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INFORMAČNÍ MAGAZÍN č. 8/2014 

 

 

PODÁVÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI V PLNÉM 
PROUDU 

I v letošním roce, stejně jako vloni, podává naprostá většina zemědělců Jednotnou žádost 

elektronicky přes aplikaci Portál farmáře, a to samostatně nebo s pomocí Oddělení příjmu 

žádostí a LPIS Státního zemědělského a intervenčního fondu na jednotlivých okresních 

pracovištích. Řádný termín pro podání žádosti končí 15. 5. 2014.  

O podporu prostřednictvím Jednotné žádosti je možné požádat i po řádném termínu až do 9. 

června 2014, v tomto případě však bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % za každý pracovní 

den. Pokud prodlení přesáhne 25 kalendářních dnů, tedy podá-li se žádost po 9. červnu, bude 

zamítnuta.  

Příjemcům dotace bude na základě Jednotné žádosti rozděleno téměř 32 miliard korun. 

Konečnou částku může ještě ovlivnit vývoj směnných kurzů.  

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.szif.cz, případně můžete kontaktovat 

infolinku SZIF.  

 

 

 

12. 5. 2014 

http://www.szif.cz/
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STŘEDOČESKÁ REGIONÁLNÍ POTRAVINA 

Vážení,  

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 

celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední 

potravinářské provozy (max. 250 zaměstnanců) a nejlepším potravinářským výrobkům, které 

budou splňovat požadované parametry, udělit značku Regionální potravina.  

Soutěžit mohou potravinářské výrobky v těchto kategoriích:  

1. masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas  

2. masné výrobky trvanlivé  

3. sýry včetně tvarohu  

4. mléčné výrobky ostatní  

5. pekařské výrobky, včetně těstovin  

6. cukrářské výrobky, včetně cukrovinek  

7. alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z 

hroznů révy vinné  

8. ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě  

9. ostatní (med, lahůdkářské výrobky apod.)  

Na území Středočeského kraje bude tuto soutěž opět organizovat Regionální agrární komora 

Středočeského kraje. Výrobci potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků 

a jejich výrobek je zcela vyroben na území Středočeského kraje a je nejméně ze 70% vyroben 

z tuzemských surovin, mohou své výrobky přihlašovat do soutěže Středočeská Regionální 

potravina do 31. 5. 2014.  

Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku Středočeská 

Regionální potravina, získají zdarma i značnou mediální podporu pro oceněné výrobky a 

možnost prezentovat zdarma tyto výrobky při ochutnávkových a prodejních akcích a v říjnu 

na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (9. 10. – 12. 10. 2014).  
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Slavnostní předání certifikátů o udělení značky Středočeská Regionální potravina oceněným 

producentům proběhne v pátek 10. 10. 2014 při konání výstavy Zemědělec v Lysé nad 

Labem.  

Metodiku a přihlášku najdete na webových stránkách Krajského informačního 

střediska Středočeského kraje ( METODIKA S PŘIHLÁŠKOU) nebo na stránkách 

www.regionalnipotravina.cz  

Předpokládaný termín zasedání hodnotitelské komise je 10. 6. 20104 v Příbrami, Poštovní 4 

(budova Agentury pro zemědělství a venkov).  

Přihlášené výrobky bude nutno dodat dne 9. 6. v době od 8:00 do 15:00 hod.  

a výrobky s krátkou dobou spotřeby dne 10.6 v době od 7:00 do 8:00 hod.  

Věříme, že využijete možnost zúčastnit se soutěže a prokázat tak kvalitu Vašich výrobků a 

upozornit spotřebitele na Vaše kvalitní produkty.  

Za organizátory soutěže:  

Ing. Hana Vandělíková                                                        Ing. Gabriela Jeníčková  

Regionální agrární komora Středočeského kraje                 KIS Středočeského kraje o.p.s. 

 

 

Víš, co jíš? Zdravě a s chutí 

Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte kolo. 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem Víš, 

co jíš? Zdravě a s chutí pro děti z přípravných tříd a 1. - 3. tříd ZŠ.  

Tématem soutěže je výtvarné znázornění představy zdravých a chutných potravin očima dětí.  

Uzávěrka soutěže je 15. května 2014. 

Pravidla soutěže (PDF, 322 KB)  

 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4109&ch=611&typ=2&val=4109
http://eagri.cz/public/web/file/298820/vytvarna_soutez_Vis_co_jis_2014.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/298820/vytvarna_soutez_Vis_co_jis_2014.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/298820/vytvarna_soutez_Vis_co_jis_2014.pdf
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Prodejce masa nemá mít holé ruce! 

29.4.2014 

Tisková zpráva – Při veterinárních kontrolách se inspektoři občas setkávají, i když ne 

příliš často, naposled v řeznictví v Říčanech, s tím, že prodejci nedodržují hygienické 

zásady a dotýkají se holýma rukama výsekového masa a peněz. Navíc zde zjistili i 

nedokonalé informování zákazníků o prodávaném hovězím mase. Byl uveden pouze údaj 

o datu spotřeby, nebyly však k mání další informace o zemi původu, výkrmu, porážce a 

čísle zvířete a identifikačním čísle bourárny. Výsledek: uložení pokuty a proškolit 

personál. 

Za posledních deset dní se inspektoři krajských veterinárních správ setkali s řadou různých 

pochybení. Ve dvou případech zjistili neregistrované provozovny: chladírenský distribuční 

sklad a prodejnu v Plzni, provozovnu v Českých Budějovicích, kde navíc bylo zhruba 2 000 kg 

zmraženého prošlého masa. V prvním případě to znamenalo pokutu a povinnost se registrovat 

a nechat schválit krajskou veterinární správou, ve druhém též povinnost se registrovat, ale 

prošlé maso pozastavit a zlikvidovat. 

Při kontrolách na obcemi schválených trzích a tržištích jsou zjišťovány stále stejné prohřešky: 

v Pardubickém kraji v Chrudimi byly nabízeny k prodeji balené mléčné výrobky (sýry, žinčica), 

které nebyly opatřeny českou etiketou, a vakuově balené masné výrobky (slovenská slanina, 

oravská slanina), u kterých chybělo uvedení složení. Ke všem výrobkům chyběl dodací list o 

původu zboží. Na farmářském trhu v Letohradě (Pardubický kraj) chyběly u výrobků ze zvěřiny 

etikety, nebyla uvedena data spotřeby a doporučená teplota skladování výrobků. V tomto 

případě bylo nařízeno ukončení prodeje a uložena sankce, pokuta. Na farmářském trhu v Plzni 

prodejce nesprávně zacházel s rybami, ihned po omráčení je kuchal, aniž je vykrvil, a neměl 

ochranný oděv. Na tržišti v Přerově (Olomoucký kraj) nabízel prodejce nebalené masné 

výrobky volně ložené a nechráněné před možnou kontaminací. Opět byl prodej ukončen a 

uložena pokuta. Ve Středočeském kraji, v Benešově, nabízel neregistrovaný prodejce celou 

řadu tepelně opracovaných masných výrobků (různých klobás a salámů) tak, že rovněž nebyly 

chráněny před kontaminací a nebyly správně označeny. Též byla kromě povinnosti registrace 

uložena pokuta. 

V pěti případech inspektoři zjistili při kontrolách výrobky s prošlým datem použitelnosti. Tak 

bylo nařízeno zlikvidovat 8 kg krůtího masa v Ústí nad Orlicí, 1,8 kg sýra a 1,6 kg masných 

výrobků v Holicích, 2,4 kg salámu v Pardubicích (Pardubický kraj).  A v Moravskoslezském 

kraji, v Havířově bylo nařízeno neškodně odstranit (zlikvidovat) kilo mletého bifteku s jelením 

masem a kilo prošlých krůtích srdcí. Opět bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení 

pokuty. 

Z uvedeného je zřejmé, že veterinární dozor pracuje tak, jak má, avšak zmíněná zjištění budiž 

i upozorněním na to, na co si mají dávat zákazníci při nakupování pozor. Sledovat hygienu, 

původ zboží a i data trvanlivosti či spotřeby. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 
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Opět k hormonům a antibiotikům v mase 

24.4.2014 

Tisková zpráva – Po internetu se opět šíří „zajímavé“ doporučení. Nevinně začínající text 

o prospěšnosti nakládat maso, aby bylo dobré a měkké, má sice titulek: „Jak ozdravit 

maso“, no budiž, ale v textu se objevuje sdělení, že všechno v obchodech nabízené maso 

obsahuje antibiotika, hormony a koncentrované toxiny a všemožné bakterie – a od toho 

je potřeba se distancovat! 

Připustíme-li, že jde jen o neznalost, dalo by se nad tím mávnout rukou. Ale není tomu tak. 

Takováto sdělení se objevují se železnou pravidelností a jejich příjemce může nabýt dojmu, že 

by přece jen mohla vycházet z nějakých doložitelných faktů. Není tomu tak! 

Státní veterinární dozor, jak náš, tak i v zemích EU, kde platí stejná veterinární legislativa, 

pečlivě situaci sleduje. Sleduje a dozoruje možnou kontaminaci potravních řetězců. O 

výsledcích našich, českých, veterinárních kontrol se každý může přesvědčit na stránkách 

www.svscr.cz v publikaci Kontaminace potravních řetězců. V loňském roce bylo provedeno 

více vyšetření než v roce předchozím, a to celkem 73 723 (70 670 v roce 2012), z toho 72 760 

vyšetření v rámci plánovaných odběrů, plus 909 cílených vyšetření a 54 vyšetření vzorků 

dovážených komodit. Loni bylo nevyhovujících nálezů 0,17 %, (v roce 2012 0,15 %). 

Situace je v podstatě na stále stejné úrovni (např. v roce 2009 to bylo 0,14 %). V případě krmiv 

pro hospodářská zvířata bylo procento nevyhovujících vzorků stejně nízké jako v roce 2012 

(0,07 %). U dovážených krmiv nebyly zjištěny žádné vzorky s nevyhovujícím obsahem reziduí 

a kontaminantů. 

Z tabulek za předchozích více jak 20 let je patrné, že průměrný obsah většiny sledovaných 

cizorodých látek je hluboko pod přípustnými hygienickými limity a většinou má klesající 

tendenci, výjimkou byl pouze vyšší obsah kadmia v tkáních převážně starších kusů skotu a koní 

a také olova u lovné zvěře jako důsledek kontaminace olověnou střelou. 

Pokud jde o hormonální přípravky, ty se u nás používat nesmějí, a ani se nepoužívají. A 

antibiotika lze používat jedině na předpis veterinárního lékaře, ale produkty od léčených zvířat 

se ani tak nesmějí použít ani pro výživu lidí ani pro výrobu krmiv. Vyléčené zvíře je možné 

porazit až po uplynutí tzv. ochranné doby, kdy se již nadlimitní rezidua v mase nevyskytují. A 

o tom se přesvědčují orgány státního veterinárního dozoru. 

Výsledky našeho monitoringu každoročně postupujeme orgánům EU a ty vždy, i letos, 

konstatují, že náš systém dozoru je důvěryhodný, tj. lze se na něj spolehnout. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-let/x2014/kontaminace-potravnich-retezcu-za-rok.html
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Klíšťata na zahradě nechci! 

24.4.2014 

Tisková zpráva – Mnozí návštěvníci lesa si již zvykli chránit se před klíšťaty speciálním 

sprejem, zejména v pozdním létě, když vyrazí na houby. Ale po letošní mírné zimě 

existuje riziko i v intravilánu obcí, na zahradách. Mohou se o tom přesvědčit chovatelé 

psů či koček. Obrana je možná i zde. 

Je možné domácí miláčky opatřit obojkem proti parazitům, nebo je ošetřit speciálními pipetami 

s prostředkem, který je ochrání před napadením klíšťaty ale i blechami. Aplikuje se mezi 

lopatky, kam se vetře a zvířata ochrání podle výrobce na minimálně 6 týdnů. Ale existuje i 

prostředek, který se aplikuje na zahradu. 

Není špatné ošetřit i cizí kočky, které na zahradu zabrousí. To, že se v kožichu zvířat klíšťata 

objevují letos více než v předchozích letech, znamená i riziko pro člověka, nikoli, že by paraziti 

„přesedali“, ale že se vyskytují v prostředí. Pravda, ošetření něco to stojí, ale uvážíme-li, že 

klíšťata mohou přenášet například encefalitidu, nebo lymeskou boreliózu, jistě to stojí za to. 

Pro člověka je možné doporučit očkování proti encefalitidě, ale u boreliózy to zatím možné 

není. U zvířat je sice možná vakcinace proti borelióze, nicméně je dobré se bránit proti 

parazitům vůbec. 

Pokud jde o nebezpečí encefalitidy, je třeba si při případném odstraňování „zakouslého“ klíštěte 

uvědomit, že virus encefalitidy je ve slinách klíštěte, tudíž je vhodné po odstranění ranku 

povrchově desinfikovat. A bakterie borelie je zase u klíštěte ve střevech, proto je při vytahování 

nedusit olejem nebo máslem, aby obsah trávicího ústrojí do rány nezvrátilo. Klíště tedy vyviklat 

a nejlépe je použít speciální pinzety. 

Pokud se na místě „zakousnutí“ klíštěte objeví jakékoli zarudnutí, otok, nebo se projeví zvýšená 

bolestivost, je třeba vyhledat pomoc lékaře. A to platí jak pro lidi, tak pro zvířata. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 

 

SVS spouští mapovou aplikaci vyhlášených 
ohnisek a nákaz moru včelího plodu 

Tisková zpráva – Široká veřejnost i chovatelé budou mít opět možnost využívat aplikaci, 

která se týká nákazové situace nebezpečné nákazy včel - moru včelího plodu. 

Státní veterinární správa monitoruje nákazovou situaci a snaží se prostřednictvím interaktivní 

mapy vyhlášených ohnisek a ochranných pásem informovat veřejnost o tomto stavu. Ke 

spuštění služby, kterou společnost v předchozí době hodnotila velmi pozitivně, dojde tento 

pátek, tj. 11. dubna 2014. Mapa bude umístěna na webových stránkách Státní veterinární správy 

po kliknutí na odkaz „Včely - užitečné informace" v části stránek „Důležité informace". 
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Následně, po kliknutí na odkaz „mor včelího plodu" a poté na odkaz „Mapy vyhlášených 

ohnisek a pásem" se nabídne vstup do aplikace, který otevře požadovanou mapu. 

Mezi její základní vlastnosti patří možnost zobrazovat ohniska a ochranná pásma ke 

konkrétnímu datu (od r. 2011) a sledovat jejich vznik a zánik. Nově budou k dispozici konkrétní 

počty včelstev na stanovišti vnímavých k nákaze a počty včelstev, které byly laboratorně i 

klinickým vyšetřením potvrzeny jako pozitivní a tudíž v souladu s platnou legislativou utraceny 

a zlikvidovány. Jakmile dojde ke zrušení ohniska nebo ochranného pásma – vydáním 

příslušného rozhodnutí – toto ohnisko nebo ochranné pásmo k datu zrušení z mapy zmizí.  Další 

novinkou je možnost, po kliknutí na konkrétní ohnisko nebo ochranné pásmo přímo v mapě 

nebo v seznamu v pravé části obrazovky, seznámit se s opatřeními, která byla v ohnisku nebo 

pásmu vyhlášena. 

Přestože mapy slouží pouze k orientačním účelům a stěžejním dokumentem zůstávají příslušná 

mimořádná veterinární opatření konkrétní krajské veterinární správy Státní veterinární správy, 

věříme, že pomohou chovatelům včel a nejen jim například v rozhodování o tom, zda a kam 

přesunout včelstva za účelem kočování, prodeje a nákupu matek nebo oddělků. V případě 

jakýchkoliv dotazů mohou chovatelé kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu 

Státní veterinární správy na telefonních číslech uvedených na adrese http://www.svscr.cz 

Mapy vyhlášených ohnisek a pásem 

Petr Pejchal 

Tiskové oddělení ÚVS SVS 

 

Do Příbrami se také zásluhou kraje vrátily 
staročeské oslavy máje 

Na slavnost zavítal hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.  

Příbramští baráčníci z obce Škvrňov uspořádali v sobotu 10. května 2014 v Příbrami lidovou 

veselici s názvem Staročeské máje. Program začal vítáním hostů v příbramské sokolovně. Na 

slavnost zavítal hejtman Středočeského kraje Josef Řihák, přijeli baráčníci a hosté z Březových 

Hor, Hostomic, Třebska, Obecnice a dalších míst.  

Slavnostní průvod prošel centrem staré části města Příbram až na náměstí TGM, kde baráčníci 

postavili májku. Právě pod ní 

se uskutečnila lidová veselice, při 

které příbramský pěvecký sbor 

zazpíval hymnu, tančila se česká 

beseda a pivem se křtila 

májka. Staročeské máje se do 

Příbrami zásluhou baráčníků 

vrátily po 15 letech. 

 

Na jejich uspořádání poskytl 

organizátorům peníze i 

Středočeský kraj z fondu hejtmana 

Josefa Řiháka, který nad akcí 

http://www.svscr.cz/
http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP
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převzal záštitu. "Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a všem, kteří přišli do 

průvodu. Jsem rád, že se tato tradice vrátila. Velkou radost mi udělala mladá chasa - dívky a 

chlapci v krojích," řekl středočeský hejtman Josef Řihák. 

 

Program pokračoval májovou veselicí v příbramské sokolovně, kde hrála kapela Horalka z 

Domažlic. 

 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

O titul Vesnice Středočeského kraje roku 
2014 soutěží 36 obcí 

 

Celkem 36 obcí Středočeského kraje se přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku soutěže 

Vesnice roku. „Hodnocení krajského kola soutěže proběhne od 20. května do 12. června 2014 

krajskou hodnotitelskou komisí, která navštíví všechny přihlášené obce,“ uvedl středočeský 

hejtman Josef Řihák.  

Obce budou hodnoceny v následujících kategoriích: koncepční dokumenty, společenský život, 

aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, 

inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče 

o krajinu, připravované záměry a informační technologie. 

  

Obec, která získá titul Vesnice Středočeského kraje roku 2014, postoupí do celostátního kola. 

Hodnocení tohoto kola proběhne od 31. srpna do 6. září 2014. Vítěze oznámí ministryně pro 

místní rozvoj Věra Jourová 20. září 2014 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního festivalu 

dětských folklorních souborů "Písní a tancem".  

  

„Tato soutěž má každoročně povzbudit starosty, místostarosty a občany žijící a zajímající se o 

dění na venkově k jejich další aktivní účasti na rozvoji svých obcí,“ řekl Josef Řihák. 

  

Soutěž se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí 

ČR. Mezi spoluvyhlašovatele soutěže patří Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury 

ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních 

samospráv ČR a jednotlivé kraje.  

  

Přihlášené obce Středočeského kraje: 

  

Název obce Okres 
Hulice Benešov 

Kamberk Benešov 

Maršovice Benešov 

Miřetice Benešov 

Ostrov Benešov 

Petroupim Benešov 

Pravonín Benešov 

Rataje Benešov 



11 
 

Soutice Benešov 

Teplýšovice Benešov 

Lhotka Beroun 

Srbsko Beroun 

Svatý Jan pod Skalou Beroun 

Družec Kladno 

Dřínov Kladno 

Lány Kladno 

Lhota Kladno 

Vraný Kladno 

Kouřim Kolín 

Lošany Kolín 

Kácov Kutná Hora 

Cítov Mělník 

Ledčice Mělník 

Malý Újezd Mělník 

Tišice Mělník 

Nemyslovice Mladá Boleslav 

Kněžice Nymburk 

Měšice Praha-východ 

Davle Praha-západ 

Lety Praha-západ 

Psáry Praha-západ 

Dolní Hbity Příbram 

Petrovice Příbram 

Vysoký Chlumec Příbram 

Kolešov Rakovník 

Senomaty Rakovník 

 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

 

Ve středních Čechách přibydou nádoby na 
tříděný odpad, kraj přispěje milionem 

korun 
 

Cílem společného projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V projektu bude v 

první řadě podpořeno rozšíření sítě kontejnerů.  

Krajští radní na jednání dne 5. května 2014 souhlasili s uzavřením Dohody o spolupráci při 

řešení projektu Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2014 

mezi Středočeským krajem a společností EKO-KOM, a.s., Praha. Se společností spolupracuje 

kraj v oblasti sběru a dalšího využití tříděného komunálního odpadu od roku 2002. 

„Hlavním cílem nové dohody je zvýšení účinnosti systému sběru třídění a využívání 

komunálních odpadů včetně obalové složky na území kraje. Letos společnost EKO-KOM 

vyčlení ze svého rozpočtu celkem 6,255 milionů korun. Středočeský kraj poskytne částku ve 
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výši 1 milion korun. Za tyto peníze se nakoupí nové sběrné nádoby na separovaný sběr do obcí. 

Budeme také pokračovat v úspěšné soutěži pro obce s názvem My třídíme nejlépe,“ vysvětlil 

hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. 

  

„Cílem společného projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V projektu bude 

v první řadě podpořeno rozšíření sítě kontejnerů. Přednostně budou osloveny města a obce 

s nízkou výtěžností, nedostatečnou hustotou sběrné sítě a chybějící sběrnou sítí na některé 

komodity. Dále mohou žádat obce o nádoby na zajištění obnovy dosluhující sběrné sítě. 

Poptávku obcí a její vyhodnocení zajistí společnost EKO-KOM,“ doplnil náměstek pro životní 

prostředí Marek Semerád. 

 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

Starostové diskutovali se zástupci kraje o 
odpadovém hospodářství 

 

Ze setkání vyplynulo, že budoucnost odpadového hospodářství se v souvislosti s přípravou 

novely odpadového zákona stává palčivým tématem.  

Krajský úřad Středočeského kraje 

v úterý 29. dubna 2014 

spolupořádal seminář z cyklu 

„Starostovský informační servis 

2014“. Cyklus pořádá Sdružení 

místních samospráv pod záštitou 

středočeského hejtmana Josefa 

Řiháka. Tématem bylo odpadové 

hospodářství v ČR a se starosty 

středočeských obcí o něm 

diskutovali náměstek hejtmana za 

oblast životního prostředí Marek 

Semerád a radní pro oblast 

regionálního rozvoje Karel 

Horčička.  

„V současné době se často probírá možné navýšení poplatků za komunální odpad a uzavření 

stávajících skládek. Středočeský kraj o této hrozbě ví, proto chce obcím v co největší míře 

předat informace a poskytnout odbornou pomoc při řešení tohoto problému. Jako jeden z mála 

krajů již zpracoval studii Integrovaný systém nakládání s odpady, která by měla reálně 

zhodnotit stav a najít východisko,“ uvedl středočeský hejtman Josef Řihák. 

  

„Z dnešního setkání vyplynulo, že budoucnost odpadového hospodářství se v souvislosti s 

přípravou novely odpadového zákona stává palčivým tématem. Nejvíce jsme probírali hrozbu 

možného dramatického navýšení poplatků za skládkování komunálního odpadu, stanovení 

termínu ukončení skládkování včetně přechodu ke spalovacím technologiím a tendence vzniku 

integrovaných systémů sdružující obce a města na krajské úrovni. Rád bych také upozornil, že 

letos chceme opakovat úspěšnou možnost žádat o tzv. „kotlíkovou“ dotaci, kterou považuji za 

jeden z nejefektivnějších způsobů, jak pomoci lidem a zároveň chránit životní prostředí,“ uvedl 
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náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád s tím, že se veřejnost včas 

dozví podmínky podání žádostí o tuto dotaci.  

  

Další diskuzi podnítil především fakt, že obce a města Středočeského kraje investovaly do 

systémů zpracování a likvidace komunálního odpadu nemalé prostředky (např. sběrné dvory). 

Přednášející z řad zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje pak otevřeli konkrétní 

témata - spalovny ve Středočeském kraji, rekultivace skládek, výsadba zeleně, dotace pro obce 

v oblasti životního prostředí, kanalizace a čističky odpadních vod, domácí čistírny nebo ochrana 

ovzduší a spalování odpadů v domácnostech.  

  

„Velice rád jsem se tohoto setkání zúčastnil, protože si všichni uvědomujeme, jak důležitá je 

ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj i prevence ve formě vzdělání a osvěty. 

Naším úkolem je být příkladem šetrného chování vůči životnímu prostředí pro organizace i 

jednotlivce. Troufám si tvrdit, že to tak vnímají i starostové, kteří se semináře zúčastnili,“ 

poznamenal středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička. 

 

Zdroj: Středočeského kraje 

  

 
Dobrovolní hasiči 16 obcí kraje dostanou 

celkem 2 miliony korun 
28.4.2014  

Středočeští zastupitelé dne 28. dubna 2014 schválili způsob rozdělení státní dotace pro 

dobrovolné hasiče obcí Středočeského kraje na rok 2014.  

„Celkem 16 obcí kraje tak dostane celkem 1,92 miliónů korun pro činnost svých hasičských 

jednotek. Ministerstvo vnitra nám v únoru poskytlo účelovou dotaci v celkové výši 5,055 

milionů korun. A mě opravdu těší, že zastupitelé souhlasili s navrženým způsobem rozdělení 

peněz, tedy že každá z 16 obcí dostane 120 000 korun. Zbytek kraj rozdělí podle potřeby 

v průběhu roku,“ řekl středočeský hejtman Josef Řihák s tím, že bude rád, když peníze pomohou 

dobrovolným hasičům, kteří počítají každou korunu. 

  

Středočeský kraj se při rozdělování dotace řídí závazným materiálem - Podmínky pro 

poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. 

m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014.  

  

„Rád bych tímto Ministerstvu vnitra ČR poděkoval nejen za letošní dotaci, ale i za loňskou, 

kterou kvůli povodním a nadprůměrnému nasazení dobrovolných hasičů navýšilo. Kraj ze státní 

účelové dotace rozdělil více než 50 milionů, které pomohly na správných místech,“ doplnil 

hejtman Josef Řihák. 

  

Zdroj: Středočeský kraj 
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Muzejní noc v Benešově láká na výstavy i 

komentované prohlídky 

Atmosféru 19. a 20. století, kdy byl majitelem konopišťského panství František Ferdinand 

d’Este, přiblíží 23. května benešovská Muzejní noc. Populární festival se stal součástí 

vzpomínkových akcí k 100. výročí Sarajevského atentátu na Františka Ferdinanda d’Este a jeho 

manželku Žofii z Hohenbergu a začátku první světové války. Kromě výstav a komentovaných 

prohlídek nabídne také ochutnávku oblíbených jídel Františka Ferdinanda a zájemci si budou 

moci vyzkoušet i dobové oblečení. 

Program zahájí v 15 hodin na Masarykově náměstí v Benešově happening Gottharta Kuppela 

nazvaný „Košile“. O 15 minut později se zde otevře venkovní panelová výstava Ing. P. Mareše 

ze Spolku přátel Konopiště realizovaná společně s městem Benešov „Sarajevský atentát – 

otazníky nezmizely…“. Pokusí se odpovědět na otázky, které dodnes vyvolává řada náhod, 

které předcházely tragické smrti následníka rakousko-uherského trůnu: Proč se stal cílem 

atentátu právě František Ferdinand? Byla jeho cesta nutná? Byla v Bosně a Hercegovině 

opravdu tak „horká půda“? Výstava potrvá do 10. srpna. V rámci programu vystoupí také ZUŠ 

Josefa Suka Benešov. 
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V 16 hodin začne před Muzeem umění a designu na Malém náměstí výstava „Mluví se o 

válce“, kterou na téma první světové války připravili čeští, bosenští, rakouští a němečtí 

výtvarníci. Prostřednictvím současných uměleckých prostředků reagují na otázky, jak mohlo 

dojit k tragické události dojít, jaké pocity a naděje v té době lidé měli, jak se během války 

změnil jejich život, cítění a myšlenky i jaký význam to má v současnosti. Vystavovat budou 

Alena Anderlová, Rosa Jaisli, Gotthart Kuppel, Isabel Pauer, Tilman Rothermel, Laila Seidel a 

Anette Venzlaff. Vernisáž doplní performance Isabel Pauer „1913–2013 Hledání minulosti“. 

V Šímově síni Muzea umění a designu bude v 16:30 hodin zahájena výstava „Dvorní 

fotograf“, která uctí památku arcivévody prostřednictvím snímků Rudolfa Brunera-Dvořáka – 

„momentního fotografa Franze Ferdinanda d`Este“. Byl průkopníkem fotografické reportáže, 

následníka trůnu často doprovázel na honech, manévrech i zábavách ve Sv. Mořici a 

fotografoval jeho rodinu. Výstavu připravil Pavel Scheufler. V rámci vernisáže se uskuteční 

taneční a akrobatické vystoupení studentů HAMU a skupiny EBS nazvané „Epizody ze života“. 

V Radničním sklípku se v 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy „Život konopišťských pánů 

ve fotografiích“. Prostřednictvím unikátních dobových fotografií ze soukromých sbírek a 

archivů, z nichž mnohé nebyly dosud zveřejněny, nabídne pohled do soukromého života 

Františka Ferdinanda d'Este a jeho rodiny. Výstavu připravil ve spolupráci s městem Benešov 

Lukáš Pavlík ze Spolku přátel Konopiště. Potrvá do 7. července.  

Muzeum Podblanicka na Malém náměstí otevře v 18 hodin výstavu „Panenky a hračky na 

počátku minulého století“, která přiblíží svět dětí, dětských her a hraček v první třetině 20. 

století. Výstava potrvá do 30. srpna. V muzeu se v průběhu večera uskuteční také komentované 

prohlídky obnovené a doplněné expozice „102. Pluk“. Arcivévodskou noc v muzeu zpestří i 

ochutnávka oblíbených jídel arcivévody a zájemci si budou moci vyzkoušet dobové oblečení. 

V rámci muzejní noci se otevře i zámek Konopiště. Na netradiční prohlídku o vášních, zálibách 

a šťastném rodinném životě Františka Ferdinanda d´Este se návštěvníci budou moci vydat 

zdarma v doprovodu současníků posledního majitele zámku. Prohlídky zámeckých okruhů je 

nutné si předem rezervovat na tel.: 317 721 366, 602 349 068 nebo e-mail: konopiste@npu.cz. 

V průběhu večera bude otevřena Zámecká restaurace na nádvoří zámku. Rezervace je nutná 

také na noční jízdu vláčkem z Benešova na Konopiště, a to na tel.: 724 034 713.  

Svého zakladatele připomene 23. května také benešovský Pivovar Ferdinand, který zve 

návštěvníky na prohlídky zdarma. Musí si je ale předem rezervovat na tel.: 724 958 755.  

Souběžně s Muzejní nocí se v celé republice koná tento den i Noc kostelů, k níž se připojí také 

benešovské církve a sbory, které ve městě působí.   

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

Spoluorganizátoři: 

Posázaví o.p.s., Zámek Konopiště, Muzeum umění a designu Benešov, Muzeum Podblanicka, 

Pivovar Ferdinand, Spolek přátel Konopiště, Kulturní a informační centrum, p.o., Spolek přátel 

Chvojena o.s., Konopišťský medvěd o.s. 

 

mailto:konopiste@npu.cz
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Benešovem se 5. června proženou Splašené 

židle 

 

Masarykovým náměstím v Benešově se 5. června proženou Splašené židle. Jmenuje se tak první 

ročník soutěže firem a správných nadšenců adrenalinového sportu, který pořádá Rytmus 

Benešov, o.p.s. Závodit se bude na kolečkových kancelářských židlích. Výtěžek ze startovného 

pomůže pokrýt náklady spojené se službou Podpora samostatného bydlení v Benešově a okolí, 

kterou poskytuje pořádající organizace.   

„Dvoučlenná družstva budou mít za úkol co nejrychleji překonat krátkou trasu a přitom splnit 

jeden úkol. Soutěž bude vyřazovací, každý tým by měl absolvovat minimálně dvě jízdy. 

Uspořádáme také finále útěchy pro poražené. Na soutěžící čekají zajímavé ceny,“ řekl ředitel 

společnosti Rytmus Benešov, o.p.s. Pavel Goby.  

Zájemci se mohou registrovat na tel.: 773 391 181 nebo benesov@rytmus.org nejpozději do 20. 

května. Pořadatelé uvítají, když si soutěžící přinesou vlastní židle; ochranné pomůcky, jako 

přilby a nákoleníky, budou k zapůjčení na místě. 

„Byli bychom rádi, kdyby akce oslovila hlavně firmy. Startovné za tým bude 500 Kč a chceme 

ho použít na asistenční služby,“ dodal Pavel Goby. 

Posláním Rytmusu Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním 

zapojení do společnosti a v seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a 

vzdělávání v běžném prostředí. Rytmus pomáhá najít zaměstnání lidem s postižením a 

podporuje také přechod studentů se zdravotním postižením ze školy do běžného života. Pomáhá 

rodičům s mentálním postižením osvojit si nové kompetence potřebné pro péči o vlastní dítě. 

Nabízí poradenství lidem se zdravotním postižením, pořádá pro ně kurzy na zvyšování 

dovednosti. Připravuje vzdělávací kurzy pro lidi, kteří se starají o člena rodiny se zdravotním 

postižením. Podporuje také samostatné bydlení lidí se zdravotním postižením. Podrobnosti jsou 

na www.benesov.rytmus.org. 

 

Jaroslava Tůmová 

MAS Posázaví 
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Školáci bojují v soutěži o záchranu 

posázavských památek 

 

Podnítit zájem dětí a mládeže o památky v regionu, přispět k tomu, aby se zachovaly i pro další 

generace, je cílem výtvarné a literární soutěže Strážci památek, kterou vyhlásila společnost 

Posázaví o.p.s. ve spolupráci s Městským muzeem Týnec nad Sázavou. Přihlásilo se do ní osm 

týmů složených ze žáků 8. a 9. tříd základních škol z Kácova, Netvořic, Neveklova, Sázavy, 

Stříbrné Skalice, Týnce nad Sázavou a Gymnázia Benešov. Na vítěze čeká pětidenní pobyt na 

Rakovnicku. 

V prvním kole měli soutěžící za úkol vypracovat výtvarné dílo z libovolného materiálu 

tematicky zaměřené na konkrétní památku z regionu, která se váže k významnému českému 

panovníkovi Karlu IV. Vytvořili modely hradů a zřícenin, namalovali obrazy a standartu, 

vyrobili animovaný film. V druhé fázi soutěže vybranou památku ztvárnili v literárním díle, a 

to ve formě tištěné knihy nebo ručně psané kroniky. 

„Je škoda, že se do soutěže nepřihlásilo víc škol. Týmy, které soutěží, ale přistoupily k zadaným 

úkolům svědomitě a mnohdy originálně. Některé byly víc kreativní, jiné pečlivější, na jejich 

pracích je ale vidět, že je to bavilo. Velice si toho ceníme,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví 

o.p.s. Bohunka Zemanová.   

Na soutěžící nyní čeká třetí úkol, a to vytvořit výtvarné dílo, které bude navazovat na historii 

týnecké kameniny. Malí výtvarníci se mohou nechat inspirovat jejím tvarem, motivy, vzory a 

barvami. Příklady najdou přímo v muzeu na hradě v Týnci nad Sázavou, kde také mohou své 

dílo po domluvě s kastelánkou Magdalenou Timplovou zpracovat.   

Soutěž strážci památek je součástí partnerského projektu Po cestách a hradech doby Karla IV., 

kterou společně realizují Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Jeho cílem je 

podnítit zájem obyvatel regionu a turistů o místní památky.  Projekt přibližuje středověký 

způsob života a cestování, jeho součástí jsou také investice do zázemí a zpřístupnění památkově 

chráněných objektů hradů Pořešín a Zlenice nebo pořízení prostředků pro prezentaci historie a 

kulturního dědictví. 

 

Jaroslava Tůmová 

MAS Posázaví 
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Vážení příznivci lesa a lesnictví, 

dovoluji si připomenout květnové akce ČLS.  

14. - 15. 5. 2014 ... Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování. 

Křemešník u Pelhřimova. 

- Účast zdarma! Podpořeno z PRV.  

15. 5. 2014 ... Lesnický podvečer na téma "Po lesích severní Afriky". Ing. Milan Sláma. 

Praha, Novotného lávka, od 16:00. 

15. - 16. 5. 2014 ... 18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý. Mlýnhotel Vílanec. 

- Akce pobočky ČLS Pro Silva Bohemica.  

16. 5. 2014 ... Jelen sika. Přehled celorepublikových poznatků. Dubina u Karlových Varů 

- Podívejte se na webu ČLS na aktualizovanou podobu programu. Dokončuje se akreditace 

akce u MV ČR jako program průběžného vzdělávání úředníků územních samospráv. 

Přihlášky je možné zasílat do pátku 9.5. 

27. 5. 2014 ... Venkovní pochůzka "Lesní hospodářství Třeboňska". Třeboňsko 

- Na webu ČLS jsme vystavili podrobnější informace o akci. Přihlášky budeme přijímat pouze 

do naplnění kapacity 30 osob, proto s přihlášením neváhejte! 

(Po kliku na název akce by se vám měla zobrazit podrobnější informace. Případně použijte 

kalendář akcí na: www.cesles.cz) 

Květen je tedy na akce hodně nabitý a každý si tak může najít téma, které ho nejvíce zajímá. 

Připravuje se: 

Na červen chystáme ve spolupráci s UZEI další vlnu seminářů k Nařízení o dřevě (na deseti 

místech v ČR). Informace se již brzy objeví na našem webu. 

Rezervujte si již nyní ve svých diářích 2. a 3. září, kdy proběhne ve Křtinách velká konference 

Douglaska - dřevina roku 2014. V průběhu května najdete na našich stránkách první cirkulář k 

této konferenci. Sledujte též od června průběžně články na téma douglaska v Lesnické práci. 

Informace o dalších akcích naleznete již nyní na v kalendáří akcí na webu www.cesles.cz. 

Můžete též využít volně přístupný kalendář Google "Akce ČLS" s průběžně aktualizovanými 

informacemi o našich akcích! 

(ID=d1o66nle10o25e1bnstigunfe0@group.calendar.google.com) Vše tak můžete mít přímo 

ve svém chytrém telefonu. 

Přeji Vám příjemné prožití májových dní! 

 Lesu zdar!  

Vít Skála 

tajemník ČLS  

http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=137&sid=58173&url=aHR0cDovL2JpdC5seS8xa0h5YkY2
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=137&sid=58173&url=aHR0cDovL2JpdC5seS8xb20wYkF1
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=137&sid=58173&url=aHR0cDovL2JpdC5seS8xZVVSTlNF
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=137&sid=58173&url=aHR0cDovL2JpdC5seS8xbWl5ZzZy
http://www.cesles.cz/
http://www.cesles.cz/
mailto:d1o66nle10o25e1bnstigunfe0@group.calendar.google.com
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RATOLEST FEST 
Praha si užije nový festival pro rodiny s dětmi 

Sobota 24. května - náplavka Rašínova nábřeží - VSTUP ZDARMA 

Přes 50 zážitků na jednom místě 

  

Závod odrážedel a koloběžek, velký dětský bazar, zásah hasičského člunu s vodním dělem, 

výtvarné a hudební dílny, cvičení s kočárky, vodní bitva, nábor malých kajakářů, 

ragbistů, fotbalistů, tenistů, baseballistů či hráčů kolové, zábavná cesta k třídění odpadu, 

parník do Zoo, spousta soutěží, skvělé festivalové menu a hlavně sobota plná zábavy – to 

vše vás čeká na prvním ročníku unikátního festivalu pro rodiny s dětmi Ratolest Fest. 

 

„Ratolest Fest je součástí projektu Českého Olympijského Výboru – Česko Sportuje. 

Návštěvníky čeká víc než 50 interaktivních stanovišť tělovýchovných jednot, sportovních klubů, 

školek a organizací pracujících s malými i nejmenšími. Chceme děti také seznámit s 

menšinovými i olympijskými sporty, ale také stimulovat jejich estetické cítění v mnoha 

výtvarných, hudebních i pohybových dílnách. Cílem festivalu je to, aby malí po dni plném 

zážitků spokojeně usnuli a velcí načerpali inspiraci na aktivity pro děti prázdniny a pro další 

školní rok,“ říká pořadatel akce Matěj Špiroch. 

  

 

Co je na Ratolest Festu jinak? 

 

V sobotu 24. května od 9 do 19 hodin na náplavce Rašínova nábřeží budete marně hledat 

připálené klobásy, alkohol nebo statické stánky, kde nezaujaté hostesky stráží firemní propisky. 

Ratolest Fest se kouká na svět dětskýma očima a chce si pořád hrát. Na každém z padesáti 

interaktivních stanovišť můžete něco nového vyzkoušet a zažít.  

 

„Snad každá pražská rodina týden co týden už od středy přemýšlí: Kam o víkendu s dětmi? 

Ratolest Fest děláme, abychom na tuto otázku dali jasnou odpověď. Na jednom místě 

nabídneme rodinám bohatý a netradiční program i spoustu podnětů pro volný čas o 

prázdninách či školním roce. Osobně se těším třeba na ragby pro nejmenší v podání RC Tatra 

Smíchov nebo výtvarné dílny s výrobky z Obrázkového ostrova Lenky Procházkové.“ láká další 

z pořadatelů Luděk Valchář. 

 

 

Na závažná témata s úsměvem 

 

Program Ratolest Festu se odehrává na každém stanovišti. Už pro první ročník se podařilo dát 

dohromady velkou škálu sportovních, výtvarných a volnočasových aktivit spojených 

s životem pražských rodin. Formou her věnují prostor i závažnějším tématům od podpory 

dobročinných organizací přes třídění odpadu a recyklaci až po ústní hygienu nejen prvních 

zubů. 

 

„Do většiny aktivit se návštěvníci zapojí. Mohou také přispět na dobrou věc a zároveň 

výhodně prodat či nakoupit v dobročinném bazárku sezónního sportovního vybavení a 

oblečení pro děti, do kterého se přihlásit už nyní. Instrukce najdou na www.ratolestfest.cz. 

Celou sobotu pak budeme na náplavce v rámci podpory zpětného odběru vybírat použité 

baterie a pozor: Chceme překonat rekord, který stanovila loni Praha 4 - když se to náhodou 

nepovede, platí dvojnásob, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ dodávají organizátoři. 

 

http://www.ratolestfest.cz/
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Více informací najdete na: www.ratolestfest.cz a www.facebook.com/ratolestfest 

 

Partnery festivalu Ratolest Fest jsou: PRE a.s., Jupík – Dost dobrý!, ČPP a.s., MČ Praha 2 

Záštitu nad festivalem laskavě převzala paní starostka MČ Praha 2, Mgr. Jana Černochová. 

 

Ratolest Fest organizuje RATOLEST FEST s.r.o., IČ: 02693691  

 

Kontakt pro média: Matěj Špiroch, 603 221 037, matej@ratolestfest.cz 

 

 

 

Rozhledna Špulka – nový symbol 

pospolitosti mikroregionu CHOPOS 

Na vrchu Březák u Lbosína na Benešovsku byla otevřena nová rozhledna Špulka. Stala se nejen 

zajímavou dominantou regionu, ale také důkazem vzácné soudržnosti jeho obyvatel. Na jejím 

vybudování se vedle obcí, spolků a firem podílely desítky lidí – ať už osobně přiložením rukou 

k dílu, nebo poskytnutím finančního příspěvku. Náklady na unikátní stavbu dosáhly 5,4 milionu 

korun, z toho 1,3 milionu korun pokryly příspěvky dárců.  

„Rozhledna svým jménem, originálním tvarem a nevšedním průběhem realizace přispěla 

k vytvoření velikého společenství lidí se společným zájmem. Věřím, že má před sebou dlouhé 

období, ve kterém nám bude přinášet radost z výhledu do malebné blízké i vzdálené krajiny,“ 

řekl manažer svazku obcí CHOPOS Miroslav Kratochvíl. 

Rozhledna je přístupná nepřetržitě za dobrovolný poplatek. Pohyb na ní a v jejím okolí upravuje 

provozní řád, který je vyvěšen u vstupu. K rozhledně se návštěvníci dostanou od Lbosína nebo 

Humence. Ve Lbosíně je parkovací plocha pro 30–40 automobilů a k rozhledně z něj vede 950 

metrů dlouhá naučná stezka. V Humenci je možné parkovat na komunikaci ve směru na 

Teplýšovice, k rozhledně je to odtud 1 950 metrů. U rozhledny je příležitostně otevřen stánek 

s občerstvením a upomínkovými předměty.  

Stavbu nové dominanty připravilo a realizovalo 21 obcí sdružených ve svazku CHOPOS spolu 

s řadou partnerů. Uvést zajímavou myšlenku ve skutečnost jim trvalo téměř pět let. Podařilo se 

jim ale pro ni získat neskutečnou podporu lidí všech věkových kategorií. Přispěli nejen 

drobnými dary, ale i prací. Pomáhali s úpravami terénu, budováním odpočinkových míst i 

informačních panelů. Nesmazatelnou stopu dárců připomíná „Venkovní kronika“. 

Součástí rozhledny je naučná stezka, která je dílem žáků pěti regionálních mateřských a 

základních škol: Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi, Základní školy v Divišově, ZŠ a MŠ 

Chotýšany, ZŠ a MŠ Teplýšovice a ZŠ a MŠ Postupice. Na kilometrové trase připravili 

zastavení s informacemi z regionu a hracími prvky, které budou postupně dotvářet a 

aktualizovat. 

Podrobnosti o projektu jsou na www.rozhlednaspulka.cz. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

http://www.ratolestfest.cz/
http://www.facebook.com/ratolestfest
http://www.rozhlednaspulka.cz/
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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 

 

za podpory Ministerstva zemědělství ČR 

 

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

