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Co je Regionální potravina?

 Již osmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku

Regionální potravina nejkvalitnějším, nejchutnějším

zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které

zvítězí v krajských soutěžích.

 Organizátorem soutěže je Státní zemědělský a intervenční

fond a koordinátorem soutěže ve Středočeském kraji je

Krajské informační středisko Středočeského kraje.

 Výrobky oceněné značkou Regionální potravina prokazují

jedinečnost v porovnání s běžnou produkcí dostupnou na

trhu. Ať už se jedná o tradiční recepturu typickou pro

daný kraj, originální výrobní postup nebo využití

specifické regionální suroviny.

 Nákupem potravin označených logem Regionální potravina

zákazník získává záruku kvality a chuti.



Co je cíl značky?

 Projekt má za cíl podpořit domácí producenty

lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich

vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských

trzích či přímo u výrobců.

 Prosperující zemědělci, producenti i prodejci

zaručují udržení či dokonce rozšíření počtu

pracovních míst v regionech.



Středočeská Regionální potravina 2016

Hodnotitelská komise 

22.6.2017

Přihlášení do soutěže 

18.5. – 2.6.2017



Milovická uzená krkovice b.k. z domácí udírny

Výrobce: Fiala Milovice, s.r.o.

 Do tmava uzená krkovice se silným kouřovým

aroma. Je v nákroji růžová, prorostlá tukem,

se sušší konzistencí domácího uzeného masa.

Tmavé zauzení značí delší čas v udírně a uzení

kvalitním dřevem.

kategorie masné výrobky tepelně opracované



Plísňový kozí sýr

Výrobce: Mlékárna Kopecký, s.r.o.

 Měkký plísňový sýr je ručně vyroben z kozího mléka a

sýřeniny. Pečlivým zpracováním sýřeniny vzniká souvislý

porost plísně důležitý pro stejnoměrné postupné

prozrávání sýru, který celkem zraje 14 dní.

Kategorie:: Sýry včetně tvarohu



Ovčí jogurt bílý

Výrobce: Tavírna sýrů Salix s.r.o.

 Ovčí jogurt je vyroben z vlastního ovčího mléka z

Chotusic. Je balen ručně a zraje ve skleničce.

Kategorie sýry včetně tvarohu



Rožďalovský rohový koláč

Výrobce: Tarabová Milena 

 Koláče jsou ručně vázané, vyrobené z nekynutého těsta.

V koláčích je pět náplní - tvaroh, mák, jablka, povidla,

ořechy. Na povrchu jsou koláče bohatě sypané

drobenkou. Prodávají se přímo v prodejně - cukrárně

Epiro - u výrobny v Rožďalovicích.

Kategorie pekařské výrobky včetně těstovin



Horecký jablečný zákusek

Výrobce: Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

 Korpusy tohoto zákusku jsou proloženy tvarohovým a

jablečným krémem a prokapány rozvarem tuzemáku,

což mu dodává charakteristickou kyprost a vlahost

Kategorie cukrářské výrobky, včetně cukrovinek



Ležák světlý Premium – bezlepkové pivo

Výrobce: Pivovar Ferdinand, s.r.o.

 Bezlepkové pivo Ferdinand je obdobou klasického

dvanáctistupňového světlého ležáku Prémium z varny

pivovaru Ferdinand ovšem s tou výjimkou, že si na něm

mohou pochutnat bez obav i lidé nemocní celiakií. Pivo má

zlatavou barvu s vůní po sladu a chmelu. Je vyráběno

klasickou technologií z tradičních surovin vody, ječného

sladu a upraveného chmele.

Kategorie alkoholických a nealkoholických nápojů 



Chřest zelený

Výrobce: Český chřest, s.r.o.

 Výhonky zeleného chřestu rostou na otevřeném poli na

nezakrytém záhonu. Působením světla a probíhající

fotosyntézy výhonky dostávají typickou, zářivě zelenou

barvu. Sklizeň chřestu probíhá každoročně od konce

dubna do konce června.

Kategorie ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě



Med medovicový

Výrobce: Zelená Bohdaneč s.r.o.

 Med pochází z okolí Bohdanče u Zbraslavic,

regionu minimálně zatíženého průmyslovou

výrobou. Druhová rozmanitost okolních smíšených

lesů dubovo-bukového vegetačního pásu, s

četnými porosty ostružníku a maliníku, je

původcem jeho vyvážené chuti.

Kategorie ostatní potravinářské výrobky



Ochutnávky potravin v roce 2017

Farmářské trhy Mladá Boles lav, 

Staroměstské náměstí, okres  Mladá 

Boles lav

20.10.2017 pá

Země Živi telka  České Budějovice 24.8.2017 čt

Země Živi telka  České Budějovice 25.8.2017 pá

Farmářské trhy Kladno, náměstí 

Starosty Pavla , okres  Kladno
15.9.2017 pá

Farmářský trh Beroun, Husovo náměstí, 

okres  Beroun
19.9.2017 út

Vyhlášení Středočeské Vesnice roku 

2017, okres  Příbram
20.8.2017 ne

Trhy v Rakovníku, Husovo náměstí, 

okres  Rakovník
21.9.2017 čt

Ska lecká  pouť 2017 Mníšek pod Brdy, 

Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. 

Svobody, okres  Praha - západ

22.7.2017 so

3. Podbrdský farmářský a  řemes lný trh 

Rožmitá l  pod Třemšínem, Podbrdské 

muzeum, Pa lackého 10, Rožmitá l  p.Tř, 

okres  Příbram

23.9.2017 so

Svatováclavské s lavnosti  Votice, 

Komenského náměstí, okres  Benešov
28.9.2017 čt

 Výstava  Zemědělec, Masarykova, Lysá  

nad Labem, okres  Nymburk
5.10.2017 čt

 Výstava  Zemědělec, Masarykova, Lysá  

nad Labem, okres  Nymburk
6.10.2017 pá

Festiva l  řemesel  a  jablečných 

s lavností, Strančice, areá l  minigol fu 

vedle vlakového nádraží, okres  Praha - 

východ

7.10.2017 so

 Výstava  Zemědělec, Masarykova, Lysá  

nad Labem, okres  Nymburk
7.10.2017 so

 Výstava  Zemědělec, Masarykova, Lysá  

nad Labem, okres  Nymburk
8.10.2017 ne

Regionfest, Letná  Praha, Národní 

dožínky
8.9.2017 pá

Regionfest, Letná  Praha, Národní 

dožínky
9.9.2017 so





Slavnostní vyhlášení na Regionfestu v Praze



Doplňkové akce KIS spojené s 

potravinami

 Propagace regionálních potravin: jarní Zemědělec na výstavišti v Lysé nad 

Labem – březen 2017

 3 denní propagační akce kvalitních potravin na WINE PRAGUE – květen 2017

 Zajištění rautu na Zemi Živitelce ve stánku SZIF – srpen 2017

 Akce Poznej město jinak v Praze – propagace potravin – září 2017

 Propagace regionálních potravin: podzimní Zemědělec na výstavišti v Lysé nad 

Labem – říjen 2017

 Prezentace projektu Regionální potravina spojená s ochutnávkou oceněných 

produktů v rámci akce pro odbornou veřejnost s názvem: „Soutěž patronů“ v 

Kralupech nad Vltavou – listopad 2017



Semináře KIS na jaře 2017

 Duben 2017 uspořádání ve všech okresech Středočeského kraje semináře k 

Jednotné žádosti -13 seminářů

 Duben 2017 uspořádání semináře k PRV 4.kolo v Praze pro celý Středočeský 

kraj

 Červen 2017 seminář: Příklady dobré praxe pozemkových úprav financovaných 

z PRV na Mělnicku a podnícení diskuze o této problematice. 

 Od 16.5. 2017 – 30.11.2017 projekt 9.F.e 



Semináře KIS na podzim 2017
 20. 9. 2017: Program rozvoje venkova 5. kolo, SZIF, Slezská, Praha 2. Semináře se účastnilo 45 lidí. Přednášející Ing. Tomek.

 11. 10. 2017: „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v ČR 
spojené s výživou rostlin, hnojení a hospodaření s ohledem na ochranu vody půdy a ovzduší, Katusice (Mladá Boleslav). Semináře se 
zúčastnilo 45 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, Výzkumný ústav rostlinné výroby. 

 12. 10. 2017: „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v ČR 
spojené s výživou rostlin, hnojení a hospodaření s ohledem na ochranu vody půdy a ovzduší, Poštovní 4, Příbram V. Semináře se
zúčastnilo 31 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, Výzkumný ústav rostlinné výroby.

 17. 10. 2017: „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v ČR 
spojené s přednáškou o problémech s vodou, Lubenská, Rakovník. Semináře se zúčastnilo 44 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, 
Výzkumný ústav rostlinné výroby.

 2. 11. 2017: Pozemkové úpravy - odborný seminář pro studenty ČZU, možnost financování z PRV, ČZU v Praze Suchdol. Počet 
účastníků 51.

 7. 11. 2017: Ochrana půdy, inovace ochrany půdy, eroze, pedologie, ochrana půdy před zábory, limity využití půdy, protierozní 
kalkulačka. Seminář se uskutečnil v Příbrami. Přednášejícími byli  Ing. Marek Batysta, Ph.D Ministerstvo zemědělství, Odbor strategie 
a trvale udržitelného rozvoje, Oddělení  ochrany půdy a Mgr. Jiří Brázda, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.    

 8. 11. 2017: Seminář pro začínající zemědělce Začínáme podnikat v zemědělství. Cílem semináře bylo přiblížit mladým lidem 
problematiku podnikání v zemědělství se zaměřením na chov mléčného skotu. Byly představeny dotační možnosti v agrárním sektoru, 
s akcentem na Program rozvoje venkova 2014+. Seminář se uskutečnil v aule SZeŠ Boučkova 355/49, Poděbrady. Účastníků bylo 85.

 14. 11. 2017: Pozemkové úpravy - odborný seminář/workshop pro obce, zemědělce. Seminář měl za cíl přiblížit účastníkům přípravu 
a realizaci pozemkových úprav a jejich přínos pro obec i krajinu. Seminář se uskutečnil v lokalitě obce Katusice, kde byly pozemkové 
úpravy realizovány. V rámci semináře byli účastníci seznámeni se zkušenostmi jednotlivých vystupujících s operací 4.3.1 Pozemkové 
úpravy Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

 14. 11. 2017: „Vrácení daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu ve světle novely zákona o spotřebních 
daních“ (Zelená nafta, problematika pěstování máku a konopí z pohledu Celní správy). Poštovní 4, Příbram V. Přednášející 
zaměstnanci daňového odboru Celní správy. Semináře se účastnilo 46 lidí.



Semináře ZS územní organizace 

Příbram a Beroun 2017
 1.2.2017: Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich 

důsledky, Příbram

 9.2.2017: Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability 
některých, Praha

 16.2.2017: Účetní a daňová závěrka rok 2016 a změny pro rok 2017

 7.3.2017: Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na 
plodinách, Příbram

 7.4.2017: Půdní úrodnost - nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci

 10.3.2017: Inovace a novinky provozu zemědělských strojů na základní zpracování půdy, Příbram

 15.3.2017: Činnost Státní veterinární správy a chovatelů při eradikaci ohnisek nebezpečných 
nákaz, Příbram

 20.11.2017: Národní a evropské podpory, Příbram

 7.12.2017: Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v 
zahraničí a v ČR.

 Účast na projektu 9.F.e



Děkuji za pozornost

www.kis-stredocesky.cz

kis.stredocesky@atlas.cz

Ing. Gabriela Jeníčková tel: 721 315 260 – hot line

Konzultační hodiny vypsány na webu KIS

Akreditovaná poradkyně Ing. Jaroslava Šamsová

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

