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Středočeská Regionální 
potravina má v roce 2013 své 

vítěze 
 
Malí a střední výrobci potravin ze Středočeského kraje přihlašovali  

své produkty do soutěže Středočeská Regionální potravina do 7. 6. 

2013. Celkem se do soutěže přihlásilo 26 výrobců se 72 výrobky. 

Výrobky hodnotila 18. června 2013 osmičlenná hodnotitelská komise a ocenění „Středočeská 

Regionální potravina“ udělila v osmi kategoriích. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasedání hodnotitelské komise 
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Výrobky 
dodané do 
soutěže 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vítězné výrobky v soutěži Středočeská Regionální potravina 2013 
 
Kategorie Masné výrobky tepelně opracované 
Výrobce: Soukup – Příbram s.r.o. 
Výrobek: Chlumecká pochoutka - kýta 
 

Speciálně upravený spodní šál uzené kýty. 
Po rozkrojení je patrná pevná konzistence. 
Kýta má výraznou chuť uzeného masa. Je 
vyrobena bez přidaných konzervantů. Pro 
vyniknutí jedinečné chuti této pochoutky ji 
doporučujeme krájet na velmi jemné 
plátky. 
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Kategorie: Masné výrobky trvanlivé 
Výrobce: FIALA Milovice s.r.o. 
Výrobek: Milovické viržínko s paprikou 
 
 

Výrobek obsahuje vysoký podíl svaloviny a 
nízký obsah vody. Příjemná a lahodná chuť 
je daná dlouhou dobou uzení. Milovické 
viržínko má příjemnou paprikovou chuť. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kategorie: Sýry včetně tvarohu 
Výrobce: Mlékárna Kopecký s.r.o. 
Výrobek: Popelák 
 

 
Popelák je originální měkký sýr hermelínového 
typu, který zraje pod popelem. Je vyroben 
z kravského mléka. Zrání při dvou různých 
teplotách dodává sýru výraznou aromatickou chuť. 
Můžete jej využít ve studené i teplé kuchyni. 
 
 
 
 
 
 

 
Kategorie: Pekařské výrobky 
Výrobce: Tarabová Milena 
Výrobek: Rožďalovický rohový koláč 
 

 
Koláče jsou ručně vázané, vyrobené z nekynutého 
těsta. V každém koláči je pět náplní – tvaroh, mák, 
jablka, povidla, ořechy. Na povrhu jsou koláče 
bohatě sypané drobenkou. 
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Kategorie: Cukrářské výrobky 
Výrobce: Integrovaná střední škola 
Výrobek: Jahodová roláda smetanová 

 
 
Roláda je lehký osvěžující zákusek. Vyznačuje se 
jemnou sladkostí s výraznou chutí jahod. Obsahuje 
lehce stravitelné tuky, bílkoviny, proteiny, 
vitamíny. Povrch rolády je zdobený atypickou 
technikou s leskem. 
 
 
 
 

 
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické nápoje 
Výrobce: Tradiční pivovar v Rakovníku 
Výrobek: Bakalář za studena chmelený 

 
 
Bakalář je světlý ležák vyráběný klasickou 
technologií výhradně z kvalitních českých surovin. 
Vyznačuje se vyšší barvou s temně zlatými 
odlesky a plností typickou pro česká piva. Bakalář 
je vyroben podle tradičních receptur, má výraznou 
příjemnou hořkou chuť, umocněnou 
nezaměnitelnou chmelovou vůní. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategorie: Ovoce a zelenina 
Výrobce: AGRO Jesenice a.s. 
Výrobek: Špenát listový sekaný 

 
 
Špenát je hluboce zmrazený. Listový sekaný špenát  
je určen k širokému použití, nejen jako příloha, ale i 
do těstovin nebo na pizzu. 
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Kategorie: Ostatní 
Výrobce: BONECO a.s. 
Výrobek: Majolka – klasická majonéza 

 
 
Jedná se o výrobek s mnohaletou tradicí. Neobsahuje 
konzervační látky, barviva, aromata, škroby a 
stabilizátory. Základní surovinou je kvalitní řepkový 
olej. Obsahuje esenciální mastné kyseliny. Je vhodná 
pro bezlepkovou dietu. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto a text: Petr Bětík, Gabriela Jeníčková 

 
 

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

Ministři zemědělství evropské 
sedmadvacítky se dohodli na budoucí 

podobě SZP 
26.6.2013 

Tisková zpráva – Evropské instituce se po dlouhých a tvrdých vyjednáváních shodly na 

nejdůležitějších prvcích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP). Irské 

předsednictví vsadilo na netradiční způsob vyjednávání a do Lucemburku přizvalo 

rovněž zástupce Evropského parlamentu, s nimiž průběžně vyjednávalo o možném 

kompromisu. Nyní zbývá pouze formální posvěcení dohody ze strany Evropského 

parlamentu v rámci závěrečného trialogu. 

Z pohledu České republiky jde o vyváženou dohodu. ČR od počátku vyjednávání požadovala, 

aby zastropování a degresivita plateb byly nastaveny jako dobrovolné. Zásadně jsme 

nesouhlasili rovněž s tzv. franšízou ve výši 5.000 EUR u finanční disciplíny, protože by 

významně diskriminovala české zemědělce. 
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„Česká republika v rámci náročných vyjednávání obhájila řadu svých zásadních priorit a 

dohodnutý kompromis může považovat za úspěch. Rozhodující z našeho pohledu je 

dobrovolnost zastropování přímých plateb pro velké podniky,“ řekla náměstkyně ministra 

zemědělství Jaroslava Beneš Špalková. 

Za úspěch lze považovat rovněž navýšení vázaných podpor až na 13 % + 2 % pro proteinové 

plodiny, zahrnutí potravinářského sektoru do priorit rozvoje venkova či dobrovolné schéma 

pro malé farmáře. Rada vůči Evropské komisi uhájila snížení finanční disciplíny na 2000 

EUR, což českým zemědělcům ušetří desítky až stovky milionů korun každý rok. 

Rada pověřila irské předsednictví, aby dohodu potvrdilo s Evropským parlamentem na 

závěrečném jednání, které bude dnes v Bruselu, a tím uzavřelo více než rok a půl trvající 

jednání o budoucí podobě SZP. 

Na okraj jednání byla na žádost německé, české, rakouské a slovenské delegace zmíněna 

otázka povodní, které přišly na přelomu května a června a napáchaly značné škody mj. na 

zemědělské půdě. Sčítání škod v postižených oblastech i nadále pokračuje. Postižené členské 

státy požádaly o operativní přístup a flexibilitu při posuzování notifikací ze strany EK a také 

apelovaly na vyvinutí maximálního úsilí při zvažování možnosti využití prostředků z Fondu 

solidarity. 

Zdroj: MZe 

 

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

Pozemkové úpravy významně zasahují do 
boje s povodněmi 

26.6.2013 

Tisková zpráva – Část obce Dolní Brusnice v Královéhradeckém kraji při povodních na 

začátku června bránil ochranný val. Vznikl jako součást pozemkových úprav a stal se 

nejdůležitějším opatřením v boji s vodou, která na obec útočí při přívalových deštích a 

tání sněhu. 
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Val se nachází na hraně terénního zlomu mezi zemědělsky využívanými pozemky a 

zastavenou částí obce, kde jsou rodinné domy. Jeho stavba trvala 14 měsíců a přišla na zhruba 

2,2 milionu korun, ale majetek, který ochránil, má hodnotu několikanásobně vyšší. 

Pozemkové úpravy pomáhají při přípravě i realizaci protipovodňových staveb. Tuto možnost 

významně rozšířila novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, která 

vstoupila v platnost letos v lednu. 

Cílem pozemkových úprav je také řešit odtokové poměry, přispívat k co největšímu 

zadržování vody ve volné krajině a zvyšovat její retenční schopnosti, které by omezily vliv 

nadměrných srážek. 

Pozemkové úpravy v neposlední řadě pomáhají uspořádat vlastnické vztahy, aby po nich 

následující protipovodňové stavby nezdržovaly spory s vlastníky. 

Loni bylo dokončeno celkem 214 pozemkových úprav za téměř 1,6 miliardy korun, z toho 

900 milionů bylo použito na cesty a protierozní a protipovodňová opatření. 

Při pozemkových úpravách, jejichž součástí jsou i protipovodňová opatření, již bylo ukončeno 

šest projektových dokumentací, tři poldry, jedna vodní nádrž a čtyři průlehy nebo příkopy 

s úpravou toku a stavbou polní cesty. 

Trend potvrzující nárůst protipovodňových opatření, která vznikají při pozemkových 

úpravách, bude pokračovat i v letošním roce. Například v současné době se v rámci 

komplexních úprav zpracovává protipovodňový projekt, který bude chránit obec Rtyně nad 

Bílinou před ničivými účinky protékající řeky. 

Tiskové oddělení MZe 

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

 

 

 7



Tisíce lidí přišly na Farmářské slavnosti ve 
Vysoké Libyni na Plzeňsku 

24.6.2013 

Tisková zpráva – Více než čtyři tisíce lidí navštívily rodinnou farmu Janků ve Vysoké 

Libyni na Plzeňsku, kde se v sobotu 22. června konaly Farmářské slavnosti. Za krásného 

 se s výsledky každodenní práce farmářů. letního počasí měli lidé možnost seznámit

Návštěvníci farmy si mohli prohlédnout nejen 

„Je velká škoda, že sedlákům, kterým se ne zrovna lehce podařilo navázat na rodinnou tradici 

Program Farmářských slavností ocenily rodiče i jejich děti, které se mohly svézt na koni, hrát 

Příští slavnost se uskuteční 6. července 2013 v Branné u Třeboně, a to na farmě Václava 

ářských slavnostech najdete na webu www.farmarskeslavnosti.eagri.cz

zemědělskou techniku, s kterou farmáři 

obdělávají zhruba 260 hektarů půdy, ale také 

koně, ovce a okolí farmy s  chovným rybníkem 

kaprů, amurů a štik. Farma ve Vysoké Libyni má 

téměř třísetletou historii, s rodem Jankových je 

spojena poslední třetina. 

a začít znovu soukromě hospodařit, se nedostává náležitého ocenění. Je proto třeba veřejnost 

více seznámit s jejich prací, za níž jim náleží velký dík. Doufáme, že Farmářské slavnosti, 

které pořádá Ministerstvo zemědělství, jsou vhodně zvolenou cestou, jak toho docílit,“ řekla 

ředitelka Odboru komunikace MZe Eva Chaloupková. 

různé hry, vydat se na tematické naučné stezky a zapojit se do soutěží se zemědělskou 

tematikou. „Děti tak mohly poznávat zemědělské plodiny, upéct si třeba i pšeničnou placku, 

malovat na květináče. Úspěšné děti si za správné odpovědi odnesly zajímavé ceny,“ uvedla 

Eva Chaloupková. Ta spolu s předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR Josefem 

Stehlíkem a majitelem farmy Lukášem Jankem mladším zasadila lípu Antonína Švehly, 

významného agrárního politika a premiéra tří vlád za První republiky. 

Smolíka. 

Vše o Farm . 
lení MZe 

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

Tiskové oddě

--------------------- 
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Vesnicí roku 2013 se ve Středočeském 
kraji stala obec Čistá 

Na krajském úřa
25.6.2013  

dě dnes proběhlo za 

ů

ístostarosty a veškeré občany žijící a 

charakteru, které mají zpracovaný vlastní 

ím roce do soutěže přihlásilo 17 obcí. Jejich hodnocení 

tanovených okruzích, kterými jsou: koncepční 

dkyní 10členné hodnotící komise se pro letošní rok stala starostka vítězné obce 

účasti hejtmana Středočeského kraje 

Josefa Řiháka slavnostní vyhlášení 

výsledk  krajského kola v pořadí 19. 

ročníku soutěže Vesnice Středočeského 

kraje roku 2013. Vyhlašovateli soutěže 

jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

„Tato soutěž má každoročně povzbudit starosty, m

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.  

zajímající se o dění na venkově, k jejich další aktivní účasti na rozvoji obcí, v nichž žijí. 

Prezentují v ní rozmanitost jejich činnosti, pestrost programů i společenských aktivit, které ve 

svých obcích prosazují. Jejím prostřednictvím pak mohou seznámit širokou veřejnost se 

svými aktivitami, místními tradicemi a vším, čím se snaží vytvořit ze své obce příjemné místo 

k žití,“ připomněl v úvodu hejtman Josef Řihák. 

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického 

strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program 

rozvoje svého územního obvodu.  

Ve Středočeském kraji se v letošn

provedla krajská komise ve dnech 11. – 19. června 2013. Informace a podklady pro hodnocení 

získávala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, prohlídky obce a obsahu materiálů 

doložených jako součást přihlášky do soutěže. 

Soutěžící obce byly hodnoceny v jednotlivých s

dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz 

vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství, 

přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie 

obce. 

 Předse

Hlavenec z předminulého roku Jarmila Smotlachová. Místopředsedou komise byl Petr 

Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou, která krajské kolo soutěže vyhrála v roce 2012. 
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 „Život na vesnici není jen o tom, co postavíte, ale i o kulturním a společenském životě a 

uchování tradic. Především je to ale o lidech. Jak jsou aktivní a kolik energie věnují rozvoji 

obce. Kdyby byli ve všech obcích tak aktivní jako v obcích Čistá, Hlavenec či Kamýk, tak by 

náš kraj vzkvétal ještě více,“ ocenil vítězné obce ve všech třech posledních ročnících hejtman 

Řihák. 

 „Všechny obce, které se letošního ročníku zúčastnily, jsou vlastně vítězi. I když nezískaly 

cenu, zjistily alespoň, jak schopné lidi ve své obci mají. Na prezentování obce se totiž 

nepodílel jen starosta a starostka obce a její zastupitelé, ale i mnoho dalších obyvatel obce,“ 

doplnila předsedkyně výběrové komise Jarmila Smotlachová. 

 Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 ve Středočeském kraji se stala obec Čistá 

(okres Rakovník), která získala Zlatou stuhu. Další ocenění, tzv. Modrou stuhu, která se 

uděluje za společenský život v obci, získala obec Ostrov (okres Benešov), Bílou stuhu za 

činnost mládeže získala obec Davle (Praha-západ), Oranžovou stuhu za spolupráci obce a 

zemědělského subjektu obec Kněžice (okres Nymburk) a Zelenou stuhu za péči o zeleň a 

životní prostředí obec Královice (okres Kladno). 

 Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok 2013 v rámci podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 300 tis. Kč za Modrou, Bílou a Zelenou stuhu, 

600 tis. Kč za Oranžovou stuhu a 500 tis. Kč za Zlatou stuhu.  

 Krajská hodnotící komise také letos udělila několik diplomů. Mezi vítězné obce rozdělí kraj 

500 tisíc korun. Diplom za práci s mládeží obdržel městys Březno (okres Mladá Boleslav), 

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny obec Kamberk (okres Benešov), Diplom za vzorné 

vedení obecní kroniky obec Lošany (okres Kolín), Diplom za společenský život v obci obec 

Lhota (okres Kladno) a Diplom za pospolitost obec Dolní Chvatliny (okres Kolín). 

 Ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii obnova či rekonstrukce památek 

získala obec Kondrac (okres Benešov) za farní úřad. V kategorii obnova či rekonstrukce 

staveb venkovské zástavby zvítězila obec Chorušice (okres Mělník) se svým objektem 

družstevní elektrárny.  

 Cenu naděje pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení místních samospráv za místní 

spolkový život a občanskou společnost v obcích, získal městys Březno (okres Mladá 

Boleslav). 

 Závěrem akce hejtman Josef Řihák přítomným starostům i představitelům Spolku pro obnovu 

venkova ČR přislíbil pomoc s propagací této akce v příštích letech.  

Slavnostní vyhlášení proběhne ve vítězné obci 13. července 2013.   
Zdroj: Středočeský kraj 
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Aktuality z SFŽP 

• XLVIII., XLIX. a L. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 2, 3 a 6 
26.06.2013 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 

• Jak se registrovat do seznamu výrobků a technologií 
26.06.2013 
Návod k registraci pro výrobce, kteří chtějí své výrobky a technologie přihlásit v rámci Společného programu na 
výměnu kotlů do seznamu výrobků a technologií.  
 

• Aktualizace Směrnice MŽP č. 12/2012 – dodatek č. 2 
26.06.2013 
Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 2 ke směrnici č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o 
poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí). 
 

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

Memoriál generála Custera 

Filmová upoutávka na Memoriál generála Custera, jehož 13. ročník se uskuteční od 15. do 18. 
srpna ve Všeticích na Benešovsku. 

http://tourist.posazavi.com/cz/video.asp?video_id=148&category_id=1 
 

MAS Posázaví 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Farma Blaník: výlet pro děti i gurmány 

 
Vaše děti se tady vyřádí na více než 30 hodně netradičních atrakcích, pak si dosytosti 

zařádí se zvířaty ve Farma-parku a vy si zatím můžete vychutnávat zdejší lahodnou 

kuchyni. Vydejte se sem třeba na zahájení prázdnin, které tady začínají už 29.června! 

 

Oslavte začátek prázdnin v sobotu 29. června od 10 do 18 hodin na Farmě Blaník u Vlašimi. 

„Zažijete tady řadu netradičních atrakcí: výstup pravého Blanického rytíře, svatbu a křty 
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zvířat, veřejný trénink koní, či prodej krajových produktů. Děti navíc mohou po celý den hrát 

zábavnou hru Blanický desetiboj, při kterém budou rýžovat zlato, hledat blanický poklad, 

jezdit na pony nebo oslovi, či podniknou cestu pod tajemnými Močálníky. Rovněž se mohou 

zúčastnit soutěží v hledání čtyřlístků a napínavím gumoběhu. Vítězové budou pasováni na 

Blanického rytíře a získají zajímavé ceny, včetně rytířských přileb, volňásků do Farma-parku, 

kde najdou většinou domácích zvířat, se kterými se děti mohou hrát, některé hladit a krmit a 

na konících, oslících či ponících si zajezdit a udělat si na ně řidičák a další hezké ceny,“ 

vyjmenovává majitel Farmy Blaník Miloš Zapletal. 

Kromě toho si děti mohou zaskákat na obří trampolíně, v nafukovacím či dřevěném hradu, 

skákat do sena, sjíždět na lanovce, případně využít několika desítek dalších atrakcí. A večer 

vás čeká velký táborák s opékáním buřtů a lampionový průvod k druidovi s laserovýma očima 

a za strašidelnými hejkaly.  

 

Pokud by se vám jeden den na tolik zážitků zdál být málo, můžete se tady dokonce ubytovat. 

Mají tady romantické ubytování od luxusních apartmá, přes dvoulůžkové pokoje s přistýlkou 

až po levnou turistickou ubytovnu. Venku je vyhřívaný bazén a Relax-centrum a především 

zde výborně vaří v restauraci U Mančalů, na kryté terase, v Zahradní restauraci a velice dobře 

se najíte i v levném občerstvení ve Farma-parku.  

 

Pro všechny gurmány jsme vybrali specialitu zdejší kuchyně: 

"Sladký Blaníček" je specialita Farmy Blaník, kterou si můžete dát během prázdnin: je to 

kopeček zmenšujících se lívanců ve tvaru bájné hory Blaník, které jsou proloženy zbytečně 

nepřeslazenou šlehačkou a borůvkami, jahodami, nebo malinami. Na špičce Sladkého 

Blaníčku najdete malou zelenou rozhledničku a věřte, že je to úžasná pochoutka nejen pro 

děti.  

 

Více informací najdete na www.farmablanik.cz 

Fotografie v tiskové kvalitě jsou zde: 

https://www.dropbox.com/sh/et81j3t6f65vgs0/wjHW0KIZiq  

POKUD CHCETE VŠE VIDĚT NA VLASTNÍ OČI A KLIDNĚ I S DĚTMI SI TO UŽÍT, 

napište mi, ráda Vám zprostředkuju individuální press trip: zuzana.rybarova@amaze.cz, 602 

771 302 

Zuzana Rybářová 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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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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