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Ministr Jurečka: Mistrovství v orbě pomáhá 

podpořit zájem o zemědělství a ukazuje na 

význam půdy jako nenahraditelného 

bohatství 

Tisková zpráva – V orbě koňmi, historickou technikou a také dvouradličnými pluhy závodili v 

Dolním Újezdě u Litomyšle účastníci 42. mistrovství republiky v orbě. Soutěž, kterou vyoráním 

slavnostní brázdy zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, každoročně pořádá Společnost 

pro orbu České republiky spolu se Střední školou zahradnickou a lesnickou v Litomyšli. 

„Kvalita zemědělské půdy ovlivňuje zemědělskou výrobu. O tom, že je třeba s půdou, jako 

základním výrobním zdrojem a nenahraditelným bohatstvím, zacházet šetrně a s úctou, není 

pochyb. Každý dobrý hospodář si to jistě uvědomuje. Těší mě, že, Mistrovství v orbě je akce 

přichystaná pro celou rodinu, protože hlavně u mladší generace je důležité podpořit zájem o 

zemědělství a ukázat, že to je jedno z nejkrásnějších a nejdůležitějších povolání,“ řekl ministr 

Marian Jurečka. 

O významu půdy svědčí jistě také to, že Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 

Mezinárodním rokem půdy. Cílem Mistrovství republiky v orbě je poukazovat na dobrý vztah 

k půdě a k jejímu správnému obhospodařování. U orby dochází v posledních letech ke změnám, 

které jsou z velké části ovlivněny zdokonalováním pluhů a jejich přídavných zařízení. Důležité 

je, aby používané technologie a stroje přispívaly k ochraně půdy před poškozováním její 

úrodnosti, aby se v dobré kvalitě uchovala i pro budoucí generace. 

Letošního Mistrovství, které se konalo o uplynulém víkendu, se zúčastnil rekordní počet oráčů. 

V kategorii klasických dvouradličných pluhů jich bylo 21 a po 7 jich bylo v kategoriích 

dvouradličné otočné oboustranné pluhy, historická technika a koňská spřežení. 

 Mistrovství republiky v orbě se také tradičně účastnil náš osvětový projekt Zemědělství žije! se 

stánkem s poznávačkami a naučnou stezkou.  

Zdroj: MZe 

 

 

Zpravodaj SZIF 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravodaj%2F1

444207662178.pdf 

 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravodaj%2F1444207662178.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravodaj%2F1444207662178.pdf
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Středočeská Regionální potravina měla svůj 

stánek v Lysé nad Labem i v roce 2015 

 

Již po šesté byly na výstavě 

Zemědělec a Náš Chov v Lysé nad 

Labem prezentovány Regionální 

potraviny, které byly oceněny 

v soutěži Středočeská Regionální 

potravina. 

V letošním roce bylo možné na 

stánku ochutnat čerstvě uvařenou 

zeleninu i špenát, kterou vyrábí a 

prodává AGRO Jesenice. 

Dalším výrobcem působícím na 

stánku byla Cvrčovická pekárna, 

jejichž chléb si získal velkou oblibu 

po celém kraji. 

Rodina Tarabových útočila na 

chuťové buňky návštěvníků nejen 

svým vítězným Rožďalovickým 

koláčem, ale kremrolemi, řezy a 

pouťovými koláčky.  

Jediný vítěz z roku 2015, který na 

stánku působil, byl Kounětický 

pivovar. Z jejich sortimentu byl 

oceněn Kounický nepasterizovaný a 

nefiltrovaný světlý ležák. 

 

Po celou dobu výstavy od 8.10. do 

11.10.2015 byly na stánku vystaveny 

vítězné výrobky roku 2015 a 

probíhala jejich ochutnávka. 

 

 

 

 

      Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 
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Kopidlenský kvítek 2015  

Mistrovství ČR v zahradnickém oboru  

Kopidlno (11.října 2015) Ve Střední škole zahradnické v Kopidlně se uskutečnil 22. 

Kopidlenský kvítek. V mezinárodní soutěži žáci středních škol poměřili své znalosti a 

dovednosti v zahradnickém oboru. Prodejní výstava nabídla zahradnické potřeby, 

výpěstky i techniku. Slavnostně vyzdobené místnosti kopidlenského zámku a přilehlé 

prostory zahradnické školy shlédlo více než 8 000 spokojených návštěvníků. 

Kopidlenský kvítek, který se letos včetně navazujícího programu konal 7. až 10.října není jen 

velmi navštěvovanou výstavou, kterou v loňském jednadvacátém ročníku shlédlo více  než 8 

tisíc návštěvníků, ale také soutěžním kláním zejména pro žáky středních zahradnických škol. 

Jsou zde ovšem také soutěžní disciplíny v zahradnických dovednostech pro základní a speciální 

školy Kopidlenský kvíteček, Kopidlenský kapřík a Kopidlenské poupě, což žáky významně 

motivuje při výběru budoucího povolání.  

Za podpory Královéhradeckého kraje, Asociace zahradnických společenstev, Svazu květinářů 

a floristů ČR, MZe, SZIF, AMSP, Komerční banky ale také firmy PLASTIA soupeřili žáci 

zahradnických škol v mezinárodní soutěži Kopidlenský kvítek v odborných zahradnických 

dovednostech a znalostech – výsadba rostlin, řízkování, roubování, poznávání rostlin, vazba 

květin a aranžování floristických kompozic. Význam soutěže je značný i v souvislosti s jeho 

návazností na projekt České ručičky, který je přehlídkou odborných dovedností žáků středních 

škol. Díky těmto vazbám můžeme o Kopidlenském kvítku mluvit jako o zahradnickém 

mistrovství republiky, jehož vítěz se účastní na slavnostním finálovém večeru - Přehlídky 

soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství České ručičky. Letošním 

vítězem se stal Tomáš Hakl z kopidlnské zahradnické školy, který tak obhájil loňské vítězství. 

Jiří Dusbaba, tajemník Asociace zahradnických společenstev (AZS):  „bez obětavé nemalé 

práce všech zaměstnanců i žáků zahradnické školy v Kopidlněby obor neměl jednu ze tří 

nejvýznamnějších soutěží, kterou AZS vedle Děčínské kotvy (mistrovství republiky ve 

floristice) a Lipové ratolesti (zaměřené na realizaci zahradních úprav) podporuje. Kopidlenský 

kvítek je jakousi královnou mezi takovými-to soutěžemi nejen pro obdivuhodnou návštěvnost 

z řad návštěvníků a zájem o její výsledky mezi odbornou veřejností, ale zejména proto, že svými 

disciplínami zasahuje jako jediná do všech částí zahradnického oboru.“ 

Druhý říjnový víkend se zámecký areál otevřel veřejnosti. Tisíce návštěvníků si mohly 

prohlédnout přehlídky soutěžních výtvorů i nazdobený zámek, v jehož prostorách, kde probíhá 

běžná výuka, jsou vyzdobené místnosti floristickými kompozicemi žáků, letos na téma „Kouzlo 

řemesel“ , historický sbírkový skleník, který je pro svou originalitu významnou technickou 

památkou, obdivuhodný výukový park, v němž mohli návštěvníci zakoupit v prodejních 

stáncích mnohé rostliny do svých zahrad, zahradnické potřeby, výpěstky i drobnou 

zemědělskou techniku .  

Výstavu provázel bohatý doprovodný program - přehlídka floristického umění na pódiu ve 

sportovní hale v podání „mistra floristy“ Petra Kopáče, módní přehlídka společenských a 
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svatebních šatů doplněná kyticemi vázanými studentkami zahradnické školy, hudební 

vystoupení, apod. V letošním roce se představily profesní svazy se svými výpěstky a to: 

Zelinářská unie Čech a Moravy zastoupená firmou Hanka Mochov s.r.o., Ovocnářskou unii 

České republiky zastupoval s ovocem Petr Kareš a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 

v Holovousích. Členové SKF ČR  zde představili značku Česká květina. K vidění byly 

chryzantémy, bramboříky, azalky a macešky. Nádherné květiny dodala firma AZALEA 

Chlumec s.r.o. Zajímavá byla i výstava odrůd ovoce, jak z řad profesionálních ovocnářů, ale i 

zahrádkářů. Ve sportovní hale se prezentovala také Regionální potravina Hradeckého kraje. 

Tuto akci zaštiťovala hradecká krajská AK ČR ve spolupráci s KIS tohoto kraje. Nechyběla ani 

prezentace Zemědělského svazu ČR v podobě zemědělské osvěty v rámci projektu Zemědělství 

žije! Kromě tradiční naučné stezky a poznávání obrázků čekala na návštěvníky bohatá výstavka 

sušených zemědělských plodin a semínek. Nechyběla ani ukázka krmiv a druhů půd. A jelikož 

se jednalo o zahradnickou výstavu, byla připravena i soutěž a poznávání několika druhů ovoce 

a zeleniny včetně jeho třídění.  

Ke Kopidlenskému kvítku také neodmyslitelně patří i tradiční pochoutka zámecké kuchyně- 

Kopidlenský řízek. Již nyní je možné se těšit na 23. ročník Kopidlenského kvítku. Uskuteční se 

ve dnech 5. až 7. října 2016 soutěže, 8. října 2016 prodejní výstava pro veřejnost. 

Ing. Jiří Horák 

předseda SKF ČR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Benešovský Běžecký Festival: Soutěž škol 

vyhrála benešovská MŠ a ZŠ Karlov 

 

Vítězem druhého ročníku školní soutěže NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME, která se uskutečnila 

13. září v rámci letošního Benešovského Běžeckého Festivalu (BBF), se stala stejně jako loni 

MŠ a ZŠ Karlov Benešov. Na druhém místě skončila benešovská ZŠ Dukelská a na třetím ZŠ 

Bystřice. Soutěže, jejíž výsledky se počítaly z dětských a mládežnických běhů „Benešovské 

juniorky“, se zúčastnilo 420 závodníků od jednoho roku do 18 let. Reprezentovali téměř 50 škol 

s 260 žáky z celé republiky. Jako tým se do soutěže přihlásilo 15 aktivních škol, za ostatní školy 

soutěžili jednotlivci.  

„Především benešovské školy a ZŠ Bystřice poslaly do soutěže daleko více žáků než v loňském 

roce. Významně své úsilí zvýšila zejména benešovská ZŠ Dukelská, která skončila těsně na 

druhém místě. Obrovský úspěch zaznamenala MŠ a ZŠ Karlov, která dokázala v silné 

konkurenci sportovně zaměřených škol obhájit 1. místo. Ukázalo se, že euforie z loňského 

vítězství Karlováky povzbudila a že se z nich stal pro ostatní školy obávaný soupeř,“ zhodnotil 

výsledky Zdeněk Rada z pořádajícího spolku Benešov žije sportem. Zklamáním byla podle něj 

nízká účast vlašimských škol. Přestože mají spoustu atleticky nadaných dětí, Benešovského 

Běžeckého festivalu se jich zúčastnilo málo.  

Pravidla soutěže se proti loňsku změnila. Školní kolo nebylo vypsáno kvůli poměrně velkému 

vytížení škol jinými aktivitami během roku. Soutěžilo se až přímo v Benešově 13. září. Soutěž 

byla navíc otevřena všem školám, nejen regionálním. Zapojili se do ní mimo jiné i mladí běžci 

z Prahy, Berouna, Českých Budějovic, Kolína nebo Kouřimi. „Musíme poděkovat žákům, jejich 

učitelům, rodičům a známým, že do Benešova 13. září dorazili a závodili nebo fandili a společně 

se radovali z účasti na akci,“ dodal Zdeněk Rada. Soutěž byla podle něj velmi úspěšná jak po 

stránce sportovní, tak i z hlediska účasti. „Je nyní na nás pořadatelích, jak s potenciálem, který 

se zde vytvořil, naložíme,“ poznamenal. 

Rok 2016 bude rokem letní olympiády, což by mohlo zvýšit zájem o sportování. Přáním 

pořadatelů je, aby se v rámci třetího ročníku BBF, který se uskuteční v září 2016, zúčastnilo v 

soutěžích Benešovské juniorky až 1 000 závodníků a aby školy mezi sebou soutěžily o putovní 

pohár. „Již nyní potkáváme žáky v Benešově a Konopišti, jak se snaží běhat a připravit se na 

další rok. Využijme motivace, kterou  BBF mládeži dává,“ apeluje Zdeněk Rada. 

Součástí BBF bylo stejně jako loni pět závodů: Benešovská desítka (10 km), Benešovský 

minimaraton (4 km), Benešovská juniorka (0,15–1 km), běh partnerů akce (2 x 325 m) a VZP 

běh maminek a hospodyněk (0,65 km). Akce byla součástí seriálu Běžec Podblanicka. Hlavní 

závod – Benešovská desítka – proběhl jako běžecké derby Benešov – Vlašim.  

V rámci akce se uskutečnil také charitativní „Běh pro Mirečka“ (2 km). Závodníci jím podpořili 

malého Mirka Piskače z Benešova, který bojuje s následky dětské mozkové obrny. Na 

dvoukilometrovou trať se, včetně Mirka, vydalo 106 účastníků. Výtěžek ze startovného a 
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peněžní sbírky dosáhl 21 145 Kč. Mirka mohli lidé podpořit také prostřednictvím sbírky 

plastových víček – na benešovské Masarykovo náměstí jich přinesli přes 100 kilogramů.  

Více podrobností o BBF je na www.benesov-beh.cz. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace: 

Luděk Procházka, tel.: 777 241 424, e-mail: info@benesov-beh.cz 

Zdeněk Rada, tel.: 602 347 224, e-mail: unirealitni@seznam.cz 

 

 

http://www.benesov-beh.cz/
mailto:info@benesov-beh.cz
mailto:unirealitni@seznam.cz
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ZEMĚDĚLSKÝ HOSPODÁŘ STŘEDOČESKÉHO 

KRAJE PRO ROK 2015 

 

Lysá nad Labem: V sobotu 10. 10. 2015 od 10hodin proběhlo v rámci Středočeských dožínek předání 

ocenění „Zemědělský hospodář Středočeského kraje pro rok 2015“. Regionální agrární komora 

Středočeského kraje navrhla na ocenění LUPOFYT, s.r.o., Rodinnou farmu Peškových a Farmu 

Vladimíra Horáka. Asociace soukromého zemědělství ČR doporučila k ocenění Farmu Pavla Dudy a 

Velkostatek Tetín s.r.o. 

Firma LUPOFYT vznikla v roce 1992 na tzv. zelené 

louce. Hospodařit začala na pozemcích po státním 

statku a to s výměrou 900 ha. V současné době 

hospodaří na ploše 2000 ha okresu Rakovník. 

Firma je zaměřena na rostlinnou výrobu, 

především na řepku, mák a chmel. Důsledně 

dodržují principy precizního zemědělství a ve 

spolupráci s výzkumnými ústavy a ČZU přenášejí 

nejnovější vědecké poznatky do praxe. 

Prostřednictvím polních dnů s těmito poznatky 

seznamují i širokou veřejnost. V oceňování za 

velmi dobré výsledky hospodaření není společnost nováčkem, získala již 5x 1. místo v soutěži TOP 

Zemědělského svazu, 3. místo v soutěži Zemědělec roku 2008 a v roce 2006 byla vyhlášena 

Zemědělským hospodářem Středočeského kraje. Cenu v roce 2015 převzal jednatel společnosti Jaroslav 

Mikoláš z rukou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery. 

 

Na rodinné farmě Peškových, v okrese Příbram 

hospodaří od roku 1992 Josef a Hana Peškovi. 

Farma se zabývá především chovem krav bez tržní 

produkce mléka a výkrmem jatečných býků 

masného plemena Simentál a Limousine. 

V současné době mají 148 ks skotu na pastvě a 36 

býků ve výkrmu. Peškovi hospodaří v kopcovitém 

terénu s průměrnou nadmořskou výškou 450 m 

na výměře 135 ha trvalých travních porostů a 55 

ha orné půdy, na které pěstují obiloviny, kukuřici, 

lupinu a řepku. Od roku 2003 s rodiči hospodaří i 

syn Josef. Cenu přišla převzít spolumajitelka farmy paní Hana Pešková z rukou ředitele výstaviště Lysá 

nad Labem Ondřeje Matouše. 
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Majitel Farmy Vladimír Horák vyrostl v selské 

rodině, pracoval jako agronom v JZD Týnec a od 

roku 1993 je soukromě hospodařícím rolníkem. 

V počátcích hospodařil na 30 ha, v současnosti 

obhospodařuje 550 ha zemědělské půdy 

v okrese Mladá Boleslav. Od roku 2004 je farma 

zaměřena pouze na rostlinnou výrobu. 

Hospodaří na převážně pronajatých pozemcích 

s nadmořskou výškou 260m. Farma má kvalitní 

strojové vybavení. Ocenění panu Horákovi 

předal ředitel krajské veterinární správy Zdeněk Císař. 

 

V obci Tisek okresu Benešov hospodaří na své 

farmě Pavel Duda. Otec současného hospodáře 

začal hospodařit na 10 ha, v současné době 

farma hospodaří na 60 ha vlastní či pronajaté 

půdy. Farma se specializuje na rostlinnou 

výrobu, především na řepku, ječmen, pšenici a 

brambory. Postupně se jim podařilo pořídit si 

kvalitní zemědělskou techniku, s kterou 

poskytují služby i okolním farmářům.  Panu 

Dudovi a jeho třem synům, kteří se zapojují do 

pracovního života farmy, předal ocenění starosta města Lysá nad Labem Jiří Havelka. 

Velkostatek Tetín se nachází v obci Tetín okresu Beroun. Na návsi 

obce se nachází zámek, který byl spolu s pozemky v rámci restitucí 

vrácen rodině Duras. Postupem času prošel zámek i hospodářské 

budovy rekonstrukcí. Velkostatek se zabývá zemědělstvím, 

lesnictvím, myslivostí a rybářstvím. Na většině pastvin se pase skot 

Aberdeen Angus. V budoucnosti plánují zpracování hovězího masa 

přímo na farmě a prodej zákazníkům. Součástí produkce 

velkostatku je prodej dřeva z vlastních lesů, prodej obilí a dalších 

zemědělských produktů. Statek také nabízí ustájení pro koně a 

vyjížďky na koních. Cenu předal hejtman Středočeského kraje 

Miloš Petera.  

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 
Podklady Středočeský kraj 
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Středočeský kraj pořádal v Lysé nad Labem 

festival dobrého jídla 
 
    
Příznivce dobrého jídla, pití a delikates 

pozval Středočeský kraj na Výstaviště v 

Lysé nad Labem 9.–10. října 2015. Akce 

s názvem „Gastrofestival – Středočeský 

kraj 2015“ byl zaměřen na představení 

tradičních regionálních kulinářských 

specialit a klasické „středočeské 

zabijačky“, která se stala ústředním 

motivem letošního festivalu. 

 

V pátek i v sobotu byl  kromě ochutnávek 

dobrého jídla připraven i kulturní 

program. Návštěvníci se mohli těšit 

například na skupiny The Bugles, Maxim 

Turbulenc, Dick O´Brass, taneční 

orchestr TOX, zpěvačku Gabrielu 

Goldovou, Yo Yo Band, KEKS a další. 

 

Pro návštěvníky letošního ročníku byla 

připravena také ukázka molekulární 

gastronomie. Na své si přišli skuteční 

gurmáni, neboť kromě možnosti vybírat 

si dobroty z širokého spektra potravin tu 

pro ně byla nachystána ochutnávka jídel 

připravených z hmyzu. Nechybělo dobré 

pití –  středočeský burčák, víno či pivo ze 

středočeských pivovarů. Na děti se v Lysé 

přišel podívat kouzelník Štěpán Šmíd. 

Děti si mohli zařádit na nafukovacím 

dortu nebo si na obličeji nechat namalovat 

obrázek. 

 

Své kuchařské umění předvedli na Gastrofestivalu  i studenti středočeských středních škol. Návštěvníci 

se mohli těšit na ukázku jídel zdobených ovocem, dortů a barmanskou show. 
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