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Předání ocenění Regionální 
potravina v Lysé nad Labem 

 
 

 
Srdečně jste všichni zváni na slavnostní 

vyhlášení soutěže Středočeská Regionální potravina. 
 

Předání certifikátu oceněným výrobcům proběhne v sále 
výstaviště Lysá nad Labem v pátek 5.10.2012 od 10.00 hod. 

 
Po celou dobu výstavy 4.10 – 7.10.2012 bude možné ochutnat 
oceněné výrobky ve stánku Středočeská Regionální potravina 

v hlavní budově výstaviště. 
 
 

Oceněné výrobky najdete ZDE  
 

Jeníčková Gabriela 
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http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/katalog_RP_2012.pdf


Pozvánka na tiskovou konferenci k založení 
Asociace farmářských trhů České republiky 

Datum: 21.9.2012  11:00 – 12:00  

Místo konání: Farmářské tržiště „Jiřák“ Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2 

Kategorie: Tisková konference, brífink 

Přílohy 
• Pozvánka na tiskovou konferenci k založení Asociace farmářských trhů České 

republiky (PDF, 85 KB) 

 

 

 

PODPORA POJIŠTĚNÍ 2012 

 

Představenstvo PGRLF, a.s. rozhodlo: 

1. O změně termínu pro doložení Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistné 
předepsaného na Příslušný rok a Přehled o platbách pojistného z 1.10. na 1.11. Příslušného 
roku. !!! Konečný termín pro podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory pojištění nadále 
zůstává 1.10.!!!! Změna termínu se týká pouze přílohy k žádosti. Podpora náleží na uhrazené 
pojistné do 1.10.2012! 

2. O maximální výši podpory v rámci: Podprogramu Podpora pěstiteli na úhradu nákladů 
spojených s pojištěním plodin - úhrada až 20% nákladů vynaložených na platbu pojistného, 
podprogramu Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských 
zvířat - úhrada až 40% nákladů vynaložených na platbu pojistného, podprogramu Podpora 
pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním speciálních plodin - úhrada až 50% 
nákladů vynaložených na platbu pojistného.  

Více informací zde                                                          Zdroj: PGRLF 
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http://eagri.cz/public/web/file/173630/Pozvanka_TK_AFT.pdf
http://www.pgrlf.cz/pgrlf/aktuality.php


Ještě jsou volná místa!!!!! 
 

Nabídka KURZU PRO VÝKON OBECNÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 
 
Nabízíme všem zemědělcům, kteří potřebují získat minimální zemědělskou odbornou 

kvalifikaci 

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

akreditovaný MZe ČR   čj. 027/79268/2011-MZe 

 
Obsah vzdělávací akce: 
Osnova kurzu je zpracována podle rámcové vzdělávací osnovy a časové dotace pro jednotlivé 
tématické celky. Obsah kurzu může být přizpůsoben požadavkům účastníků kurzu. 
 
Zaměření kurzu: 
Pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí 
rozšířit). Kurz je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací.   
 
Rozsah kurzu: 
Prezenční forma studia    cca 120 h (15 dnů po 8 h) 
Samostudium, individuální konzultace, praxe cca   75 h 
Praxe (uznává se výkon zeměděl. činnosti )                    105 h 
Zpracování projektu                samostudium  a konzultace  mimo 
uvedené   
                                                                                    rozsahy hodin po  domluvě s vedoucím  
                                                                                    projektu 
  
Zahájení:  bude upřesněno,  předpokládáme jaro nebo podzim 2012 (dle zájmu) 
 

Přihlášky zašlete poštou  na:   
Místo:   VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72  Březnice   
                        nebo  na emailovou adresu :   skola@sbrez.cz 

Další informace získáte též  na emailu  :  skola@sbrez.cz 
 

Kurzovné:  Kč 8000,-- za 1 účastníka kurzu při počtu 5-10 účastníků, nad 10 účastníků se 
částka kurzovného snižuje. 

 
Materiální zabezpečení: 

Písemné materiály a CD v ceně kurzu, stravování a ubytování je možné zajistit 
v místě.  

 
 
V Březnici dne 15. 2. 2012     Ing. Ladislav Pivoňka, garant kurzu 
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Zpravodaj Regionální potravina 

 
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond vydali 
nové číslo zpravodaje týkající se Regionální potraviny. 
 
Zde naleznete nové číslo zpravodaje: Zpravodaj Regionální potraviny 8/2012 
 
 
 
 

Inspektoři SZPI provedli kvůli 
nebezpečnému metylalkoholu už 8123 

kontrol 

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 
17.9.2012 už 8123 kontrol v menších prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují 
rozlévané lihoviny. Odebrali 287 vzorků, z toho prověřili 240. Z hlediska obsahu 
metylalkoholu vyhovělo 232 vzorků, 8 bylo nevyhovujících, ale žádný z případů by 
nemohl akutně ohrozit lidské zdraví. Jeden vzorek je kvalifikován jako potravina 
nevhodná k lidské spotřebě. 

Celkový počet provedených kontrol: 8123 

Celkem odebráno vzorků: 287 

Výsledky analýz: 232 vzorků vyhovujících, 8 nevyhovujících vzorků. 

Zdroj: MZe 

XLI. výzva OPŽP pro individuální projekty - 
prioritní osa 5. 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky XLI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na individuální projekty. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 
jsou přijímány od 10. září do 30. listopadu 2012. 

Zdroj: SFŽP 

 

 4

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Zpravodaj_RP_08.pdf
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Vyhlášen II. ročník Life Sciences Film 

Festival 

Českou zemědělskou univerzitu v Praze 
rozezní Symfonie půdy 

Kvalita a bezpečnost potravin, nové technologie, tradiční postupy, životní prostředí a 
šetrné technologie, invazní druhy... Na tyto a na další aktuální témata z oblasti zemědělských, 
potravinářských a blízkých věd bude zaměřen II. ročník mezinárodního LIFE SCIENCES 
FILM FESTIVALu (www.lsff.cz), který dnes oficiálně vyhlásil rektor České zemědělské 
univerzity (ČZU) prof. Ing. Jiří Balík, CSc. na tiskové konferenci uspořádané v rámci 
prezentace ČZU na veletrhu Země živitelka. 

„Univerzita je prostor s nesmírným bohatstvím vztahů, vědeckých podnětů, s potenciálem 
kritického mládí. Filmový festival zase dokáže přitažlivě s emotivním nábojem představit 
vědu, která často zůstává skryta za dveřmi laboratoří. A festival na univerzitní půdě umožňuje 
otevřené diskuse mezi generacemi, mezi tvůrci, odborníky a zainteresovanou veřejností napříč 
zdánlivě nesouvisejícími obory,“ uvedl mimo jiné prof. Ing. Jiří Balík, CSc. 

„Loni jsme byli svědky zajímavých přesažných debat, podněcujících odborné zájmy diváků, 
ale též formulování etických otázek souvisejících s udržitelným rozvojem společnosti. Letošní 
dokumenty jistě vzbudí neméně zajímavou debatu. Vítám, že naši studenti mají možnost 
podílet se na filmovém festivalu, který podněcuje k hledání cest rozvoje zemědělského a 
lesního hospodaření, které jsou ekonomicky efektivní a zároveň šetrné k přírodě. 

Osobně si nenechám ujít film Symfonie půdy a panelové diskuse k tomuto pro celou 
univerzitu zcela ústřednímu tématu,“ dodává rektor Jiří Balík. 

Mezinárodní přehlídka filmů s vědeckou i populární tématikou zaměřenou na zemědělství a 
potravinářství v těch nejširších souvislostech se letos bude konat od 15. do 19. října v areálu 
ČZU v Praze – Suchdole. Festival opět představí více než sto třicet nových dokumentárních 
snímků, uvede besedy s filmaři, odborníky i významnými osobnostmi veřejného života a 
nabídne další doprovodné akce. Odborná porota bude vybírat z více než 40 soutěžních snímků 
a rozhodne o udělení 9 festivalových cen. 

„Festival už vloni vytvořil prostor pro setkání vědy a filmu, živý inspirující prostor pro 
výměnu fascinujících myšlenek, pro diskuse, ale hlavně pro sdílení oné radosti z 
dobrodružství poznání. Samozřejmě nejde jen o vědu ze světa, ale především o českou vědu 
ve světovém kontextu. 

Letošní filmy i doprovodný program rozhodně mají co nabídnout. Festival uvede několik 
filmů ve středoevropské premiéře, uvede oceněné vítězné dokumenty ze světových festivalů 
MOONDANCE, SCINEMA nebo INTERNATIONAL WILDLIFE FILM FESTIVALu. Bude 
se soustředit na řadu velmi aktuálních otázek, které souvisí se zaměřením České zemědělské 
univerzity i jejích jednotlivých fakult. I letos se diskusí zúčastní vynikající vědci a odborníci z 
výzkumných i univerzitních pracovišť. 
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Vedle názorného představení výsledků základního výzkumu v epigenetice, mikrobiologii 
nebo chemické komunikace rostlin a živočichů festival nabídne i dokumenty a přednášky z 
praxe, která se dotýká každého z nás. Kromě Symfonie půdy festival objeví s Romanem 
Vaňkem Peklo na talíři, s Bogdanem Trojakem odhalí skrytý svět autentických vín, 
nabídne Lesy pro člověka, ukáže Invazivní druhy, pronikne do nitra molekul i do spletitosti 
socio-ekonomických vztahů. Festival také představí práci a fascinující výsledky mladých 
vědců, explodující mravence nebo zázračné vynálezy přírody, botanické pesticidy... a desítky 
dalších atraktivních příběhů a řešení z vědy i praxe. 

Věříme, že na tomhle festivalu si každý najde to svoje, student, odborník, obchodník, vědec i 
farmář,“ řekl Ing. Petr Alexander, CSc.,  předseda o. s. Harvest Films.  

Zdroj: ČZU Praha 

Benešovský pivovar patřil regionálním 
výrobcům 

  

Regionální výrobci a řemeslníci si v sobotu dali dostaveníčko v areálu benešovského 
Pivovaru Ferdinand na Posázavském tržišti aneb Trhu regionálních výrobků Rakovnicka a 
Posázaví. Vedle stánků s ukázkami dovednosti šikovných lidí na akci nechyběly ani tvořivé 
dílny, kde si především děti mohly vyzkoušet tkaní na kolíkovém stavu, praní na valše, 
navlékání korálků, mletí na žernovu či pečení placky na plotně.  
  
Akci pořádaly společnosti Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s. a Pivovar Ferdinand a.s. v rámci 
společného projektu Pivo, chmel, slad – to mám rád. Jeho cílem bylo připomenout nejen 
tradici vaření piva, ale také dalších řemesel. Ve stáncích nechyběly keramické hrníčky, 
proutěné zboží, dřevěné hračky, textilní výrobky, sýry, mouky, paštiky, marmelády, čaje, 
mošty ani pečivo od regionálních výrobců. 
  
„Někteří návštěvníci byli možná překvapeni, protože očekávali klasické farmářské tržiště, my 
jsme se ale zaměřili hlavně na podporu místních výrobků a výrobců. Chtěli jsme, aby se tu 
potkali a poznali navzájem a myslím si, že se nám to podařilo. Ohlas z jejich strany byl 
pozitivní,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. 
  
Celodenní program doplnilo divadlo a soutěže pro děti či hudební vystoupení kapel Český 
šraml a Ostří Bobři. „Vládne tady příjemná pohoda, žádný spěch a shon. Přišli jsme spíš ze 
zvědavosti, ale užili jsme si všichni, my i děti,“ shrnula svoje pocity Alena Marková. „Mě se 
nejvíc líbilo navlékání korálků a pečení placek. A taky divadlo o skřítku Kukovi,“ přidala se 
její sedmiletá dcera Adélka. 
  
Spokojen s průběhem akce byl i Václav Vyvadil z Pivovaru Ferdinand. „V tom spěchu 
zapomínáme na to, jak něco funguje, jak se něco vyrábí, jak se co dělá. Takže to bylo takové 
malé zastavení, aby lidi viděli, že za vším je třeba vidět něčí práci a čas. Tradice je úžasná věc 
a měli bychom se k ní vracet, protože život není jenom o počítačích a čipech,“ řekl. 
  
Projekt Pivo, chmel, slad – to mám rád, který získal dotaci z Programu rozvoje venkova, se 
zaměřil na chmelařství, sladovnictví a pivovarnictví, které spojují oba regiony Rakovnicko i 
Posázaví. Jeho výstupem jsou mimo jiné výsadba tyčové chmelnice v Kolešovicích, exkurze 
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zaměřené na chmelařství a pivovarnictví, řezbářské sympozium v Přílepech, Královský 
vzorkový veletrh pivovarnictví na hradě Křivoklátě, výstava a brožura o chmelařství a 
pivovarnictví na Rakovnicku, DVD o vaření piva nebo mobilní naučná stezka. Naučnou 
mobilní stezku, která je dílem zručných řezbářů a je ojedinělou atrakcí svého druhu v České 
republice, viděli i návštěvníci Posázavského tržiště.  
  
Jaroslava Tůmová, Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 

Kontakt pro další informace: 

Jaroslava Tůmová,e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 

 

 

Regionální potravina spouští soutěž o 
dovolenou, která chutná 

Tisková zpráva – Značka Regionální potravina od září láká spotřebitele k nákupu 
kvalitních místních potravin speciální soutěží. Po celé tři podzimní měsíce mohou 
zákazníci vyhrát tradiční dovolenou v hodnotě 10 000 Kč na české chalupě podle 
vlastního výběru. Nejrychlejších 10 000 soutěžících navíc získá praktický skládací 
nákupní košík. 

Jak se soutěže zúčastnit? Jednoduše. Stačí nasbírat deset log Regionální potravina z obalů 
jakýchkoliv výrobků oceněných touto značkou nebo si od nich schovat účtenku. Po 
shromáždění desátého loga či stvrzenky pak vše společně se jménem, adresou, emailem či 
telefonním číslem, datem a vlastnoručním podpisem poslat na adresu: Regionální potravina 
soutěž, P.O. Box 88, 140 21 Praha 4. 

Soutěž trvá od 1. září do 30. listopadu 2012 včetně. 

Regionální potravina pro tento projekt oslovila server www.chatyachalupy.cz, mezi jehož 
nabídkou si tři výherci budou moci vybrat podle svého gusta. Specializují se na ryzí českou 
dovolenou na chatě či chalupě. Přes den si udělat výlet po místních zajímavostech, vyrazit na 
houby či na kolo a večer si ugrilovat poctivé maso či nefalšované špekáčky – i tak může 
vypadat aktivní odpočinek v přírodě v některém z našich regionů. 

„S nákupem výrobků označených logem Regionální potravina má zákazník jistotu, že 
nakupuje tu nejkvalitnější regionální produkci, u které má zaručený nejméně 70% podíl 
místních surovin,“říká ministr zemědělství Petr Bendl. Nákup potravin z regionů má navíc 
další výhodu – díky snadnější dostupnosti a krátkým distribučním cestám jsou čerstvější a tím 
pádem mají lepší chuť i vůni. A pokud spotřebitel dá přednost místním potravinám, podpoří 
tak i svůj kraj a jeho celkovou životní úroveň. 

Přehled všech výrobků oceněných značkou Regionální potravina a podrobná pravidla 
spotřebitelské soutěže najdete na www.regionalnipotravina.cz 
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Kontakt pro další informace: Šárka Augustinová 
E-mail: sarka.augustinova@ogilvy.com, tel.: 601 388 213 

 

O Regionální potravině 

Značka Regionální potravina patří do kampaně, kterou Ministerstvo zemědělství seznamuje 
spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Jejím smyslem 
je prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Díky 
krátkým distribučním cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke 
spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Velmi významným 
aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je také podpora zaměstnanosti 
v regionech. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení 
nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. Celkově ocenění obdrželo 273 produktů: 
v roce 2010 bylo oceněno 71 výrobků, v roce 2011 ocenění dostalo 99 výrobků a v roce 2012 
přibylo 103 nově oceněných. 

www.regionalnipotravina.cz 

U zámku Konopiště je nová obůrka pro 
lesní zvěř 

  
Hradec Králové, 6. září 2012  - Středočeský zámek Konopiště u Benešova, který přitahuje 
pozornost tisíců domácích i zahraničních návštěvníků, má zásluhou Lesů ČR novou 
turistickou atrakci – obůrku pro lesní zvěř. Ta se nachází přímo v bývalém zámeckém 
parku, u známé konopišťské restaurace Stará myslivna. Hlavním cílem nové obůrky je 
lidem, dětem i dospělým, detailně představit vybrané druhy lesní zvěře. Současně však 
nová turistická atrakce vhodně propojuje historické zámecké tradice se současností. 
  
Hojně zalesněná jednohektarová obůrka vytváří pro život lesní zvěře ideální přirozené 
prostředí. V současnosti může veřejnost v obůrce obdivovat dva druhy a to daňka skvrnitého a 
muflona. Na podzim ještě přibude jelen sika Dybowský. Pro většinu návštěvníků 
konopišťského zámku bude setkání s živou zvěří ojedinělým zážitkem. Za 
normálních okolností se s ní totiž v lese běžně nesetkají. Obůrka se nachází v místě, v jehož 
blízkosti vedou trasy tří naučných stezek. Krátkým zastavením u obůrky se tak lidé dozvědí 
další zajímavosti o zvěři v obůrce, jejím významu ve zdejší myslivosti a historických 
souvislostech.  
  

Zásluhou Lesů ČR v okolí zámku Konopiště již tři naučné stezky 

  
Lesy ČR věnují okolí zámku Konopiště velkou pozornost dlouhodobě. Letos v červnu 
například v zámeckém parku otevřely novou naučnou stezku nazvanou „Pod stromy“, která 
především děti za asistence pohádkové postavičky, skřítka Konopišťáka, na ilustrovaných 
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informačních tabulích seznamuje s celkem jedenácti stromy, které rostou nejen v zámeckém 
parku, ale také v našich lesích.   
Ještě dříve zde Lesy ČR otevřely dvě naučné stezky nesoucí jména „Historie a příroda 
konopišťského zámeckého parku“ a „Lesní stezka Ferdinanda d’Este.“ Na údržbu parku 
podnik v rámci tak zvaného Programu 2020, který slouží k celostátní podpoře veřejně 
prospěšných funkcí lesů, ročně vynakládá částku téměř 1 milion korun.  
  
Konopišťský zámecký park patří mezi naše největší a nejhodnotnější krajinářské parky. 
V roce 2002 byl spolu se zámkem vyhlášen národní kulturní památkou. Park na ploše 340 
hektarů nechal vytvořit Arcivévoda František d’Este. Mimo domácích dřevin zde byly 
vysazeny i různé exotické druhy, dnes označené jmenovkami.  
  
  
Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

 
 
 
 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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