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Ve Středočeském kraji se 
soutěžilo o značku Regionální 

potravina, důkaz nejvyšší 
kvality 

18.6.2013 

(Příbram 18. června 2013) Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými 

vlastnostmi ze Středočeského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální 

potravina 2013. O tuto značku, která je důkazem nejvyšší jakosti potravin a zárukou 

regionálního původu, se letos ucházelo 72 produktů od 26 výrobců. O logo soutěžili v 

devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie Alkoholické a nealkoholické 

nápoje a Pekařské výrobky. 

Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, krajského 

úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

K  udělení značky Středočeská Regionální potravina navrhla hodnotitelská komise 8 výrobků 

z následujících kategorií: 
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  Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce: 

1. Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených 
mas 

Chlumecká pochoutka-kýta 

Soukup-Příbram s.r.o. 

2. Masné výrobky trvanlivé 
Milovické viržínko s paprikou 

Fiala Milovice s.r.o. 

3. Sýry včetně tvarohu 
sýr Popelák 

Mlékárna Kopecký s.r.o. Zásmuky 

4. Mléčné výrobky ostatní Cena nebyla udělena 

5. Pekařské výrobky včetně těstovin 
Rožďalovický rohový koláč 

Milena Tarabová, Rožďalovice 

6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 
Jahodová roláda smetanová 

Integrovaná střední škola, Jesenice 

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje 
pivo Bakalář za studena chmelený 

Tradiční pivovar v Rakovníku 

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 
Špenát listový sekaný 

Agro Jesenice u Prahy a.s. 

9. Ostatní 

Majolka-klasická majonéza 

Boneco a.s., Kostelec nad Černými 
lesy 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu 

malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. 

Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na 

obale výrobku. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách 

www.regionalnipotravina.cz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nová zelená úsporám 2013 startuje, na lepší 
bydlení rozdělí přes miliardu 

13.06.2013 - Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na zateplení domů víc 
než jednu miliardu korun. Nyní je pro něj vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu 
životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, 
dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem 
tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun.  

Nová zelená úsporám 2013 bude přínosem pro celou českou ekonomiku. A to jak přímo pro 
státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou kromě příjemců 
dotace firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších oborech. Nová zelená úsporám 2013 navíc 
pružně reaguje na situaci v povodněmi zasažených oblastech. 

„Žadatelé, kteří byli zasaženi povodněmi, budou mít možnost žádat za zvýhodněných 
podmínek. Například budou mít vyšší míru podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %," 
říká ministr Tomáš Chalupa. 

Další peníze přibydou do konce roku. „Nejde o klasickou Novou zelenou úsporám. Program 
jsme chtěli spustit co nejdřív, proto jsme financování vyřešili z vlastních zdrojů 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Pro začátek je připravena jedna miliarda 
s tím, že do konce roku ještě získáme peníze z dražby emisních povolenek," říká ministr 
Tomáš Chalupa. Při současných odhadech ceny povolenky by se mohlo jednat až o 800 
milionů korun. 

Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti 
stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, 
tím vyšší podpora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, 
efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. 
podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení 
měření průvzdušnosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 
tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. 

Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v srpnu 2013, první prostředky budou 
vyplaceny na podzim 2013. 

Další podrobnosti, včetně vypracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše 
podpory, návodu na podání žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci  

na webových stránkách www.nzu2013.cz. 
 

Zdroj: SFŽP 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Školáci a studenti vystavují v Národním 
zemědělském muzeu 

19.6.2013 

Tisková zpráva – Nejlepší práce dětí, které se zúčastnily soutěže každoročně 

vyhlašované Ministerstvem zemědělství u příležitosti Světového dne vody, jsou do 14. 

července k vidění v Národním zemědělském muzeu v Praze. Odborná porota tvořená 

zástupci pořadatele vybírala z prací, které pro 7. ročník soutěže nazvané Na stejné vlně 

vytvářely stovky dětí z celé České republiky. Vítězi se stali pardubičtí prvňáčci, kteří 

dnes od zástupců Ministerstva zemědělství převzali ceny, a gymnazisté z Bílovce. 

Každý ročník soutěže se snaží vodu představit z 

jiného pohledu. A protože letošní rok byl 

Mezinárodním rokem pro vodní spolupráci, byla 

zvolena forma týmové soutěže. Její název Na stejné 

vlně odrážel hlavní cíl letošního ročníku, a to snahu o 

vzájemnou spolupráci. 

Do soutěže, pro kterou letos byly vyhlášeny zcela nové kategorie, mohly své týmy přihlásit 

základní školy, víceletá gymnázia, volnočasové kroužky a instituce. Porota vybrala tři nejlepší 

práce v každé kategorii a některým dalším udělila čestné uznání. 

Vítězem první kategorie, a to Fotografie obrazců a uskupení - pro žáky I. stupně základních 

škol, se stala třída prvňáčků ze ZŠ Závodu míru z Pardubic, která vytvořila obrazec 

plameňáka v jezírku. Nejvyšší ocenění v druhé kategorii, kterou byl Projekt - pro žáky II. 

stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií, získala kvarta z Gymnázia 

Mikuláše Koperníka z Bílovce. Studenti z Moravskoslezského kraje do svého rozsáhlého 

projektu „Život vody a její zajímavosti“ zapojili nejen svoje gymnázium a žáky sousední 

základní školy, ale i veřejnost. 

Tiskové oddělení MZe 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nová zelená úsporám 2013 startuje, na 
lepší bydlení rozdělí přes miliardu 

 

13.06.2013 - Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na zateplení domů víc 

než jednu miliardu korun. Nyní je pro něj vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu 

životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, 

dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem 

tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun.  

Nová zelená úsporám 2013 bude přínosem pro celou českou ekonomiku. A to jak přímo pro 

státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou kromě příjemců 

dotace firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších oborech. Nová zelená úsporám 2013 navíc 

pružně reaguje na situaci v povodněmi zasažených oblastech. 

„Žadatelé, kteří byli zasaženi povodněmi, budou mít možnost žádat za zvýhodněných 

podmínek. Například budou mít vyšší míru podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %," 

říká ministr Tomáš Chalupa. 

Další peníze přibudou do konce roku. „Nejde o klasickou Novou zelenou úsporám. Program 

jsme chtěli spustit co nejdřív, proto jsme financování vyřešili z vlastních zdrojů 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Pro začátek je připravena jedna miliarda 

s tím, že do konce roku ještě získáme peníze z dražby emisních povolenek," říká ministr 

Tomáš Chalupa. Při současných odhadech ceny povolenky by se mohlo jednat až o 800 

milionů korun. 

Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti 

stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, 

tím vyšší podpora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, 

efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. 

podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení 

měření průvzdušnosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 

tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. 

Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v srpnu 2013, první prostředky budou 

vyplaceny na podzim 2013. 
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Další podrobnosti, včetně vypracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše 

podpory, návodu na podání žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci  

na webových stránkách www.nzu2013.cz. 

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

Další kola přijímacího řízení pro školní rok 
2013/2014 

 
Vyhlašuji další kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 do níže uvedených oborů 
vzdělávání:  

 Agropodnikání  
 Informační technologie  
 Sociální činnost  

Přihlášky je možné podávat průběžně nejpozději do 31. srpna 2013. Všechny obory jsou 
otevírány pouze v dení formě studia. Více informací zde  
• Seznam přijatých uchazečů druhého kola zde  
 

Střední zemědělská  a Vyšší odborná škola Březnice 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ředitelka školy vyhlásila 

2. kolo přijímacího řízení na 
obory 

 
PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM 

a 
AGROPODNIKÁNÍ 

Přihlášky můžete odevzdávat ve škole průběžně až do 31.8.2013, nebo do naplnění 
maximálního počtu žáků ve třídě. V současné době je 5 volných míst u oboru agropodnikání a 
13 volných míst u přírodovědného lycea. 
 

Střední zemědělská  a Vyšší odborná škola Poděbrady 

 
---------------------------------------------- 
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http://www.sbrez.cz/soubor/prijm_sos_dalsi_kola_2013.pdf
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Chovatelský den 
 

V pravidelném květnovém termínu se i letos konal v 

Opařanech okr. Tábor chovatelský den. 

Doprovodným programem bylo předvádění 

zemědělské techniky. Do Opařan se sjíždějí vždy 

nejlepší chovatelé skotu z celého Jihočeského kraje. 

Letošní ročník byl neobvykle silný a vystavovat 

přijela i celá řada chovatelů z Vysočiny a východních 

Čech. Naši studenti se předvádění a přípravy zvířat na tuto výstavu účastní pravidelně a v 

předváděcím kruhu jsou svojí profesionální prací vždy velmi dobře vidět. Zvířata vedená 

našimi studenty nebo čerstvými absolventy téměř vždy postupovala z prvních nebo druhých 

míst do finálových kol. Titul šampiónů jsme v letošním roce pro námi vedená zvířata sice 

nevybojovali, druhá a třetí místa ale už ano. Vítězům, 

našim kamarádům z Krásné Hory, gratulujeme a těšíme 

se na další spolupráci. V Opařanech na výbornou 

pracoval celý tým našich studentů napříč ročníky, 

nebylo by spravedlivé jmenovat jen některé. 

Poděkování patří všem našim absolventům, kteří se 

akce zúčastnili a svými zkušenostmi inspirují současné 

studenty.  

Ing. Jan Kocmánek, foto Vítězslav Burdych 

---------------------------------------------- 
 
MAS Podlipansko - do regionu míří přes 

8 mil.Kč 
 

Podlipansko rozděluje další peníze z Programu rozvoje venkova. 

V květnu 2013 bylo podáno do kanceláře MAS Podlipansko 29 žádostí o dotaci. Následovala 

administrativní kontrola projektů včetně místních šetření – hodnotitelé se vydali na prohlídku 

objektů a pozemků, které by měly být v rámci požadovaných dotací zušlechtěny (opravy, 

rekonstrukce, vybavení apod.). Poté proběhla „veřejná obhajoba projektů“, žadatelé o dotaci 
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měli možnost osobně přesvědčit hodnotitele o prospěšnosti svých projektových záměrů, 

hodnotitelé se mohli ptát na to, co jim nebylo jasné a v mnoha případech i poradit, co by se 

dalo v projektu zlepšit.  

Výběrová komise sestavila pořadí projektů, které doporučila k podpoře. Konečné rozhodnutí 

náleželo správní radě a ta dne 10. června 2013 doporučila k podpoře a k registraci na Státním 

intervenčním zemědělském fondu (SZIF) 28 z 29 projektů. Jeden projekt byl vyřazen, protože 

žádost o dotaci nesplnila daná pravidla. Ostatní projekty budou 19. června 2013 předány na 

Regionální odbor SZIF, kde proběhne další kontrola.  

Pokud vše bude v pořádku, můžeme se těšit na rekonstrukci Nebovidské tvrze, obecní budovy 

v Pučerech, společenského domu v Polních Voděradech, kulturního domu v Kouřimi, 

klubovny ve Svatbíně, kabin u hřiště v Nové Vsi I, sokolovny ve Velimi, zázemí pro 

o.s.Pohodový svět v Kouřimi, nový fitpark u základní školy v Kostelci nad Černými lesy, 

nové víceúčelové hřiště ve Vrbčanech, na vybavení herny pro občanské sdružení Maminky 

sobě v Dobřichově a na vybavení mateřské školy v Pískové Lhotě, na závlahu hřiště v Hořátvi 

a dalšího oživení se dočká i kulturní památka v Plaňanech v rámci projektu Oživlá kulturní 

památka III. Podpora putuje i k podnikatelům, rekonstrukce objektu by měla proběhnout ve 

Velimi za účelem vzniku nové prodejny, podnikatelům z Konojed a z Kostelce n.Č.l. dotace 

pomůže pořídit vybavení. Další doporučené žádosti o dotaci řeší chodník v Sadské, 

autobusové zastávky v Kersku, místní komunikace v Jevanech a v Borku u Třebovle a 

zakoupení techniky na údržbu veřejné zeleně v Drahobudicích. Bude podpořen i cestovní ruch 

v Podlipansku - v Žabonosech v Knížecím dvoře vznikne nové hřiště a v Kouřimi na náměstí 

penzion V Trumpetách. Poslední (nikoli významem) skupina projektů je zaměřena na stezky 

v krajině – „Cesta k sobě“ vzniká mezi Oleškou a Krymlovem, Kbelanda bude obnovena mezi 

obcemi Radovesnice I a Kbel a v Kostelci nad Černými lesy bude zrekonstruována „Stezka 

z města“, cesta vedoucí ke sv.Gothardovi.  

Celková výše podpory na tyto projekty je přes 8,4 mil. Kč.  

Není to málo, ale venkov potřebuje peněz mnohem více – chodníky, silnice, veřejné budovy, 

technická infrastruktura, veřejná zeleň, to vše volá po opravách, rekonstrukcích, stejně tak 

jako další aktivity na venkově. 

Doufejme, že se na nás nezapomene ani v dalším programovém období, které se nyní 

připravuje. 

                                               Jana Havelková, realizační manažerka SPL, MAS Podlipansko 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XXV. sněm Hospodářské komory České 
republiky 

Praha, 30. května 2013 Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dnes uspořádala 

výroční XXV. sněm členů HK ČR. Petr Kužel byl sněmem, nejvyšším orgánem HK ČR, 

potvrzen ve funkci prezidenta.  

Na jednání sněmu byla schválena zpráva představenstva HK ČR o činnosti HK ČR od 

posledního sněmu. Byly přijaty závěry k opatření, které mají dokončit kroky FŠ, jenž by měly 

vyústit v dokončení transparentnosti činnosti HK ČR. Byly vysvětleny veškeré podrobnosti a 

fakta, které byly v poslední době medializovány, a delegáti sněmu svým postojem dali jasně 

najevo, že prezentovaná vysvětlení jsou pro ně dostačující.  

Delegáti výročního sněmu v rámci hlavních závěrů jednání odsouhlasili apel na vládu ČR, 

aby co možná nejdříve přijala zákon, který umožní podnikatelům platit DPH až ze 

zaplacených faktur. Takový krok byl sněmem HK ČR jednoznačně vyhodnocen jako správný 

a vstřícný vůči MSP, které nejen v ČR, ale i v celé EU tvoří páteř ekonomiky. Sněm HK ČR v 

rámci dalších návrhů na podporu podnikání navrhuje zrušení knihy jízd a místo ní zavedení 

paušálu. Dále žádá o navrácení výše paušálu živnostníkům, kteří nad stávající změnou v 

paušálech dlouhodobě vyjadřují nespokojenost. Sněm vyslovil požadavek na podporu a 

vyřešení problematiky technického školství na všech úrovních, protože dlouhodobé neřešení 

tohoto problému se stává brzdou rozvoje průmyslu.  

Delegáti rovněž diskutovali nad situací týkající se nutné změny zákona o veřejných 

zakázkách, neboť průzkum HK ČR jasně ukázal, že ztráta zakázek v Praze se pohybuje v 

rozmezí 8 - 11 %. Ztráta zakázek mimo území velké Prahy, tj. v jednotlivých krajích ČR, se v 

současné době pohybuje v rozmezí od 13 – 22 %. Tento výpadek finančních prostředků u 

firem vede k destabilitě, snižování spotřeby a v neposlední řadě také k menším příjmům 

zaměstnanců.  

HK ČR letos slaví 20 let od svého vzniku a sdružuje 14.000 podnikatelů zaměstnávajících 

přibližně dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. Komora je v regionech zastoupena 14 

krajskými hospodářskými komorami a okresními hospodářskými komorami, jež působí v 

sedmi desítkách měst a obcí ČR. Oborovou část komory tvoří více než 80 živnostenských 

společenstev.  

Lenka Vodná, Tisková mluvčí  
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na Farmářských slavnostech ve Vysoké 
Libyni poznáte život pravěkých zemědělců 

Tisková zpráva – Dospělí i děti se mohou už tuto sobotu 22. června seznámit s životem 
na velkostatku rodiny Janků, kde chovají ovce, býky, včely a také ryby. Farmářské 
slavnosti se tentokrát konají ve Vysoké Libyni u Kralovic na Plzeňsku. Součástí akce 
jsou zábavné soutěže pro rodiny a hudební vystoupení. Projekt Farmářských slavností, 
jehož cílem je také prezentace kvalitních českých potravin a jejich prodeje přímo ze 
dvora, podporuje Ministerstvo zemědělství už třetím rokem. 

Jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka, jak se žije a pracuje na statku, budou mít 
návštěvníci Farmářských slavností ve Vysoké Libyni na Plzeňsku už tuto sobotu. Velkostatek 
rodiny Janků je druhou ze šesti farem letošního ročníku slavností. 

„Farmářské slavnosti, které Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje, získaly rychle 
oblibu veřejnosti. Loni je navštívilo 30 tisíc lidí a také letos je zájem návštěvníků velký. Pro 
každého, kdo se zajímá o kvalitní a zdravé jídlo, jsou možností, jak zjistit, kde a jak potraviny 
vznikají,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Pro návštěvníky bude připravená stezka, na které poznají, jak žili první pravěcí zemědělci, 
seznámí se s ukázkami řemesel a mohou si zahrát kvízy o farmaření. Děti si mohou vyzkoušet 
sázení květin, zúčastnit se tanečního workshopu a hry v korunách stromů. Odpoledne 
vystoupí hudební country skupina Rangers. 

„Děti bude programem doprovázet postavička Zvídavého Tondy, která jim přiblíží venkovský 
život a poctivou práci farmářů. Pro rodiče na statku připravili atraktivní ochutnávky místních 
produktů. Chceme prostě lidem ukázat, jak hospodaří selská rodina a jaká spousta poctivé 
práce se skrývá za dobrotami, které farmáři následně nabízejí,“uvedla ředitelka Odboru 
komunikace Ministerstva zemědělství Eva Chaloupková 

Na velkostatku ve Vysoké Libyni na Plzeňsku hospodařila už rodina babičky dnešního 
majitele. Rodina Janků zde chová ovce, býky, včely a v osmihektarovém rybníku několik 
druhů ryb. Ke statku patří pole s obilím, řepkou a hrachem. Hostitelem západočeského dílu 
slavností bude člen Asociace soukromého zemědělství František Janko se synem Lukášem. 

Termíny konání dalších slavností najdete na webové stránce www.farmarskeslavnosti.cz a na 
sociální síti Facebook. Vstup na všechny akce je zdarma. 

6. července 2013 – Jihočeský kraj: Branná (Třeboň), Václav Smolík 

27. července 2013 – Pardubický kraj: Trstěnice, Josef Sotona 

24. srpna 2013 – Moravskoslezský kraj: Krnov – Petr Löwenthal 

14. září 2013 – Liberecký kraj: Dvůr Borčice, Radko Lyer 

Tiskové oddělení MZe 

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