosti pro rok 2014, společně 

s podrobnější příručkou o provádění kontrol těchto požadavků jsou dostupné na webových 

stránkách ministerstva zemědělství v sekci Dotace. 

Zde také v záložce Kontroly podmíněnosti Cross Compliance, jsou uváděny informace o 

podmínkách poskytování některých vybraných podpor pro zemědělce. Pokud zde Vámi 

hledanou informaci nenaleznete, můžete se na pracovníky příslušného oddělení obrátit 

s dotazem prostřednictvím možností Help desku Cross Compliance. 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2009-479.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/help-desk-cross-compliance/
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Změny ve vymezení LFA oblastí 

zdroj: týdeník Zemědělec 5/2014, článek "Musí jít o politické rozhodnutí", str. 4, autor 

rozhovoru: Zuzana Fialová 

V souvislosti se změnou pravidel společné zemědělské politiky v následujícím období, dojde k 

poměrně zásadním změnám ve vymezení LFA oblastí v České republice. Tou nejpodstatnější 

je, že do LFA nebudou zařazeny pouze plochy TTP, ale všechna zemědělská půda. Na otázku 

vymezení oblastí LFA odpovídal v rozhovoru pro týdeník Zemědělec ředitel Ústavu 

zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ing. Oldřich Černoch. Jeho odpověď na tuto otázku 

přinášíme v plném znění.  

 

Zemědělec: Hovoří se rovněž o otázce opětného vymezení oblastí LFA. Jak to s touto 

problematikou vypadá? 

 

"Návrh nařízení Komise, Rady a Evropského parlamentu, který obsahuje podmínky pro 

poskytování podpor do programů rozvoje venkova, požaduje nově vymezit jiné než horské 

oblasti podle prahových hodnot kritérií v návrhu zveřejněných. Horské oblasti mohou zůstat 

nezměněny. ÚZEI aplikoval jednotlivá kritéria, dodaná spolupracujícími organizacemi a 

ministerstvem zemědělství do území jednotlivých obcí a zpracoval mapové podklady pro nové 

vymezení. Podle požadavku Komise bylo na tyto oblasti aplikováno variantně takzvané jemné 

doladění. Aktuálně se pracuje s nově vymezenými méně příznivými oblastmi, které zahrnují 

celkem 49,5 % zemědělské půdy, evidované v LPIS. Celkový rozsah nových LFA se příliš 

neliší od rozsahu současných LFA (50,1 % zemědělské půdy v LPIS), nové oblasti se ale 

nepřekrývají se současným LFA úplně. Nové podmínky vymezení nesplnilo 177 tisíc hektarů 

zemědělské půdy, na kterých se nachází 42 tisíc hektarů travních porostů. Podpora těchto ploch 

vyřazených z LFA může v postupně se snižující míře pokračovat ještě po dobu dalších čtyř let. 

 

Nařízení požaduje sjednocení základny pro poskytování plateb LFA na veškerou výměru 

zemědělské půdy, zařazené v LFA. V současnosti v ČR užívaný systém vyplácení podpor LFA 

jen na ha travních porostů vyúsťuje prakticky do stavu, kdy průměrné částky podpor v přepočtu 

na ha zemědělské půdy jsou diferencovány až na úroveň jednotlivých podniků úměrně s mírou 

zatravnění jejich zemědělské půdy (z. p.) v LFA. Při tomto systému nejsou na závadu relativně 

velmi málo diferencované sazby plateb LFA ve srovnání s ostatními zeměmi EU. V 

budoucnosti již nelze vystačit s jedinou nebo jen se dvěma minimálně rozdílnými sazbami 

plateb LFA pro celou oblast určitého typu LFA (například pro horské LFA). Proto ÚZEI 

navrhuje diferencovat nově vymezené jiné než horské oblasti a i současné horské oblasti do 

několika územních pásem, ve kterých by byly poskytovány různě vysoké sazby plateb LFA. 

Horské oblasti navrhujeme rozdělit do pěti pásem podle nadmořské výšky a svažitosti. Nejvyšší 

sazba v horské oblasti by byla poskytována na ha z. p. v nadmořské výšce nad 800 metrů, 

nejnižší na hektar z. p. v horské LFA s nadmořskou výškou do 600 m a se svažitostí na méně 

než polovině území. Bylo zjištěno, že se stoupající sazbou se zvyšuje zatravnění takto 

vymezených podoblastí. Obdobně se navrhuje diferencovat i nově vymezené jiné než horské 

LFA a to podle míry, ve které na daném území působí navržená kritéria EU. I v tomto případě 

stoupá průměrné zatravnění od 28 procent v podoblasti s nejnižší sazbou až po 62 procent v 

podoblasti s předpokládanou nejvyšší sazbou plateb LFA. Navržená územní diferenciace sazeb 

povede k vyšší spravedlnosti v rozdělování podpor LFA. 

S odvoláním na dohody WTO je stanoven požadavek na stanovení určité degrese plateb na 

základě návrhu členského státu, který musí svůj návrh ekonomicky podložit na 

nediskriminačním základě." 
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Zásluhou Lesů ČR odstraněny následky 

povodní  

u Prostřední Bečvy na vodním toku Kněhyně 

 

Hradec Králové, 10. února 2014 – Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku 

Kněhyně u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji jsou díky úsilí státního 

podniku Lesy České republiky minulostí. Lesy ČR v místě nedávno dokončily důležité 

rekonstrukční práce za více než 24 milionů korun. Opravy probíhaly ve více než tří a půl 

kilometrovém úseku jen kousek od soutoku Kněhyně s Rožnovskou Bečvou.  

Úpravy vybudované na toku Kněhyně v dřívějších letech, které vodu v korytě do značné míry 

regulovaly, byly poškozeny povodněmi v letech 2009 a 2010. Počátky poškození se však datují 

již od velké vody v roce 1997. Lesy ČR se proto rozhodly v místě provést celkovou rekonstrukci 

regulačních prvků, aby voda protékající Kněhyní mohla být znovu lépe regulována a zlepšila 

se tak ochrana okolních nemovitostí, pobřežních pozemků a infrastruktury obce Prostřední 

Bečva. 

V rámci oprav byla využita poměrně nová kombinace do koryta toku instalovaných 

stabilizačních železobetonových a kamenných prvků. Balvanité prvky byly budovány z kamenů 

o váze nad 3 tuny. Díky realizovanému řešení se podařilo zachovat přirozený charakter vodního 

toku a zároveň omezit škodlivé působení povodňových průtoků na okolí. Opravy probíhaly 

v úseku říčních kilometrů 0,250 až 3,900. 

Lesům ČR se tak v oblasti podařilo dokončit všechny stavby zaměřené na odstraňování 

povodňových škod roku 2010 - jde o území Rožnova pod Radhoštěm, Horní, Prostřední a Dolní 

Bečvy s vodními toky Horní a Dolní Rozpitý, Kněhyně, Kněhyňka, Hodorfský, Čertoryjský a 

Hornopasecký. Celkové náklady na odstranění povodňových škod v této oblasti dosáhly částky 

ve výši téměř 55 milionů korun.  

Vodní tok Kněhyně je pravostranným přítokem Rožnovské Bečvy u obce Prostřední Bečva na 

Vsetínsku ve Zlínském kraji. Kněhyně představuje ukázku typické štěrkonosné podhorské 

bystřiny, která svým velkým spádem a značnou vodnatostí nemá v těchto parametrech v oblasti 

obdoby.    

 

Zbyněk Boublík 

tiskový mluvčí Lesů ČR 
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU POLABÍ 

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních 
značek a partnery projektu KÚ Středočeského kraje, 
MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS 
Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, 
Agrární komora a Ovocnářská unie  

VYHLAŠUJE XI. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ 

ZNAČKY POLABÍ - regionální produkt® 

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských 
produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o 

registrovanou značku do 31. 3. 2014 

           

Certifikovat lze: 

řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, upomínkové 

předměty, fotografie…… zemědělské a potravinářské produkty mléko, sýry, maso, obiloviny, 

víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med……. přírodní produkty léčivky, čaje, 

výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, 

minerální vody.…. 

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese? 

 PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních 

značek 

 SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe 

 ÚČAST na prodejních a prezentačních akcích MAS Podlipansko a jejich partnerů 

Žádosti posuzuje a schvaluje certifikační komise, která hodnotí tyto aspekty: 

*TRADICI VÝROBY ČI VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V REGIONU *PODÍL 

VYNALOŽENÉ RUČNÍ A DUŠEVNÍ PRÁCE *VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH 

SUROVIN * KVALITU VÝROBKU A JEHO ORIGINALITU *ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU 

PROSTŘEDÍ 

S vyplněním žádosti o registrovanou značku POLABÍ regionální produkt® Vám pomůže 

koordinátorka značení Iveta Minaříková, případně vyplněnou žádost doručte poštou nebo 

osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději však do 31. 3. 2014, na adresu 
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MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky. Předpokládaný termín 

zasedání CERTIFIKAČNÍ KOMISE je 9. 4. 2014, od 15:00 hodin, v kanceláři MAS 

Podlipansko. 

Dokumenty ke stažení Vám zašle na vyžádání koordinátorka značení Iveta Minaříková, 

případně je naleznete na http://mas.podlipansko.cz/index.php/v-realizaci/polabi-

regionalni-produkt   

Iveta Minaříková, tel: 721 170 352, vandrovani@podlipansko.cz, www.podlipansko.cz 

 

V Pečkách dne 11. 2. 2014 MAS Podlipansko, o.p.s. 

 

 
 

Výstava NATURA VIVA 2014 v nové hale a v 
jiných dispozicích 

5.2.2014 

 

Rok 2014 bude opět rokem významných mysliveckých akcí, mezi nimiž se jako 

nejvýznamnější a nejnavštěvovanější vyprofilovala výstava Natura Viva v Lysé nad 

Labem. Letos se bude konat již po devatenácté.  

Lyské výstaviště se stalo za ta léta místem pravidelného setkávání a potkávání se myslivců ze 

všech koutů naší republiky. Pravidelní návštěvníci pamatují možná první ročníky, které 

probíhaly ve „staré“ jednopodlažní hale, kdy se stánky prodejců vešly kolem centrální plochy 

s aranžovanou krajinou, které dokonce jeden rok vévodil živý čáp. 

Výstava se setkala se zájmem, plocha přestávala stačit, přibývalo vystavujících firem i 

návštěvníků, a tak se při příležitosti první mezinárodní výstavy trofejí významně rozrostly 

výstavní prostory o novou dvoupodlažní halu.  

I tak ale zájem a návštěvnost narůstaly, a proto se pro druhou mezinárodní výstavu vybudovala 

venkovní krytá dřevěná hala, přibyla také nejméně jedna montovaná krytá hala, aby se uspokojil 

zájem vystavujících firem. Výstava Natura Viva se stala jednou z nejstěžejnějších akcí na 

výstavišti.  

 

Co se ale dlouhodobě nedařilo, bylo uspokojit potřeby návštěvníků. A to počínaje možnostmi 

na zaparkování, přes kritizované úzké uličky mezi stánky, málo míst na občerstvení a 

odpočinkových zón, konče nedostačující kapacitou toalet. Lidé do Lysé nadále rádi jezdí, ale 

nemají chuť se tlačit a čekat ve frontách, chtějí si den návštěvy užít, popovídat, podívat se po 

novinkách, prožít příjemný den mezi komunitou myslivců, rybářů a včelařů. Chtějí si i 

vychutnat doprovodné programy.  

To vše se letos zcela zásadně mění, reálných podob nabyly myšlenky na rozšíření a podstatné 

zlepšení služeb vystavovatelům i návštěvníkům. Změna je to vskutku radikální a doslova 

obrátila určité pohledy naruby. V zadní části přibyly nové plochy, na nichž vyrostla 

multifunkční výstavní hala „C“.  

 

Nová hala byla slavnostně otevřena již na podzim 2013. Poskytuje vystavovatelům a 

návštěvníkům čistý výstavní prostor o rozloze 4000 m2, což je pro představu v podstatě tolik, 

http://mas.podlipansko.cz/index.php/v-realizaci/polabi-regionalni-produkt
http://mas.podlipansko.cz/index.php/v-realizaci/polabi-regionalni-produkt
http://www.podlipansko.cz/
http://myslivost.cz/Aktuality/Vystava-NATURA-VIVA-2014-v-nove-hale-a-v-jinych-di.aspx
http://myslivost.cz/Aktuality/Vystava-NATURA-VIVA-2014-v-nove-hale-a-v-jinych-di.aspx
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kolik mají „staré“ výstavní haly výstavní plochy dohromady!  Výstavní hala je plně vytápěná a 

klimatizovaná, nabízí vnitřní prostor bez sloupů a jiných omezení, samozřejmostí je přístup 

několika širokými vraty, což zásadně zlepší provoz při instalaci a bourání výstavních stánků.  

Pro vystavující firmy je možné nabídnout i konferenční prostory pro pořádání doprovodných 

prezentací. 

 

Výstavy se ale dělají hlavně pro návštěvníky, takže těm je kromě klimatizovaného, vzdušného 

a prosvětleného prostoru k dispozici recepce u vstupu se šatnou, občerstvení v nové restauraci 

a velmi důležité nové a hlavně dostatečně dimenzované sociální zázemí.  

V bezprostřední blízkosti haly jsou nově vybudovány parkovací plochy.  

 

Těžiště výstavy Natura Viva se tak přesunulo do zadní západní části, směrem od nádraží tak 

vznikl i nový vstup, čímž se rozředí provoz v době největší návštěvnosti. Mezi „starými“ halami 

A a B a novou halou C byly vybudovány dva průchody, mezi halami pak vznikl i nový otevřený 

prostor, který bude možno využít pro odpočinek a občerstvení návštěvníků jako klidovou zónu.  

Pravidelný návštěvník se asi zeptá, jak se změní koncepce  a rozdělení výstavy. Byť se zatím o 

definitivním rozmístění diskutuje, do nové haly C zřejmě půjdou hlavně komerční stánky firem 

se zbraněmi, střelivem a optikou s ohledem na řádné zabezpečení. V jednopodlažní hale B by 

se měla rozmístit myslivecká část včetně expozice hlavního spolupořadatele výstavy – 

Českomoravské myslivecké jednoty. 

V dolním podlaží haly A by se měly svými expozicemi prezentovat další dva spolupořadatelé 

– Český rybářský svaz a Český svaz včelařů.  

Horní podlaží haly A by pak mělo být už tradičně koncipováno jako nekomerční, oddychové, 

s doprovodnými programy a výstavami.  

Venkovní plochy se pak uvolní tím, že snad nebude třeba stavět montovanou halu, více místa 

zbyde na občerstvení, posezení, akce pro děti  a relaxaci vůbec. Nebude chybět ani venkovní 

podium.  

Nové plochy umožní ale rozvolnit a zpříjemnit i prostory uvnitř hal. Kromě podstatně širších 

uliček a umožnění proudění návštěvníků a zároveň klidu na prohlédnutí zboží u stánků, by se 

v halách měly také objevit občerstvovací a odpočinkové plochy. Výstava Natura Viva by snad 

konečně mohla dostat charakter zahraničních výstav, kdy si firmy uvědomí, že není třeba 

budovat v zázemí stánků velké zasedací prostory a kuchyňky, ale že je možné vzít návštěvu po 

prohlédnutí stánku na malé občerstvení do kavárničky doslova „přes uličku“.  

Stejně tak by se mohl vyřešit „typicky český problém“, kdy maminka s bolavými nohami a 

s dětmi škemrajícími o limonádu či zmrzlinu čeká v proudu lidí na to, až si „hlava rodiny“ 

prohlédne a vydiskutuje na stánku novou zbraň či dalekohled. Nemluvě o tom, že se po roce 

zase setkající se myslivci mohou pobavit u stolku v malém občerstvení v hale, nebo na lavičce 

v odpočinkové zóně mezi stánky.   

Hlavním cílem významné mezinárodní výstavy Natura Viva, kterou navštěvují denně tisíce lidí, 

je představit širokou škálu činností českých a moravských myslivců, rybářů a včelařů a 

nabídnout návštěvníkům na jednom místě vše, co pro pobyt ve volné přírodě potřebují, ale také 

se setkávat, vidět, pozdravit, probrat, co se nového za rok stalo. 

Výstava bude jako každoročně doplněna doprovodným programem obsahujícím odborné i 

zábavné prvky. Pro doprovodný program bude vyhrazena podstatná plocha v horním patře haly 

A. Ani letos nebude chybět menší venkovní pódium pro hudební produkci, kde budou po celý 

průběh výstavy hrát k poslechu i k tanci dechové kapely. 

Každý den tam dále proběhnou prezentace zájmových klubů Českomoravské myslivecké 

jednoty (autoři, fotografové, sokolníci, trubači, vábiči, video) a spolupořádajících organizací 

(rybáři a včelaři) i partnerů programu, dále ukázky lovecké kynologie, ochutnávky zvěřiny a 

ryb, odborné přednášky a besedy s některými vystavovateli a mnohé další.   
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Letošní Natura Viva v nových prostorech je jistě dobrým důvodem, aby nikdo z myslivců, 

rybářů, včelařů a vůbec milovníků přírody ve dnech 21. – 25. 5. 2014 v Lysé nad Labem 

nechyběl. 

Postupně v dalších číslech Myslivosti budeme přinášet informace o přípravách výstavy, 

v květnové Myslivosti pak jistě vyjde ucelený program doprovodných a odborných akcí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.  

 

Více informací na www.vll.cz. 

 

 

 

Rekreačně naučný areál Lesů ČR na 

Křivoklátě se dočkal svého rozšíření 

 

Ještě letos přibude nová atrakce: geologická expozice  

 

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát: informace o lese a přírodě 

Hradec Králové, 5. února 2014 – Ve středočeské obci Křivoklát se již několik let těší velké oblibě 

veřejnosti Rekreačně naučný areál (RNA) známý též pod názvem Lesní hřiště. Vznikl zásluhou 

státního podniku Lesy České republiky a je budován postupně po etapách. Hojně navštěvovaným 

místem se stává hlavně v turistické sezoně.  Nedávno se areál dočkal svého rozšíření. Nově mohou 

návštěvníci využívat dendrologickou stezku a přírodní expozici věnovanou houbám a lišejníkům.  

Samotný areál je od svého otevření v roce 2009 rozdělen na tři hlavní centra: sportovní centrum a 

hřiště, herní centrum a centrum Jasan. Centra jsou navzájem propojena pěšinami. Orientaci v areálu 

usnadňují rozcestníky a značky. Lesy ČR v areálu navíc vybudovaly řadu dřevěných staveb pro 

odpočinek v podobě laviček a altánů. Náklady na vybudování a rozšíření areálu do současné podoby 

dosáhly částky bezmála 5 milionů korun. Kromě Lesů ČR se na financování významnou měrou 

podílela také Evropská unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR.  Lesy ČR již plánují další 

rozvoj areálu: ještě letos pro návštěvníky otevřou geologickou expozici. 

Dva kilometry dlouhá dendrologická stezka vedoucí po stávajících cestách nabízí seznámení s více než 

padesáti druhy stromů a keřů. Expozice o houbách a lišejnících navazující na stávající herní centrum 

představuje na informačních tabulích malým i velkým sběračům jedlé, nejedlé i jedovaté houby.  Na 

místě jsou navíc instalována odpočinková sedátka ve tvaru hub. Poslední změny se odehrály v centru 

Jasan, kde je instalována nová expozice věnovaná Rakovnickému potoku, Berounce a samozřejmě 

rybám a rybářství. 

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát nabízí své služby široké veřejnosti 

Projekt RNA je úzce provázán s činností Informačního a vzdělávacího střediska Lesů ČR 

Křivoklát (IVS), které se nachází v  bezprostřední blízkosti areálu.  Středisko nabízí 

možnost výukových programů, vycházek s lesníkem nebo zajištění vzdělávacích i 

oddychových aktivit pro všechny typy škol.  Do své programové nabídky má také 

http://www.vll.cz/
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začleněnou lesní pedagogiku přibližující dětem les skrze smyslové vnímání a získávání nových poznatků 

a informací přímo v lese. Odtud si pak odnesou zážitky vstřebané uprostřed krásné křivoklátské přírody. 

V prostorách střediska je možné shlédnout nevšední a zajímavou expozici "Les kolem nás", která 

dokáže zaujmout a oslovit návštěvníky všech věkových kategorií. Je vytvořena tak, aby se návštěvníci 

cítili opravdu jako v lese. Podlaha se stopami zvěře pokrytá hrabankou, exponáty savců a ptáků, 

interaktivní prvky umožňující aktivní zapojení do celé prohlídky. To vše podtrhuje zvuková kulisa 

bublajícího potůčku a ptačího zpěvu. Nechybí ani přehledové mapy Křivoklátska, panely věnované 

historii loveckých hrádků, geologii, mechům a lišejníkům. Svůj koutek má i říše hmyzu, velmi oblíbený 

je noční kout v lese doplněný zvukovými ukázkami. Středisko poskytuje také turistický informační 

servis a od května do října je otevřené celotýdenně.  

Nová venkovní expozice přiblíží geologickou historii Křivoklátska 

Popularita a oblíbenost Rekreačně naučného areálu Křivoklát mezi malými i velkými 

návštěvníky přivedla Lesy ČR k nápadu areál doplnit o novou zajímavost. Ještě 

v letošním roce tak bude za téměř půl milionu korun představena zcela nová geologická 

expozice. Ta veřejnosti srozumitelně, graficky a zábavnou formou přiblíží geologickou 

historii a hlavní geologické zajímavosti Křivoklátska. Bude se skládat z několika informačních prvků, 

šestnácti kamenných bloků a vhodného herního prvku. Veškeré náklady na vznik geologické expozice 

uhradí Lesy ČR z vlastních zdrojů, konkrétně z Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje 

veřejně prospěšné funkce lesů. 

Na Křivoklát pro bohaté a smysluplné využití volného času 

Křivoklátský přírodní areál představuje konkrétní ukázku podpory veřejně prospěšných funkcí lesů ze 

strany státního podniku Lesy České republiky.  Lokalita se nachází na území spravovaném Lesy ČR, Lesní 

správou Křivoklát. Areál je součástí CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervace UNESCO a Ptačí oblasti 

soustavy NATURA 2000. Navazuje na naučnou stezku Brdatku, je součástí dvou místních vycházkových 

okruhů a leží přímo na trase hippostezky. 

Atraktivní poloha místa, snadná dostupnost z velkých aglomerací jako je Kladno a Praha, možnost 

bohatého a smysluplného využití volného času přispívají ke společenskému a především turistickému 

rozvoji samotné obce Křivoklát.   

 

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí Lesů ČR 

 

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

 

 



15 
 

Bisport podpoří projekty, které 
zpříjemní pobyt na řece Sázavě 

  

Nosíte v hlavě nápad, jak zpříjemnit či zkvalitnit život či pobyt na řece Sázavě, ale ------nevíte, 

jak ho realizovat? Zkuste ho přihlásit do konce února do soutěže vyhlášené outdoorovým 

centrem Bisport v Týnci nad Sázavou. Vítězný projekt vyberou účastníci tradičního odemykání 

řeky Sázavy 5. dubna 2014. Bisport pak na něj věnuje polovinu částky, kterou v tento den 

vybere na půjčovném vodáckého vybavení.  

  

„Vodácké vybavení na odemykání a zamykání Sázavy jsme dosud půjčovali zdarma. Letos 

chceme místo podpory samotné akce a soustředění sem lidí, kteří se chtějí zadarmo svézt, 

pomoci na svět projektům týkajícím se řeky a lidí v její blízkosti. Věříme, že to přiláká aktivní 

lidi, kteří mají v srdci místo pro spolupráci,“ řekl majitel Bisportu Jaromír Biolek.  

  

Kolik peněz se na půjčovném vybere, nedokáže Jaromír Biolek odhadnout, záleží to na počasí 

a počtu lidí, kteří 5. dubna k řece přijdou. Jisté ale je, že se nebude jednat o desetitisíce korun. 

Ale i s menší finanční částkou se dají realizovat zajímavé věci. „Záměrně nechci specifikovat, 

čeho by se měly projekty týkat, je to o nápadech a kreativitě lidí. Nechci je ničím svazovat, 

v jejich hlavách jsou různé pěkné věci a je škoda to okleštit,“ dodal. Každý si navíc podle něj 

může lehce spočítat, jestli bude mít finanční podpora ve výši poloviny půjčovného pro jeho 

projekt význam.  

  

Zájemci musí své projekty doručit Bisportu do konce února. Z nich komise vybere pět projektů, 

které budou v rámci odemykání Sázavy předloženy účastníkům akce k hlasování. „Žadatelé 

tam mohou své nápady přijít osobně prezentovat a mohou si s sebou přivést i své příznivce,“ 

podotkl Jaromír Biolek. Podrobnosti o soutěži jsou na www.bisport.cz, kde budou představeny 

i projekty vybrané pro hlasování.  

  

Tradiční odemykání Sázavy se uskuteční 5. dubna 2014 v 10:30 pod budovou půjčovny lodí 

Bisport. 

Jako každý rok si pak vodáčtí nedočkavci a milovníci Sázavy prvně splují jeden z nejkrásnějších 

vodáckých úseků z Týnce nad Sázavou do Pikovic. V kamenném řečišti na ně čekají rozverné 

peřeje a sedm na jaře většinou sjízdných jezů. Před první jarní cestou požehná řece Sázavě 

pastor Jednoty bratrské Stanislav Škvor a klíčem ji symbolicky odemkne Jaromír Biolek.  

  

Bisport působí na řece Sázavě už 21 let. Po celou dobu každoročně na jaře symbolicky řeku 

odemykal a na podzim zamykal dědek Sázava obrovským klíčem upečeným v místní pekárně. 

V loňské sezoně funkci pomyslného patrona a průvodce vodáků převzal pastor Jednoty 

bratrské.  

  

Jaroslava Tůmová 

  

Kontakt pro další informace: 
Markéta Pazderová, tel.: 777 335 613, e-mail: marketa.pazderova@bisport.cz 

 

 

mailto:marketa.pazderova@bisport.cz
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Projekty vybrané ke spolufinancování z 

tréninkové výzvy v rámci opatření III. 
4.1 vyhlášené MAS Podbrdsko 

 

Dne 30. 1. 2014 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Rožmitále p.Tř. se sešla Výběrová 

komise, aby posoudila a bodově ohodnotila projekty, které byly podány do vyhlášené 

Tréninkové výzvy v rámci opatření III. 4.1 Programu rozvoje venkova. Výběr výběrové komise 

odsouhlasila správní rada. 

Tréninková výzva byla vyhlášena 1. 12. 2013. Žádosti bylo možné podávat do 14. 1. 2014. Do 

Tréninkové výzvy se přihlásilo 11 žadatelů s projekty za 156 134 Kč. 

Vybraní žadatelé: 

Název žadatele IČO Název projektu Částka Body Pořadí 

Sbor dobrovolných hasičů 

Rožmitál p. Tř. 
66325714 

Den hasičů spojený s 15.výročím 

založení poloprofesionální JPO 

II. při SDH Rožmitál p. Tř. 

15.000 Kč 323 1 

Město Rožmitál p. Tř. 00243221 Den dětí v Rožmitál p. Tř. 15.000 Kč 312 2 

Kulturní gang Březnice, o.s. 22672184 
KOLA KOLEČKA 2014 aneb 

velký závod na malých strojích 
15.000 Kč 310 3. - 4. 

Mateřské centrum Rozmarýnek 26633558 Rožmitálské čarodějnice 15.000 Kč 310 3. - 4. 

Obec Věšín 00243493 Den dětí ve Věšíně 15.000 Kč 308 5 

Sdružení rodičů a přátel VOŠ a 

SOŠ Březnice 
42729793 Spolu proti násilí 15.000 Kč 307 6 

Brdy nad zlato 01414771 
Znovunalezení vacíkovské 

kroniky 
13.482 Kč 301 7 

Obec Milín 242730 Podbrdskem na kole 14.701 Kč 299 8 

Základní a Mateřská škola 

Hvožďany 
75033275 

Cesta za třemšínským pokladem 

aneb po stopách pověstí 

Bohuslava Fišera 

14.851 Kč 296 9 

Mateřské centrum Pampeliška 

Březnice 
70852545 Balónkový maškarní rej 15.000 Kč 290 10. - 11. 

Obec Sedlice 00662968 Dětský den v Hoděmyšli 8.100 Kč 290 10. - 1 

  

MAS Podbrdsko 
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Centrum sklářského umění Huť 
František připravuje sklářské kurzy 

  

  

Využití technologie broušení skla v současném umění a designu, rytí a pískování, foukání a 

tvarování skla, lehání a slinování skla nebo tavená plastika jsou tématy sklářských kurzů, které 

připravuje Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě. Kurzy se uskuteční v létě a na 

podzim 2014. Jsou určeny jak pro začínající i pokročilé sklářské výtvarníky a řemeslníky, tak i 

pro laickou veřejnost. 

  

„Kurzů bude dohromady 15, první se uskuteční v červnu. Každý z nich má jiný charakter. 

Nabídka je dostatečně široká, zájemci si mohou vybrat nejen techniku a technologii, ale i 

náročnost sklářské tvorby. Připravili jsme řadu kurzů pro začátečníky. Jiné jsou určeny pro 

profesionály, kde je nutná určitá zkušenost. Týká se to hlavně kurzů monumentální tavené 

plastiky,“ řekl umělecký manažer sázavského sklářského centra František Janák. Kapacita 

některých kurzů, například rytí a broušení skla, je podle něj omezena možnostmi strojového 

vybavení dílen. Podrobné informace o kurzech jsou na www.cestyskla.cz. 

nás zavazuje k organizování podobných aktivit. Zároveň se tímto způsobem snažíme získat 

prostředky na jeho činnost, protože naše možnosti jsou, vzhledem k tomu, že jsme nezisková 

organizace, poněkud omezené,“ dodal František Janák. Na celém světě je podle něj posláním 

sklářských center podobného typu šířit technické, technologické a výtvarné znalosti o sklářské 

výrobě a tvorbě. „Je to tedy pro nás i společenský a etický závazek, protože jako sklářská 

velmoc se musíme starat o to, abychom tradici udrželi a kultivovali pro budoucnost,“ dodal. 

MAS Posázaví o.p.s. 
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