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 AGROVENKOV, obecně 
prospěšná společnost Par-
dubického kraje Vám před-
kládá vydání „Zpravodaje“, 
který je především zaměřen 
na vyhodnocení a výsledky II. 
ročníku celorepublikové sou-
těže Regionální potraviny 
vyhlášené Ministerstvem ze-
mědělství a již V. ročníku re-
gionální potravinářské sou-
těže „MLS“ Pardubického 
kraje. V Regionální potravině 
došlo k několika změnám 
v metodice vlastní soutěže, 
z  nichž nejvýznamnější pro 
účastníky z řad prvovýrobců je rozšíření kategorií z 6 na 9. Za 
dva soutěžní ročníky soutěží prošlo 151 výrobků od 45 výrobců 
a ocenění „Regionální potravina“ Pardubického kraje získalo 13 
výrobků.
 Velký ohlas u spotřebitelské veřejnosti má „MLS“ Pardubic-
kého kraje, kde již v 5 ročnících od 116 výrobců komise vybírala 
ze 455 výrobků a značku „MLS“ Pardubického kraje bylo oce-
něno 136 výrobků. Převážná většina výrobků je spotřebitelskou 
veřejností vysoce ceněna a žádána.
 Za účast v soutěžích, které se k oprávněné kritice nepoda-
řilo sjednotit, patří velké poděkování za účast a podporu této 
soutěže. Řada soutěžících se touto akcí dostala do podvědomí 
spotřebitelské veřejnosti v jiných částech Pardubického regionu. 
Převážná většina výrobků uspokojila spotřebitelskou veřejnost 
a to je jeden z cílů vlastní soutěže. Věříme, že s podporou všech 
výrobců a organizátorů budeme společně v této aktivitě nadále 
pokračovat. Za nemalou pozornost stojí fakt, že se všechny 
ročníky „MLSu“ uskutečnily na Pardubickém závodišti jako do-
provodné akce Mezinárodní výstavy „Koně v akci“, jehož je tato 
soutěž již nedílnou součástí. Za dosavadní podporu a pomoc pa-
tří závodišti, jmenovitě bývalému řediteli Ing. Kunátovi srdečné 
poděkování. Nevíme, že v této tradici i s novým vedením budeme 
pokračovat.
 V samotném resortu zemědělství se neutěšená situace ne-
změnila. Ministerstvo dále pouze přihlíží, jak se neustále snižuje 
rozměr českého zemědělství, což je patrné nejvíce v živočišné 
výrobě. Neustále narůstá dovoz, který je občanům především 
předkládán v marketech ve zboží „různé“ kvality pod „různými 
akcemi, kde je spotřebitel i nekale ovlivňován“ cenovou nabíd-
kou. To má přímý dopad na spotřebitelském trhu i výrobků na-
šich soutěžících, kde je na prvním místě garantována kvalita 
české potraviny.
 Obchodní organizace obchodující s potravinami si mohou vzít 
příklad z Konzumu z Ústí nad Orlicí, který ve svých prodejnách 
nabízí sortiment výrobků – úspěšných účastníků potravinářských 
soutěží.

 Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se na výrobě, vy-
hodnocení a odbytu potravinářských výrobků nejen v Pardu-
bickém regionu podílejí.

VÁCLAV KOBLÍŽEK
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY AGROVENKOVA, O.P.S.

Vážení 
přátelé,
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Motto:
„Podporujeme potravinářské výrobky z Pardubického kraje“

Hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Státní zemědělské potravi-
nářské inspekce, Krajské veterinární správy, Pardubického kraje, Potravinářské komory ČR a Agrární 
komory ČR dne 20. dubna 2011 hodnotila a vyhlásila vítězné potravinářské výrobky s právem označo-
vat se logem Regionální potravina Pardubický kraj.

Vyhlášení vítězů soutěže 
Regionální potravina 
Pardubického kraje
2011
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I. KATEGORIE 
Masné výroby tepelně opracované, 
včetně uzených mas (šunkový 
salám, gothajský salám, párky, 
špekáčky, šunky, tlačenka, 
jitrnice, slanina, grilovací klobásy, 
uzená kolena, paštiky apod.)

II. KATEGORIE 
Masné výrobky trvanlivé 
(fermentované a tepelně opraco-
vané výrobky – poličan, paprikáš, 
vysočina, herkules, turistický 
salám, lovecký salám, klobásy, 
sušené šunky, apod.)

III. KATEGORIE 
Sýry včetně tvarohu 
(přírodní, tavené a syrovátkové 
sýry a tvarohy)

Paštika 

s medvědím 

česnekem

Výrobce: 

Řeznictví – uzenářství 

Francouz s.r.o.

Pernštýnský 

salám
Výrobce: 

Zdeněk Kořínek

Archivní 

sýr z Miltry

Výrobce: 

Miltra B s.r.o.



IV. KATEGORIE 
Mléčné výrobky ostatní 
(mléko, kysané mléčné výrobky, 
máslo apod.)

V. KATEGORIE 
Pekařské výrobky, 
včetně těstovin

VII. KATEGORIE 
Alkoholické a nealkoholické 
nápoje

VIII. KATEGORIE 
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě

IX. KATEGORIE 
Ostatní (med, lahůdkářské 
výrobky, skořápkové plody apod.)

VI. KATEGORIE 
Cukrářské výrobky, 
včetně cukrovinek

Fit line rybí 

175 g
Výrobce: 

Choceňská mlékárna s.r.o.

Rosický 

koláč
Výrobce: 

ZD Rosice u Chrasti

Taxis – 

speciální 

světlé pivo

Výrobce: 

Pardubický pivovar, a.s.

Čerstvé 

žampiony

Výrobce: Jiří Paseka

Směs na chléb 

slunečnicový

Výrobce: Labeta, a.s.

Kategorie

nevyhlášena

Do soutěže se přihlásilo celkem 17 potravinářských výrobců s 66 výrobky: 
Choceňská mlékárna s.r.o, Miltra B s.r.o., Pekárna Letohrad, s.r.o., Pekařství a cukrářství Sázava, ZD Rosice u Chrasti, MASOEKO s.r.o., 
Řeznictví Sloupnice s.r.o., Řeznictví – uzenářství Francouz s.r.o., Zdeněk Kořínek, Medovinka s.r.o., Pardubický pivovar,a.s., 
Jarmila Janurová –JaJa, Pavel Janoš, Oldřich Čejka, Černilová Marie, Jiří Paseka, LABETA, a.s.
Slavnostní předání diplomů výrobcům vítězných potravin proběhlo na Pardubickém zámku ve středu dne 11. května 2011.
Všichni jste srdečně zváni na ochutnávky vítězných produktů v rámci Pardubického kraje a výstavy Země živitelka 
v Českých Budějovicích ve dnech 25.–30. 8. 2011

Přehled ochutnávek:
11. 5.  Slavnostní vyhlášení vítězných výrobků, Pardubice, zámek Pardubice
14. 5.  Farmářský den, Pardubice, areál pivovaru v Pardubicích, 8.00–12.30 hodin 
21. 5.  Farmářský den, Letohrad, areál u zámku v Letohradě, 8.00–18.00 hodin 
22. 5.  Farmářský den, Letohrad, areál u zámku v Letohradě, 8.00–17.00 hodin 
11. 6.  Farmářský den, Litomyšl, Toulovcovo náměstí v Litomyšli, 8.00–11.00 hodin 
25. 6.  Dny Holicka, Holice, areál u Domu kultury v Holicích, 13.00–18.00 hodin
3. 7.  na Svojanov za kejklířem, Svojanov, hrad Svojanov, 10.00–15.00 hodin
25.–30. 8.  Země živitelka, České Budějovice, výstaviště, pro vítězné výrobky ze soutěže „Regionální potravina“ 
  Pardubického kraje ochutnávka v průběhu dne a prodej výrobků
3. 9.  13. Mezinárodní výstava koně v akci, Pardubice, závodiště v Pardubicích, 10.00–15.00 hodin
29. 10.  Farmářský den, Pardubice, areál pivovaru v Pardubicích, 8.00–12.30 hodin

Za organizátory soutěže: Václav Koblížek, Ing. Vladimír Šabata – AGROVENKOV, o.p.s.
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MLÝNSKÉ, PEKÁRENSKÉ A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Danuška Štefanová
Lukovský sváteční 
oplétaný koláč

Zemědělské družstvo 
Rosice u Chrasti
Rosický koláč

Pekařství a cukrářství 
Sázava s.r.o.
František se skořicí

Smékalovo pekařství 
spol. s r.o.
Smékalův rohlíček 50 g 
(tvaroh, mák, povidlo, 
ořech)

Pekařství a cukrářství 
Sázava s.r.o.
Chléb sázavský velký

Marie Černilová
Kozí sýr uzený

Pekárna Letohrad, s.r.o.
Martinský rohlík 
s náplní tvarohovou

Choceňská mlékárna 
s.r.o.
Fit line se sýrem

MILTRA B s.r.o.
Sýr pro děti 30 %

Pavel Janoš
Hlava koně – perník 
Janoš

Výherci V. potravinářské soutěže „MLS Pardubického kraje“ 2011

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Zdeněk Kořínek
Francouzská paštika 
s mandlemi

Zdeněk Kořínek
Lázeňská pochoutka

Zdeněk Kořínek
Šunkový salám

Řeznictví Sloupnice 
s.r.o.
Sloupnická játrová 
paštika

ZEAS, a.s. 
Pod Kunětickou horou
Kunětický závin

Dne 11. 5. 2011 byl vyhlášen na zámku v Pardubicích V. ročník Potravinářské soutěže 
výrobek Pardubického kraje „MLS PARDUBICKÉHO KRAJE“ 2011

Motto: „Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce z Pardubického kraje“

Krajské informační středisko AGROVENKOV, o.p.s. Pardubického kraje 
ve spolupráci s Pardubickým  krajem vyhlásilo v dubnu 5. ročník potravinářské soutěže 
MLS Pardubického kraje. Odborná komise dne 20. 4. 2011 vybírala ze 4 kategorií, 87 výrobků a 20 výrobců.
Celkem bylo vybráno 26 výrobků, kteří mohou užívat logo MLS 2011.
Ocenění a označení Potravinářský výrobek Pardubického kraje 2011 „MLS Pardubického kraje“ 2011 spolu s certifi kátem uděluje  
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a předseda správní rady AGROVENKOVA Václav Koblížek na základě návrhu 
hodnotitelské komise.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích:
I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky  •  II. Mléko a mléčné výrobky  •  III. Maso a masné výrobky  •  
IV. Výrobky z medu  a ostatní

Ocenění předali:
Ing. František Sládek, CSc., poradce náměstka ministra zemědělství
Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje
Václav Koblížek, předseda správní rady
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Pozvánka
V. ročník potravinářské soutěže výrobek Pardubického kraje
„MLS PARDUBICKÉHO KRAJE“ 2011

Motto: 
„Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce z Pardubického kraje“

V rámci ochutnávek potravinářských výrobků přihlášených do soutěže 
MLS Pardubického kraje probíhá spotřebitelská soutěž, kde může 
veřejnost na hlasovacím lístku označit 3 nejlepší výrobky. 
Slavnostní vyhodnocení výrobků spotřebitelskou veřejností bude 
uskutečněno v měsíci listopadu 2011 dle jednotlivých kategorií 
výrobků.
Zároveň proběhne vyhlášení tomboly. Ceny budou hodnotné.
V současné době už proběhlo 8 ochutnávek v rámci Pardubického 
kraje. Současně bychom Vás rádi pozvali na další ochutnávky:

3. 9. 2011  13. Mezinárodní výstava koně v akci, Pardubice, 
závodiště v Pardubicích, 10.00–15.00 hodin

29. 10. 2011  Farmářský den, Pardubice, areál pivovaru 
v Pardubicích, 8.00–12.30 hodin

Hlasovací lístky je možné vyzvednout na výše uvedených akcí.
Srdečně zvou organizátoři Agrovenkova, o.p.s.

VÝROBKY Z MEDU A OSTATNÍ

Medovinka s.r.o.
Perníková medovina

ZEAS, a.s. 
Pod Kunětickou horou
Zauzená paštika

ZŘUD – Masokombinát 
Polička, a.s.
Kamenecká klobása

MASOEKO s.r.o.
Výběrová šunka

Zemědělské družstvo 
Rosice u Chrasti
Oravský bok

Oldřich Čejka
Skutečská tlačenka

Řeznictví – uzenářství 
Francouz s.r.o.
Šunka z kýty

Oldřich Čejka
Dršťková polévka

Pavel Hubený
Námořnická klobása

Vladimír Švanda
Švandův MLS

Oldřich Čejka
Bůčkový závin
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 Od počátku července začala platit přís-
nější pravidla standardů dobrého země-
dělského a environmentálního stavu tzv. 
GAEC i na mírně erozně ohrožených pů-
dách, celkem na přibližně 15 procentech 
z celkové rozlohy orné půdy. Jak dříve 
uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa, 
uskutečnily rozsáhlé diskuse o nastavení 
celého mechanismu, který by měl přispět 
k boji proti erozi. Ve hře byly dvě možnosti, 
a to že budou určeny určité technologie 
a zemědělec bude kontrolován, zda je 
dodržuje. V opačném případě by byl poku-
tován. Nakonec byl nastaven model, kdy 
odpovědnost za případné škody bude na 
straně zemědělce a sám se rozhodne na 
daných pozemcích pěstovat to, co uzná 
za vhodné. 
 Jak bude Státní zemědělský inter-
venční fond kontrolovat dodržování 
standardů GAEC na mírně erozně ohro-
žených půdách? Pokud bude žadatel na 
ploše mírně erozně ohrožené pěstovat 
širokořádkové plodiny, bude Státní ze-
mědělský intervenční fond ověřovat, zda 
byla použita některá z předepsaných 
půdoochranných technologií, přičemž 
povinnost použít některou z půdoochran-
ných technologií platí až pro výsadby/
výsevy učiněné od 1. července 2011. 
Rozhodné datum 1. července je dáno 
účinností novelizace nařízení vlády č. 
479/2009 Sb., kterým se rozšířil stan-
dard GAEC 2, konkrétně o písmeno b). 
V rámci rozšířeného znění je zachován 
preventivní přístup, to znamená, že je 
navržen soubor půdoochranných tech-
nologií, které vyhovují tomuto standardu 
a současně zohledňují ekonomickou 
a organizační únosnost pro zemědělce. 
  Aby mohli zemědělci novou situaci lépe 
zvládnout, bude se Státní zemědělský in-
tervenční fond podílet ve spolupráci s ne-
vládními organizacemi na ukázkových 
kontrolách pro zemědělskou veřejnost. 
  S jakým množstvím kontrol fond po-
čítá a jaké budou sankce při nedodržení 
předpisů? Minimální míra kontrol v rámci 
kontrol podmíněnosti vychází z nařízení 
Evropské komise č. 1122/2009. Státní 
zemědělský intervenční fond bude tedy 
provádět v souladu s tímto nařízením 

kontrolu GAEC u minimálně jednoho 
procenta zemědělců, kteří podali žádost 
o dotaci. Budou uplatňovány sankce, 
které jsou stanoveny jednotně pro celý 
systém cross compliance v souladu 
s nařízením komise (ES) č. 1122/2009 
a nařízením vlády č. 479/2009 Sb. Tedy 
při prvním porušení jsou sankce jedno 
procento nebo tři procenta nebo pět 
procent z přiznané dotace, a to v zá-
vislosti na rozsahu a závažnosti poru-
šení. V případě opakovaného porušení 
může sankce dosáhnout až 15 procent. 
Pokud by žadatel i přes tuto sankci po-
rušoval daný požadavek, je jeho cho-
vání považováno za úmyslné a sankce 
může dosáhnout až sto procent. 
  Na co by si zemědělci v této oblasti 
měli dát pozor? Zemědělci musí v první 
řadě sledovat, zda se na plochách jimi ob-
hospodařovaných půdních bloků, nachází 
mírně erozně ohrožené plochy. Pokud 
ano, musí se zaměřit na druh pěstované 
plodiny a v případě pěstovaní širokořád-
kové plodiny musí použít některou z pů-
doochranných technologií. Zemědělec 
si může zvolit k plnění standardu tu pů-
doochrannou technologii, která pro něj 
bude nejpřijatelnější.

Standardu GAEC č. 2 na silně erozně 
ohrožených půdách (SEO) vyhovují ná-
sledující půdoochranné technologie:

 bezorebné setí (technologie přímého 
setí do nezpracované půdy)
 setí do mulče 
 setí do mělké podmítky (za předpo-
kladu dodrženi stanovené pokryvnosti 
povrchu půdy rostlinnými zbytky) 
 setí do ochranné plodiny (např. do vy-
mrzající meziplodiny – svazenka vrati-
čolistá, hořčice bílá) 
 důlkování 

  V technologiích ochranného zpraco-
vání půdy není používán radličný pluh, 
ornice tedy není při zpracování obracena. 
Šetrného kypření, které přispívá k vytvo-
ření a udržení stabilní struktury půdy, je 
dosahováno zejména pasivními kypřicími 
nástroji (v případné kombinaci se secím 
strojem). 

Doporučená zemědělská technika s pa-
sivními kypřicími nástroji vyhovující to-
muto standardu:

 radličkové kypřiče (např. se šípovými 
podřezávacími radličkami)
 prutové kypřiče 
 kombinované kypřiče (pouze s pasiv-
ním pracovním ústrojím) 
 talířové kypřiče (za předpokladu ome-
zeného zapravování rostlinných zbytků 
do půdy)
 dlátové kypřiče

  Standardu GAEC č. 2 na mírně erozně 
ohrožených půdách (MEO) vyhovují  ná-
sledující půdoochranné technologie:

 Přerušovací pásy – pás jiné než široko-
řádkové plodiny o minimální šířce 12 m 
bude založen na ploše MEO, nebo na 
ploše souvislé plochy plodiny zasa-
hující na plochu MEO, nebo na ploše 
PB/DPB tak, aby max. nepřerušená 
délka odtokové linie byla na PB/DPB 
o prům. sklonitosti do 3° včetně max. 
300 m, na PB/DPB o prům. sklonitosti 
3–5° včetně max. 250 m, na PB/DPB 
o prům. sklonitosti nad 5° max. 200 m 
(měřeno proti směru odtokové linie 
od hranice PB/DPB). Zároveň platí, že 
tento pás je založen minimálně tak, že 
protíná všechny odtokové linie povr-
chové vody vyznačené v LPIS v rámci 
příslušného PB/DPB, které zasahují do 
plochy MEO. V případech, ve kterých 
šířka plochy MEO, popřípadě souvislé 
plochy plodiny zasahující do plochy 
MEO je užší než stanovená vzdálenost 
mezi pásy, bude založen minimálně je-
den přerušovací pás. 
 Zasakovací pásy – pás jiné než široko-
řádkové plodiny o minimální šířce 12 m 
bude založen na spodní hranici PB/
DPB, nebo na spodní hranici souvislé 
plochy plodiny zasahující na plochu 
MEO, nebo na spodní hranici plochy 
MEO, a to minimálně tak, aby tento 
pás v místě svého založení protínal 
všechny odtokové linie povrchové vody 
vyznačené v LPIS v rámci příslušného 
PB/DPB, které zasahují do plochy MEO. 
V případě PB/DPB větších než 35 ha 
platí, že pokud souvislá délka odtokové 

Ke standardu 
GAEC 2
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linie povrchové vody vyznačené v LPIS 
přesahuje od zasakovacího pásu apli-
kovaného na hranici PB/DPB, nebo na 
hranici souvislé plochy plodiny zasahu-
jící na plochu MEO k horní hranici vy-
značené plochy MEO 300 metrů na PB/
DPB o prům. sklonitosti do 3° včetně, 
250 metrů na PB/DPB o prům. skloni-
tosti 3–5° včetně nebo 200 metrů na 
PB/DPB o prům. sklonitosti nad 5° (mě-
řeno proti směru odtokové linie od horní 
hrany zasakovacího pásu) je kromě za-
sakovacího pásu nutné realizovat i pů-
doochrannou technologii přerušovacích 
pásů. Taková linie je označena v LPIS 
značkou. Na vzdálenosti pásů se apli-
kují vzdálenosti z půdoochranné tech-
nologie přerušovacích pásů. 
 Osetí souvratí – Souvrať osetá jinou 
než širokořádkovou plodinou o mini-
mální šířce 12 m bude založena na hra-
nici PB/DPB nebo na hranici souvislé 
plochy plodiny zasahující na plochu 
MEO, a to minimálně tak, aby tato sou-
vrať v místě svého založení protínala 
všechny odtokové linie povrchové vody 
vyznačené v LPIS v rámci příslušného 
PB/DPB, které zasahují do plochy MEO. 
V případě PB/DPB větších než 35 ha 
platí, že pokud souvislá délka odtokové 
linie povrchové vody vyznačené v LPIS 
přesahuje od souvratě k horní hranici 
vyznačené plochy MEO 300 metrů 
na PB/DPB o prům. sklonitosti do 3° 

včetně, 250 metrů na PB/DPB o prům. 
sklonitosti 3–5° včetně nebo 200 
metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti 
nad 5° je kromě osetí souvratí nutné 
realizovat i půdoochrannou technolo-
gii přerušovacích pásů. Taková linie je 
označena v LPIS značkou. Na vzdále-
nosti pásů se aplikují vzdálenosti z pů-
doochranné technologie přerušovacích 
pásů. 
 Setí/sázení po vrstevnici – řádky po-
rostu budou vedeny ve směru vrstevnic, 
přičemž tolerovaná bude odchylka od 
vrstevnice do 30°. Tuto půdoochran-
nou technologii lze realizovat pouze na 
PB/DPB do velikosti 35 ha. V LPIS jsou 
označeny PB/DPB vhodné pro půdo-
ochrannou technologii setí/sázení po 
vrstevnici. V případě, že je na odtokové 
linii vedené v LPIS vyznačena značka 
přerušovacího pásu při setí/sázení po 
vrstevnici je tato půdoochranná tech-
nologie pro PB/DPB nedostatečná. Je 
nutné realizovat i půdoochrannou tech-
nologii přerušovací pásy, a to tak, aby 
max. nepřerušená délka odtokové linie 
byla na PB/DPB o prům. sklonitosti do 
3° včetně max. 600 m, na PB/DPB 
o prům. sklonitosti 3–5° včetně max. 
500 m, na PB/DPB o prům. sklonitosti 
nad 5° max. 400 m. 
 Odkameňování – půdoochranná tech-
nologie, kterou tvoří následující ope-
race: rýhování, separace hrud a ka-

mene, sázení do odkameněné půdy. 
Současně platí, že mezi jednotlivými 
dvojřádky je prostor, kam byly separá-
torem uloženy kameny a hroudy, které 
mohou tvořit drenážní vrstvu. 
 Pro mírně erozně ohrožené plochy 
(MEO) je možné využít i půdoochranné 
technologie defi nované pro silně 
erozně ohrožené plochy (SEO) ( setí do 
mulče, bezorebné setí, setí do mělké 
podmítky- dodržení 30 % pokryvu po-
skl. zbytky + pasívní pracovní ústrojí, 
setí do ochranné plodiny)

 
 Pokud zemědělec využije na MEO plo-
chách některou z POT vhodných pro SEO 
plochy, tak ji nemusí kombinovat s žád-
nou další. Jen musí dodržet stanovené 
30% pokrytí půdy rostlinnými zbytky. POT 
pro SEO jsou stále kontrolovány pomocí 
etalonů a je sledováno % pokryvnosti 
rostlinnými zbytky.
 Vzhledem k tomu, že půdoochranné 
technologie na mírně erozně ohrožených 
pozemcích na základě jednání se zástupci 
agrárních nevládních organizací vyústily 
v nutnost do LPIS doplnit odtokové linie 
povrchové vody a určení PB/DPB vhod-
ných k použití půdoochranné technologie 
setí/sázení po vrstevnici, bude podpora 
půdoochranných technologií v LPIS zve-
řejněna v průběhu července. 

ZDROJE: MZE, LPIS, AGROWEB
UPRAVIL: ING. SMÍTAL
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Jarmila Janurová Ja–Ja
výroba a prodej zdobeného medového perníku, 
perníkových dezertů a minidezertů

Kde se zastavit v Pardubicích? Na výborný perníček do prodejen „Pardubický perník“ na tř. 17. listo-
padu, nebo přímo do výrobny a její prodejničky ve Svítkově, také na nádraží do prodejny „Perníček 
z Pardubic“. Ochutnat „Pardubické zlato“, jak pojmenoval pan Šorm naše perníkové minidezerty, 
můžete v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou. Minidezerty podává ke kávě. Jsou tak jiné 
odlišné od perníkových výrobků, proto i pojmenování se liší a bude nít ochrannou známku, jak uvedl 
majitel Perníkové chaloupky.
V sortimentu perníkových dezertů neustále vyvíjíme nové vzory. Nejnovější výrobek z naší dílny je 
Chillík. Jedná se o perníkový výrobek plněný kakaovou náplní s příchutí chilli papričky, máčený 
v tmavé cukrářské polevě, sypaný kakaem, dozdobený červenou chilli papričkou z cukrářské hmoty.
Sladká chuť perníku podbarvená chuti chilli papričkou zprvu překvapí, ale zanechává příjemný pocit 
v ústech. Prodává se v kazetkách po 2 kusech, vybrané prodejny prodávají i jednotlivě.
Další novinkou je perníkové srdíčko plněné kakaovou náplní a jogurtovou cukrářskou polevou, 
máčené tmavou cukrářskou polevou a částečně jogurtovou polevou.
Oba výrobky Chillík a srdíčko plněné se staly vyhledávaným produktem na trhu.
V široké nabídce uvedených prodejen je zdobený perníček v sortimentu od drobných perníčků, přes 
ploché malé, velké a prostorové výrobky také různých velikostí. Na přání vyrábíme svatební perníkové 
výrobky. Bohatá nabídka výrobků je na našich webových stránkách www.pardubickypernik.cz.
Brzy skončí letní dovolená, naše výrobna bude pomýšlet na nové vzory s vánoční tématikou.
Rakouští obchodníci již svoji objednávku zaslali.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu v našich prodejnách.  



  Společná zemědělská politika Evropské unie pro období 2014 
až 2020 je téma, na které bylo a bude napsáno mnoho článků, 
protože je pro české zemědělce zcela zásadní. 
 
  Následující text je stručnou rekapitulací aktuálního vývoje vy-
jednávání. Agrární komora ČR intenzivně pracuje na vyjednávání 
v rámci konsorcia nevládních organizací k vyjednávání společné 
zemědělské politiky, kde kromě Agrární komory ČR jsou členy 
Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR a několik velkých 
zemědělských a potravinářských podniků. 
   Je třeba si vážit spolupráce s Potravinářskou komorou ČR 
a potravinářů, u kterých by se mohlo zdát, že se jich společná 
zemědělská politika netýká tolik jako zemědělců, přesto správně 
vyhodnotili, že potravináři mají v ČR šanci, jen pokud tu bude 
fungovat rentabilní zemědělství. 
  Toto konsorcium prodloužilo smlouvu se společností BXL Con-
sulting, s.r.o., kterou vede Pavel Telička, do konce roku 2011. Firma 
poskytuje strategické poradenství ve vyjednávání. Je to řemeslo 
jako každé jiné, a jde o to, že nemůžeme zkoušet, jestli to zvlád-
neme sami nebo ne. Spolupráce funguje velmi dobře i s Minister-
stvem zemědělství ČR, kde probíhají pravidelné schůzky a výměna 
informací s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou a jeho celým 
vyjednávacím týmem, včetně stálého zastoupení v Bruselu.
 
Co se podařilo

Prestiž ČR v Bruselu
 Podařilo se získat určitou prestiž ČR při vyjednávání. Samo-
zřejmě, máme koho dohánět, například Francouze a Němce, ale 
v rámci nově vstoupivších zemí EU-12 jsme určitě zařazeni mezi 
ty, které berou vážně, a to je způsobeno naší jednotou, jasnými 
požadavky a tvrdou prací.

Získání blokační menšiny v rámci Rady EU proti zastropování
 Ministrovi zemědělství Ivanu Fuksovi se podařilo vyjednat pod-
pis deklarace proti zastropování 21. února 2011 a daří se tuto 
blokační menšinu držet pohromadě, což je důležitý signál pro Ev-
ropskou komisi. Je pozitivní, že český ministr svolá jednání této 
menšiny v rámci poslední Rady, kam s potvrzením stanoviska 
dorazí ministři Německa, Velké Británie, Rumunska a Slovenska. 
To jsme si mohli v minulosti jen stěží představit. Je důležité tuto 
menšinu udržet a ještě se pokusit o její rozšíření.

Nastavení spolupráce s našimi europoslanci 
a Evropským parlamentem
 Ze začátku to šlo ztuha, ale v současné době můžeme konsta-
tovat , že je nastavená dobrá komunikace se všemi poslanci v Ev-
ropském parlamentu za Českou republiku a je zajištěna jednotná 
pozice našich poslanců ke společné zemědělské politice (SZP). 
V tomto velmi pomohl poslanec Jan Březina. Podařilo se navázat 
spolupráci i se zpravodajem Evropského parlamentu (EP) na SZP 
Albertem Dessem. To, že hlasovalo pro náš pozměňovací návrh 
proti zastropování 104 poslanců EP, je určitě úspěch, přestože 
návrh nebyl přijat. Je to signál a hlavně zkušenost pro budoucí 
období, kde půjde o skutečné schvalování.

Vyjednávání o rozpočtu
 Při našem jednání s premiérem Petrem Nečasem se po-
dařilo dojednat stanovisko premiéra k rozpočtu, které 

jsme již publikovali a které znamená pozitivní posun. 
Komise představila 29. června návrh rozpočtu, který je uveden 
v tabulce 1.

Tab. 1.  Návrh rozpočtu pro období 2014 až 2020

Specifi kace speciálních plateb, které jsou v jiné části rozpočtu 
EU

 4,5 miliardy eur na výzkum a inovace, na bezpečnost potravin, 
bioekonomiku a udržitelné zemědělství;
 2,2 miliardy eur na bezpečnost potravin v okruhu 3;
 2,5 miliardy eur na potravinovou pomoc pro nejchudší osoby 
v okruhu I;
 3,5 miliardy eur na nové rezervy pro krizové situace v země-
dělství;
 až 2,5 miliardy eur na Evropský globalizační fond.

Tab. 2 – Roční alokace (mld. eur)
 

 
 

 To určitě není špatný výsledek, ale je třeba dál bojovat. Je to 
zatím jenom návrh a není jasné, jaký bude mít vliv na rozpočet 
rozšíření o Chorvatsko, zda je třeba kalkulovat s většími platbami  
pro Rumunsko a Bulharsko, o než v minulém období žádaly tyto 
země. Proto jednoznačně požadujeme u II. pilíře pokrýt infl aci 
navýšením plateb stejně, jako to bylo schváleno na roky 2007–
2013. 
  Dále v rámci představení rozpočtu Evropská komise sdělila, 
že bude v návrhu SZP navrženo zastropování s přihlédnutím na 
zaměstnanost v podnicích a že bude 30 % přímých plateb tvořit 
takzvaná zelená vrstva. U zelené vrstvy bude zásadní, co vlastně 
bude znamenat. Pokud to bude dodržení střídání plodin, určitého 
zeleného pokryvu přes zimu a dodržení dnes již přísných podmí-
nek GAEC a cross compliance, tak to problém nebude, ale pokud 
tam bude v této době naprosto nelogická povinnost minimálního 
úhoru a další opatření, která jdou proti konkurenceschopnosti 
evropského zemědělství, tak je třeba proti tomu tvrdě bojovat. 
Proto je ozelenění naše priorita číslo 2.

Spravedlivé rozdělení na národní obálky
 Spravedlivé rozdělení, to bude velký oříšek a je to pro nás také 
velký úkol vybojovat co nejvíce pro ČR. Bude to opatrné našlapo-
vání a vyjednávání až do konce. Kromě celkového balíčku pro ČR 

Program
Období
2007–2013

Období
2014–2020

Rozdíl
v %

I. Pilíř SZP 293 mld. EUR 282 mld. eur -3,8

II. Pilíř SZP – 
Program rozvoje 
venkova

77 mld. EUR + 
19 mld. EUR na 
pokrytí infl ace za 
sedm let = 96 mld. 
EUR

90 mld. EUR – 
navýšení na pokrytí 
infl ace nebylo 
schváleno

-6,3

Speciální platby 
přesunuté 
z I. pilíře do jiné 
části rozpočtu

15 mld. EUR

Celkem na SZP 389 mld. EUR 387 mld. EUR -0,5

Pilíř 
SZP

Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. pilíř 43 515 42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060
II. pilíř 
– PRV

13 890 13 618 13 351 13 089 12 832 12 581 12 334 12 092

K budoucí SZP Evropské unie
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 Vláda České republiky schválila záměr na zvýšení sazby DPH 
v různých oblastech z 10 procent na 17,5 či dokonce 19 procent. 
Tyto změny by se měly dotknout také potravin a potravinářských 
výrobků. Zeptali jsme se radního Pardubického kraje Václava 
Kroutila zodpovědného za zemědělství, jak se promítnou tyto 
změny do života lidí.

 Pane radní, jak se podle vašeho názoru odrazí zvýšení DPH 
na cenách potravin pro konečného spotřebitele?
 Hned na úvod musím říci, že toto zvýšení považuji za zradu 
nejenom vůči spotřebitelům, ale především vůči našim zeměděl-
cům i potravinářům. Ale k vaší otázce, ceny se samozřejmě zvýší. 
Těžko můžeme totiž očekávat, že zahraniční obchodní řetězce 
ustoupí ze svých tučných marží, takže zvýšenou cenu zaplatí ko-
nečný spotřebitel. Lidé budou státem nuceni šetřit a vybírat si 
levnější, ale také často méně kvalitní potraviny dovezené z ciziny, 
nebo budou jezdit k našim sousedům. Je třeba připomenout, 
že vyjma Slovenska a Dánska mají prakticky všechny evropské 
země, včetně našich sousedních států, sníženou sazbu DPH 
na potraviny. V některých státech mají tzv. základní potraviny 
dokonce i nulovou sazbu. Zvýšením DPH tedy dojde k tomu, že 
levné a levnější bude vítězit a to podle mého názoru není pro 
konkurenceschopnost českých potravinářů možné.

 V čem podle vašeho názoru spočívá „zrada“ vůči našim ze-
mědělcům a potravinářům?
 Odpověď je jasná. Musíme si uvědomit, že každý chléb, který 
si spotřebitel koupí, musel být nejdříve pekařem upečen, mouka 

mlynářem umleta, a zemědělec musel zrno žnout a set. Zvýšení 
DPH u potravin, ale i zdražení energií se promítnou ve všech výše 
uvedených prvcích vstupujících do výroby. Nechápu počínání 
ministerstva zemědělství, když na jedné straně se ministerstvo 
snaží propagovat regionální potraviny a na straně druhé kývne 
na zvyšování DPH. Je to podle mého názoru ukázkový trojský kůň 
přivezený domů všem, kteří se podílejí na výrobě potravin. Vět-
šina států si chrání vnitřní trh, ale naše vláda dělá kroky, které 
v konečném důsledku snižují konkurenceschopnost našich ze-
mědělců. Lze tedy očekávat, že se bude i nadále prohlubovat 
záporná bilance agrárního obchodu. Nemluvě o oslabení potravi-
nové samostatnosti České republiky.

 Pardubický kraj ve spolupráci s Agrovenkovem pořádá po-
travinářské soutěže jako je MLS Pardubického kraje. Projeví 
se nějak zvýšení DPH na těchto nebo obdobných aktivitách 
Kraje?
 Mám obavu, že naše dlouholetá a usilovná propagační činnost 
kvalitních potravinářských výrobků v kontextu posledních udá-
lostí přijde vniveč. Nechceme udělovat certifi káty a diplomy nej-
kvalitnějším výrobkům bez konečného efektu, tj., aby si tyto vý-
robky koupil konečný spotřebitel. Nejsem totiž typ člověka, který 
by jezdil po republice, s úsměvem předával diplomy za kvalitní 
regionální potraviny a pak těm samým lidem vpustil trojského 
koně do bezprostřední blízkosti.

je také zásadní podpora citlivých komodit rostlinné výroby a ži-
vočišné výroby, které se potýkají v současné době v problémech 
a jsou nenahraditelné pro zajištění rovnováhy zemědělské sou-
stavy a zaměstnanosti na venkově. Dále je důležité odstranění 
rozdílů v národních a regionálních dotacích, které nás v někte-
rých komoditách velmi poškozují.
 
Co nás čeká 
 V říjnu představí komise první legislativní návrh pravidel SZP 
na roky 2014 až 2020 v paragrafovaném znění, kde již budou 
konkrétní parametry.  Agrární komora ČR  bude intenzivně pra-
covat v září na komisi a DG AGRI, aby bylo toto první představení 

pravidel co nejpřijatelnější. Následně bude probíhat dlouhé vy-
jednávání o konečné podobě pravidel, které lze odhadnout až na 
24 měsíců, to znamená defi nitivní schválení zhruba v polovině 
roku 2013. Na schválení se musí shodnout komise, Rada EU 
a Evropský parlament. 

 Je třeba doufat, že nám po celé toto období vydrží energie, 
jednota a kvalitní ministr zemědělství, aby výsledek byl pro české 
zemědělce a potravináře co nejlepší. Chci požádat i vás, země-
dělce, abyste nás v tomto úsilí podpořili, protože jde opravdu 
o hodně všem českým zemědělcům.

AUTOR: ING. BOHUMIL BELADA, AK ČR

Radní 
Pardubického kraje 
Václav Kroutil: 
Zvyšování DPH 
u potravin 
je trojským 
koněm
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Program Leader se od roku 2009, kdy 
začala na území Orlicka dotace admi-
nistrovat Místní akční skupina Orlicko, 
stal jedním z vhodných zdrojů pro fi nan-
cování drobných aktivit rozvoje regionu. 
Osvědčil se především pro získávání fi -
nančních prostředků pro neziskové or-
ganizace a podnikatele. 

Neziskové organizace nejaktivnější
Kolik projektů a jaké příležitosti přinesl 
program Leader během první poloviny le-
tošního roku, na to jsme se zeptali mana-
žerky sdružení Ivany Vanické.
„V první polovině letošního roku své pro-
jekty realizovali žadatelé podpoření v loň-
ských výzvách. Z celkového počtu 32 pod-
pořených žadatelů jich 16 svůj projekt již 
úspěšně ukončilo a profi nancovalo“. 
„Celkově jsou v čerpání nejúspěšnější 
neziskové organizace“ pokračovala Ivana 
Vanická. „Je to dáno především tím, že 
doporučená dotace ve výši 150 000 Kč 
pro ně představuje zajímavou příležitost 
pro zkvalitnění zázemí pro jejich činnost 
a současně je i únosná z hlediska předfi -
nancování. Setkáváme se s tím, že právě 
neziskové organizace jsou velmi aktivní. 
Obvykle se jedná o jednoho až dva zá-
stupce, kteří si vezmou projekt na starost 
a s pomocí pracovnic kanceláře MAS jej 
dokáží celý zrealizovat – od přípravy žá-

dosti, až po vyúčtování“ doplnila Ivana 
Vanická.
Během prvního pololetí letošního roku 10 
žadatelů z řad neziskovek své projekty již 
ukončilo a dalších 5 má nyní podepsánu 
dohodu a na realizaci pracuje. 

Ani podnikatelé nepřišli zkrátka
Zkrátka nepřišli ani žadatelé z řad podni-
katelů. Těch bylo v loňském roce k pod-
poře doporučeno celkem jedenáct. „V prv-
ním pololetí svůj projekt ukončilo celkem 
pět podnikatelských subjektů z oblasti 
dřevozpracujícího průmyslu a vybavilo 
provozovny novými stroji“, uvedla Ivana 
Vanická, a dále doplnila, že se ve všech 
případech jednalo o drobné živnostníky 
z regionu. 

Další výzva fi nišuje
I v letošním roce měli podnikatelé a ne-
ziskové organizace možnost podat žádost 
o dotaci. Tentokrát pouze v rámci jedné 
prodloužené výzvy. Proč, na to jsme se 
zeptali předsedy sdružení, pana Oldřicha 
Žďárského: „Pro jednu prodlouženou vý-
zvu jsme se rozhodli z důvodu rozsáhlé 
aktualizace pravidel, která probíhala až do 
jara letošního roku. Chtěli jsme žadatelům 
poskytnout dostatek času pro konzultace 
a přípravu projektů a myslím, že se nám 
to podařilo. Kancelář MAS během prvního 

Pardubice (27. 7. 2011) – Šestadvacet 
obcí se ucházelo o zlatou stuhu pro nej-
lepší Vesnici roku 2011 Pardubického 
kraje. Vyhrát však mohla pouze jedna. 
Z vítězství se mohou radovat lidé bydlící 
v Poříčí u Litomyšle. Slavnostní vyhod-
nocení a předání zlaté stuhy proběhne 
ve středu 17. srpna 2011 v 10 hodin 
v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle.

„Vítěz krajského kola bude reprezentovat 
Pardubický kraj v celorepublikovém kole. 
Naším přáním je, aby Poříčí u Litomyšle 
atakovalo nejvyšší metu i na celostátní 
úrovni,“ uvedl radní Pardubického kraje 

zodpovědný za životní prostředí, země-
dělství a venkov Václav Kroutil. Komise 
hodnotila například péči o veřejná pro-
stranství, občanskou vybavenost, přírodní 
prvky a zeleň v obci, společenský život, ale 
také využívání informačních technologií. 

Kromě titulu Vesnice roku 2011 se budou 
udělovat i další ocenění. Modrou stuhu 
za společenský život mohou očekávat 
v Lukavicích z okresu Ústí nad Orlicí. Bílá 
stuha za činnost mládeže poputuje do Ja-
nova ze Svitavska. „Na Úhřetice z okresu 
Chrudim čeká oranžová stuha díky vyni-
kající spolupráci obce a zemědělského 

Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže 
o Vesnici roku 2011 Pardubického 
kraje klepe na dveře

subjektu. Zelená stuha patří Jaroměřicím, 
neboť zde skvěle pečují o zeleň a životní 
prostředí,“ dodal radní Kroutil. Cenu na-
děje pro živý venkov, která se uděluje za 
místní spolkový život a občanskou společ-
nost v obcích obdrží Voleč z okresu Par-
dubice. 

Soutěže se mohly zúčastnit obce vesnic-
kého charakteru, které mají maximálně 
6 300 obyvatel a které mají zpracovaný 
vlastní strategický dokument zabývající 
se rozvojem obce, program obnovy ves-
nice nebo program rozvoje svého územ-
ního obvodu.

pololetí administrovala celkem 108 kon-
zultací potenciálních žadatelů“. A kolik pro-
jektů bude přijato? „ To v tuto chvíli přesně 
nevíme“ uvedl Ing. Žďárský, „příjem žá-
dostí bude probíhat v období od 8. do 10. 
srpna a všichni uchazeči se zatím k podání 
žádosti nenahlásili. Očekáváme však ko-
lem padesáti až šedesáti projektů“.

Výsledky budou k dispozici na podzim
O tom, které projekty byly podpořeny, roz-
hodnou hodnotitelé projektů a výběrová 
komise MAS během měsíce září. Seznam 
podpořených žadatelů bude poté zveřej-
něn v měsíci říjnu na webových stránkách 
MAS ORLICKO.

Další příležitosti nejen z LEADRU
Další příležitosti čerpat prostředky od 
Místní akční skupiny ORLICKO budou mít 
žadatelé v příštím roce, kdy budou vyhlá-
šeny další dvě výzvy k předkládání žádosti 
z programu Leader.

Mimo to připravuje Místní akční skupina 
ORLICKO také zajímavé projekty zamě-
řené na podporu odbytu místních řeme-
slníků a producentů formou regionálního 
katalogu služeb a projekty na podporu 
rozvoje cestovního ruchu. Do projektů se 
budou moci jednotliví podnikatelé na Or-
licku zapojit již v příštím roce.

Žadatelé na Orlicku úšpěšně 
čerpají z programu Leader
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 Modernizace dřevozpracujícího podniku, Aleš Novák

 Modernizace dřevozpracujícího podniku, Miroslav Skala

 Pořízení lodí, RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

 Trojkolka, Spolek přátel vzduchoplavby

 Zateplení objektu, TJ Spartak OEZ Letohrad

 Ozvučení a technika, Divadelní soubor LIPKA

 Nákup podsad a stanů, Junák – svaz skautů a skautek
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Řeznictví uzenářství Francouz, s. r. o.  •  Skupice 8  •  Tel.: 469 695 561
E-mail: lada.francouz@tiscali.cz

Řeznictví uzenářství Francouz, s. r. o.
Firma byla založena v roce 1992 v Sobětuchách. V roce 1998 zakoupila objekt
bývalého hostince ve Skupicích, kde po rekonstrukci vznikly výrobní prostory 
pro jatka, bourárnu, výrobnu, kuchyň s jídelnou a prodejnu.
Dnešní objem výroby je přibližně 10 tun uzených výrobků týdně. 
Porážka produkuje asi 9 000 kusů prasat a 650 kusů hovězího ročně. 
Ve společnosti pracuje 28 zaměstnanců. 

Výrobky jsou dodávány do 6 vlastních prodejen: dvě jsou v Pardubicích 
a po jedné v Sobětuchách, Slatiňanech, Chrudimi, Skupicích. 
V roce 2010 a 2011 získala naše fi rma ocenění v soutěži Regionální 
potravina Pardubického kraje.
Cenu MLS Pardubického kraje pro rok 2011 získala Šunka z kýty. 
Jedná se o tepelně opracovaný výrobek, zhotovený výhradně z vepřové 
kýty a vhodný pro bezlepkovou dietu. Její použití je široké, zejména 
při rautech, výrobě baget, v lahůdkářství nebo na pizzu. 
Dále  se může podávat opečená či ohřátá v páře s různými luštěninami 
či zeleninovou oblohou.
Dobrou chuť Vám přeje Ladislav Francouz – jednatel fi rmy.



 Dne 18. 5. 2011 navštívili žáci studu-
jící obor agropodnikání vybrané podniky 
zemědělské prvovýroby. 
  První zastávkou byla akciová společ-
nost Agro Litoměřice, kde vedoucí provozu 
seznámil přítomné podrobně s technolo-
gií bioplynové stanice a také s výsledky 
chovu skotu na mléčnou produkci. Druhá 
návštěva se uskutečnila v Zemědělské 
a.s. Vysočina. Žáci zde měli možnost 
prohlédnout si kompletní linku na třídění 
a uskladnění brambor. Uvedená společ-
nost rovněž zajišťuje výkrm drůbeže s ná-
slednou porážkou a expedicí. Vzhledem 
k tomu, že v této době byla porážka drů-
beže mimo provoz, mohli žáci vyjímečně 
shlédnout i tuto část výroby. 
 Příjemným překvapením celé exkurze 
bylo občerstvení, které zajistilo Řeznictví 

– uzenářství Francouz s.r.o. Řízek a čers-
tvý chleba všem velmi chutnaly. 
 Posledním podnikem, který jsme na-
vštívili, bylo ZOD Stolany. Žáci si prohlédli 
posklizňovou linku na obiloviny a kravín 
ve Stolanech, kde je volné ustájení krav 
s mléčnou produkcí.
 Celá exkurze byla zajímavá a vhodně 
doplnila teoretické informace, které žáci 
získali v průběhu studia. Měli možnost 
navštívit zajímavé zemědělské provozy.
 Odborná exkurze se všem velmi líbila 
a proto chceme tímto poděkovat společ-
nosti Agrovenkov, o.p.s. a všem zástup-
cům podniků za to, že nám umožnili pro-
hlídku svých provozů a ochotně poskytli 
mnoho velmi cenných informací. 

ING. VALÁŠEK STANISLAV
ING. KABELOVÁ LUDMILA

Obchodní družstvo Konzum z Ústí nad Orlicí zareagovalo na vlnu poptávky po farmářských 
produktech a přichází s vlastními farmářskými dny. Společně s lokálními dodavateli hlavně 
z Orlickoústecka, tak bude na své prodejny dodávat lokální farmářské produkty přímo 
na přání zákazníků. Projekt začíná od července dodávkami ovoce, zeleniny a hovězího 
a skopového masa z venkovních chovů. 
„Společně s našimi lokálními producenty jsme připravili program farmářských dnů na všech 
prodejnách Konzum“, říká ředitel Konzumu Ing. Miloslav Hlavsa. „Zákazníci si tak každé 
pondělí budou moci na prodejnách objednat speciální farmářské bedýnky se zeleninou 
a ovocem a také balení hovězího či skopového masa z venkovních chovů z podhůří Orlických hor. 
V pátek pak budou mít jejich objednávku připravenou na své prodejně“, upřesňuje Ing. Miloslav 
Hlavsa. Zákazníci Konzumu také budou informováni o přesném původu farmářských výrobků.
Projekt farmářských dnů tak ještě více zesiluje spolupráci Konzumu s lokálními dodavateli. 
Více informací naleznete na www.jsme-tu-doma.cz nebo na www.konzumuo.cz.

Exkurze žáků 
Střední školy zemědělské 
a Vyšší odborné školy Chrudim 
v zemědělských podnicích 
Pardubického kraje

Obchodní družstvo Konzum 
přichází s farmářskými produkty

13ZPRAVODAJ AGROVENKOV  2•2011



14 ZPRAVODAJ AGROVENKOV  2•2011



 Mezinárodní výstava Koně v akci 
má před sebou ročník číslo 13. Tří-
denní přehlídka nejlepších, nejkrás-
nějších, nejrychlejších a nejsilněj-
ších reprezentantů rodu Equus začne 
v areálu slavného pardubického závo-
diště v pátek 2. září a potrvá do ne-
děle 4. září.
 Chovatelská událost roku 2011 se 
koná pod názvem „4 země – 1 vášeň“, 
protože jejím hlavním motivem je před-
stavit plemena koní ze zemí Visegrád-
ské skupiny (Visegrádské čtyřky) v roce 
20. výročí založení této aliance. 
 Půjde o výjimečnou, dosud nere-
alizovanou konfrontaci v chovu koní, 
navíc v době, kdy V 4 předsedá Česká 
republika.
 Cílem výstavy je porovnání kvality 
jednotlivých chovů a rozšíření odborné 
spolupráce v rámci aliance.
 Finálním efektem bude upozornění 
na region, ve kterém funguje nepře-
tržitě od roku 1579 hřebčín Kladruby 
nad Labem a již 137 let k němu patří 
Velká pardubická.

Bábolna u Taxisu
 Hlavním bodem programu bude 
představení reprezentantů stejných 
nebo příbuzných plemen chovaných 
současně v Maďarsku, Polsku, na Slo-
vensku i u nás. Jsou to Shagya – arab, 
huculský kůň a Furioso, resp. morav-
ský teplokrevník s touto krví.
 Pořadatel výstavy, Dostihový spo-
lek a spolupořádající Asociace svazů 
chovatelů koní ČR se proto spojily 
s příslušnými domácími chovatelskými 
svazy a oslovily jejich prostřednictvím 
zahraniční partnery.
 Nedaleko od světoznámého Ta-
xisova příkopu tak návštěvníci uvidí 
například hřebce z legendárního ma-
ďarského hřebčína Bábolna (jde o ab-
solutní premiéru v České republice), 
polskou elitu huculů pod sedly nebo 
to nejlepší ze slovenského Národního 
hřebčína Topolčianky.

Šampionáty a soutěže
 Výhradně domácí záležitostí budou 
národní šampionáty klisen norika, slez-
ského norika a hafl inga, šampionát kli-
sen českomoravského belgického koně 
a shetlandských pony, stejně jako výkon-
nostní zkoušky velšských plemen.
 K tradičními atrakcím výstavy patří 
soutěže pro nejsilnější a nejobratnější 
chladnokrevné koně, používané v lesním 
hospodářství – těžký tah a ovladatelnost 
se zapřaženou kládou.
Velkou popularitu mají samozřejmě 
i Cena o ruchadlo bratranců Veverkových 
(orba s klasickým pluhem) a Cena společ-
nosti Profi  Press, ve které se oře pluhem 
obracecím.
 Diváci se dočkají rovněž vyhlášení vý-
sledku ankety Nejkrásnější kůň ČR 2011. 
Soutěžili v ní koně 25 nejvýznamnějších 
a nejrozšířenějších plemen. Loňský vítěz, 
hřebec českomoravského belgika Agar si 
úspěch určitě nezopakuje – protože titul 
neobhajoval a dal tak šanci svým konku-
rentům.
 V doprovodném programu dostanou 
prostor také „strakatí“ koně plemene ir-
ský cob. Jejich plemennou knihu uznalo 
Ministerstvo zemědělství letos začátkem 
června. V České republice se tak připojila 
k 20 dosud vedeným knihám.
 Atraktivní bude letos určitě zvláštní 
ukázka koňského póla v podání Prague 
Polo Clubu. V dostihové rovině proběhnou 
tři speciální dostihy – tentokrát to budou 
dostihy východních koni, chladnokrevníků 
a koní westernových. 

 Při výstavě probíhá veletrh jezdec-
kých a chovatelských potřeb a také je 
zde možnost vidět v reálném podání 
různá stará tradiční řemesla, která 
mají vazby na chov koní a život na ven-
kově a ochutnávky s prodejem míst-
ních specialit.
 Specifi cký doprovodný program, 
sportovní soutěže a skokové šampi-
onáty koní, Westernový ranč v akci 
a další akce na výstavě doplní výstavy 
fotografi í, obrazů a odborné přednášky 
s „koňskou“ tematikou. 
 Zvláštní specialitou letošního roč-
níku bude vystoupení peruánských 
paso s originálním vystoupením Mari-
nera. Show v režii německé chovatelky 
Isabel Steiner si nehodlá nechat ujít 
ani velvyslankyně Peru, která se o re-
prezentaci typických koní své země 
velmi vážně zajímá.

Partner Profi  Press
 Součástí výstavy bude opět, tento-
krát již 7. Krajská výstava ovcí a koz 
a V. ročník potravinářské soutěže MLS 
Pardubického kraje.
 Ofi ciální záštitu nad Koni v akci pře-
vzal ministr zemědělství Ivan Fuksa 
a podporuje je jak Město Pardubice, 
tak Pardubický kraj.
 Hlavním odborným mediálním part-
nerem výstavy je vydavatelství Profi  
Press a jeho tituly Zemědělec, Náš 
chov, Farmář a Veterinářství.

13. mezinárodní výstava 
Koně v akci
„4 země – 1 vášeň“
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Prodáváte, nebo chcete prodávat potraviny na Farmářských trzích?
Pak musíte, kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin, dodržet:

  Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem 
  s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), 
  kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami 
  manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).

  Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné 
  a udržovány v čistotě.

  Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, 
  čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.), uchovávat v chladícím 
  zařízení. 

  Mít přístup k sociálnímu zařízení.

  Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, 
  mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena 
  očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem.

Povinností prodávajících je samozřejmě víc, kontaktujte příslušný inspektorát, podle místa prodeje – 
rádi Vám poradí, co zlepšit:
Praha, Středočeský kraj – Inspektorát v Praze, tel.: 257 199 511, e-mail: praha@szpi.gov.cz 
Jihočeský kraj, Kraj Vysočina – Inspektorát v Táboře, tel.: 381 200 021, e-mail: tabor@szpi.gov.cz 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj – Inspektorát v Plzni, tel.: 377 433 411, e-mail: plzen@szpi.gov.cz 
Ústecký kraj, Liberecký kraj – Inspektorát v Ústí nad Labem, tel.: 475 317 071, e-mail: usti@szpi.gov.cz 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj – Inspektorát v Hradci Králové, tel.: 495 454 110, 
e-mail: hradec@szpi.gov.cz 
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj – Inspektorát v Brně, tel.: 542 426 611, e-mail: brno@szpi.gov.cz 
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – Inspektorát v Olomouci, tel.: 585 151 511, 
e-mail: olomouc@szpi.gov.cz 

Nezapomeňte:
Nejste-li registrovaní u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, udělejte to hned 
u místně příslušného inspektorátu SZPI, jinak porušujete zákon. 
Registrační formuláře jsou k dispozici např. na internetových stránkách www.szpi.gov.cz 
v sekci dokumenty ke stažení.

Potravinářské 
patero

2
3
4
5

1
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Desatero státní veterinární správy 
k prodeji na farmářských trzích
Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno 
a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce.

Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, 
popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, 
maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C; maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně 
vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,

syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),

čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu 
konečnému spotřebiteli, 

včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele 
a u medu druhem a množstvím, 

živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky 
z tohoto masa. 

Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly 
získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při 
stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:
7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,
4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
3 °C pro vnitřnosti,
5–18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),
4–8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,
0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),
Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo 
datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné. 

Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné. 

Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem 
klimatických podmínek.

Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat 
nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě 
a v dobrém stavu.

Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji 
nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby 
nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

Tyto informace jsou určeny jak organizátorům, tak hospodářům, či jak se dnes rádo říká, farmářům, prodejcům, 
ale i zákazníkům trhů.

JOSEF DUBEN, TISK. MLUVČÍ SVS ČR, 7. 4. 2011. ZDROJ: WWW.SVSCR.CZ

Farmářské trhy – letos druhým rokem 
 
Státní veterinární správa ČR vnímá se sympatiemi tradiční prodej potravin živočišného původu, který byl nyní znovu objeven. 
Ano jde o způsob, kterému se dnes říká „farmářské trhy“.  I takovýto prodej má svá pravidla. Například, probíhá-li na schválených 
trzích a tržištích, vykonávají zde dozor inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ. Proto SVS ČR sepsala desatero 
zásad, které jsou zveřejněny také na jejích webových stránkách www.svscr.cz a to včetně letáku k volnému stažení.  
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 Když se řekne Pardubický kraj, vět-
šině z nás se určitě ihned vybaví koně 
a perník. Ovšem tento region skýtá 
kromě koní a perníku i poměrně bohatou 
a pestrou nabídku nejen pro vyznavače 
aktivní dovolené a odpočinku. Velehory 
ani moře u nás sice nenajdete, přesto 
máme co nabídnout…
 Pardubický kraj nabízí hustou a kva-
litně značenou síť turistických tras. Ty 
jsou napojeny na naučné stezky sezna-
mující návštěvníky s nejzajímavějšími 
místy dané oblasti. Krásy našeho kraje si 
také můžete vychutnat z vyšších míst pro-
střednictvím rozhleden a městských věží. 
Vystoupíte-li na ně, získáte tak pohled na 
překrásnou a členitou krajinu od rovin 
až po hornatiny nebo na historická jádra 
měst. Můžete také nasednout na kolo 
a šlápnout do pedálů, jsme totiž vyhledá-
vaným regionem pro cykloturisty. Může za 
to neustále se rozšiřující síť cyklostezek. 

Vybrat si můžete z bohaté nabídky tras od 
náročných horských masivů až relaxační 
cesty rovinatými částmi. 
 Jak už bylo řečeno na začátku, Pardu-
bický kraj a koně patří k sobě. Není ná-
hoda, že nejstarší hřebčín v České repub-
lice je v Kladrubech nad Labem, nejtěžší 
dostih kontinentu je Velká pardubická 
steeplechase a že muzeum koní je ve 
Slatiňanech. A už vůbec není náhoda, že 
právě ve východních Čechách jezdecké 
(hippo) stezky prožívají velký boom. Zna-
čené jezdecké stezky se v našem regionu 
táhnou v délce téměř 600 km. 
 Ve východních Čechách se také docho-
valo ojedinělé množství hradů, zámků 
i sakrálních památek. Turisty se zájmem 
o historii lákají historická centra měst 
stejně jako hrady Kunětická hora, Lich-
nice, Rychmburk, Litice či Svojanov. Město 
Litomyšl se pyšní dominantní památkou, 
která je od r. 1999 zapsána v seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO. 
Je jí unikátní renesanční zámek s více než 
osmi tisíci sgrafi ty. 
 Pardubický kraj je také rodištěm zná-
mých osobností, které svým působením 
zanechali významné stopy v historii čes-
kého národa. Mezi nejznámější rodáky se 
bezesporu řadí dvojice slavných hudeb-
ních skladatelů Bedřicha Smetany, který 
se narodil v Litomyšli, a Bohuslava Mar-
tinů pocházející z Poličky.
 Zkrátka a dobře, v Pardubickém kraji 
si přijdete na své, ať už jste vyznavačem 
spíše klasické formy aktivního odpočinku 
nebo třeba milovníkem památek a his-
torie. U nás prostě najdete od každého 
něco, tak ať se Vám u nás líbí…

WWW.VYCHODNICECHY.INFO

2011
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Co všechno Vám nabízí 
Pardubický kraj
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•  čerpací stanice PHM, prodej propan butanu, 
 prodej medu
•  opravy a údržby automobilů, traktorů, zemědělských  
 strojů
•  příprava motorových vozidel na STK včetně provedení
•  zámečnická výroba, svářečské a lakýrnické práce
•  nákladní a traktorová doprava, přeprava zvířat
•  odvoz fekálií, sečení luk, zemní práce a jiné služby

 záruční i pozáruční servis strojů HORSCH, TECNOMA, LELY, 
 JEANTIL, DIECI, MÜTHING, JUNKKARI, ZDT, KUHN

 prodej náhradních dílů na zemědělskou techniku

 široký sortiment pneumatik, pneuservis
 přezutí a vyvážení pneumatik, demontáž a montáž kol u osobních, nákladních automobilů, 
 zemědělských, lesnických, stavebních a speciálních strojů

 kompletní nabídka špičkových olejů SHELL a PARAMO

 kvalitní a výkonné akumulátory YUASA a SZNAJDER

SERVISNÍ 
A PRODEJNÍ 
STŘEDISKO

ing. Vladimír Pavliš mob.  725 900 629 e-mail: pavlis@zdsloupnice.cz
Jan Mikulecký  mob.  602 720 857   e-mail: mikulecky@zdsloupnice.cz 
ing. Petr Beneš   mob.  776 713 848   e-mail: benes@zdsloupnice.cz    
kancelář dílen   tel.     465 549 295 fax: 465 549 023
Pavel Čapek  mob.  721 455 104    e-mail: pcapek@zdsloupnice.cz  (sklad náhr. dílů)

Kontakty na získání bližších informací o širokém sortimentu prodávaných pneumatik, olejů, akumulátorů, 
příjem oprav, údržeb, pneuservisu, zakázek na zámečnické, svářečské, obráběcí a lakýrnické práce:

Jan Mikulecký  mob.  602 720 857   e-mail: mikulecky@zdsloupnice.cz 
ing. Petr Beneš   mob.  776 713 848   e-mail: benes@zdsloupnice.cz (prodej a servis strojů)

STEYR

mech@zdsloupnice.cz
www.zd-sloupnice.cz



Kunčice 243, 561 51 Letohrad
tel./fax: +420 465 620 817, 
+420 465 621 587
e-mail: hikes@masoeko.cz, 
info@masoeko.cz
www.masoeko.cz, www.masoeko.eu

Společnost MASOEKO s.r.o. oslaví v le-
tošním roce čtvrtstoletí trvání. Rodinný 
charakter podniku zaručuje individuální 
a jedinečný přístup k našim zákazníkům. 
Koncové odběratele obslouží vlastní pro-
dejna masa a uzenin v Letohradě a přímý 
rozvoz je zajištěn vlastními pojízdnými 
prodejnami.
Firma MASOEKO zásobuje především síť 
obchodů, fi rem, restaurací a státní 
instituce.
Rozvážku zajišťuje vlastními vozidly až 
na místo podnikání do jednotlivých jídelen, 
prodejen, nemocnic a sociálních zařízení.
Dlouhodobě nabízí kompletní služby při 
zpracování masa od porážky po výrobu 
masných specialit s garancí kvality prově-
řené na řadě národních i mezinárodních 
soutěží. Výrobky společnosti získaly oceně-
ní na regionální soutěži MLS Pardubického 
kraje 2010, Česká chuťovka, velmi dobře 
se umístily v celostátní soutěži Regionální 
potravina PK 2010 a získaly mezinárodní 
ocenění z veletrhu SLOW FOOD 2010 
v německém Stuttgartu. Firma se aktiv-
ně zapojuje do činnosti hnutí Slow Food 
i v České republice. Produkty fi rmy 
MASOEKO pocházejí z horských a pod-
horských pastvin Orlických hor, také proto 
některé splňují přísná kritéria biopotravin 
s označením BIO. 
Regionální výrobky společnosti byly certi-
fi kovány pod značkou Originální produkt 
ORLICKÉ HORY.

Zámecká šunka

Klobása s tvarůžky

VítěznývýrobekMLS 2010

VítěznývýrobekMLS 2010

20 ZPRAVODAJ AGROVENKOV  2•2011



S  
 

-  
 

 3   
 

 
 

   
 

 
zavolejte si k nám o program zdarma na 3   
 

 
  

 
 

 

 
 rok dáváme slevu 1% 

 

JSME TU PRO VÁS 20 LET 
 

 OBCE  
JE 30% 

(  

 

-  
 

m  603 86 11 33 465 67 67 99 

21ZPRAVODAJ AGROVENKOV  2•2011



  –  
 

 
 

programu 

 
 

 start 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
– kontrola 

 
 
 odkazy na detaily 

 

v programu 
 

 
 

 

i  
  

 p  
 

603 86 11 33 465 67 67 99 

-  

20 let

22 ZPRAVODAJ AGROVENKOV  2•2011



Záměry 
Krajského informačního 
střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova 
Pardubického kraje
CÍL:
•  Bezplatné poskytování informací různými způsoby, především 
 elektronickými formami komunikace

TÉMATA POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ:
•  Uplatňování principů společné zemědělské politiky
•  Rozvoj venkovského prostoru
•  Náležitá aplikace zákonných požadavků a dodržování zásad   
 správné zemědělské praxe
•  Ochrana spotřebitelů (potravinová bezpečnost)

FORMY POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ:
•  Internet, e-mail, SMS
•  Dopis, informační letáky
•  Osobní kontakt (semináře, konzultace)

INFORMAČNÍ PODPORA KIS PARDUBICE:
•  Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (ÚZEI)
 

Adresy středisek 
Krajského informačního střediska
pro rozvoj zemědělství a venkova 
Pardubického kraje

Pracoviště Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, II. patro č. dv. 214 a 215 
Ing. Vanda Rektorisová, MSc.
tel.: 469 622 390, e-mail: oakcr@chrudim.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, I. patro č. dv. 210
Václav Koblížek, tel.: 465 553 267, e-mail: agr.kom@wo.cz

Pracoviště Svitavy
Olomoucká 26, 568 02 Svitavy, I. patro č. dv. 32
Ing. Josef Gracias, tel.: 461 531 724, e-mail: aksv@nextra.cz

Pracoviště Pardubice
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, II. patro budovy
Ing. Jarmila Vlasáková, tel.: 466 330 872, e-mail: oakpa@volny.cz

Pracoviště Asociace soukromých zemědělců 
regionu Pardubice a Chrudim
Ing. Arnošt Pleskot, Čepí 17, 533 32 Čepí
tel.: 466 971 070, e-mail: statek.pleskot@tiscali.cz

Pracoviště Asociace soukromých zemědělců 
regionu Svitavy a Ústí nad Orlicí
Josef Tměj, Sebranice 315, 569 62 Sebranice
tel.: 461 745 202, e-mail: joseftmej@seznam.cz

Na jednotlivých regionálních střediscích získáte mnohé 
potřebné informace k zemědělské problematice. Můžete se zde 
i zaregistrovat do Krajského informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Pardubického kraje.

Informace 
z Krajského 
informačního střediska 
pohodlně 
a zdarma!
Pokud nejste zaregistrovaní, zaregistrujte se bezplatně v KIS 
a objednejte si zasílání informací!

Registrační list v e-podobě je na www.agrovenkov.cz.

Přihlášku zašlete buď poštou na adresu:
Agrovenkov, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 553 267, mobil: 731 471 711
nebo elektronicky na agrovenkov.uo@tiscali.cz.

Vaše rozhodování bude efektivnější a spolehlivější!
Budete o všem vědět včas a zdarma!

Ing. Vladimír Šabata   Ing. František Smítal
ředitel     redakční rada KIS
AGROVENKOV o.p.s.   AGROVENKOV o.p.s.

Zpravodaj vydává AGROVENKOV o.p.s. – KIS Pardubického kraje a je hrazen z prostředků MZe s podporou Pardubického kraje.
Grafi cká úprava (mimo inzerce): Petr Bartoň, claim – grafi cký design • Tisk: H.R.G. Litomyšl • Náklad: 1 650 výtisků.

Na internetovém portálu www.agrovenkov.cz v oddíle 
Zemědělské komodity mohou registrovaní uživatelé využít 
KOMODITNÍ BURZY pro prodej a nákup svých produktů.

Na internetovém portálu www.agrovenkov.cz v oddíle 
Legislativa najdete českou i evropskou legislativu týkající 
se zemědělství a venkova. Česká legislativa je v plném 
posledním znění s barevným označením změn. Vybranou 
legislativu je možno registrovaným uživatelům na požádání 
zaslat v elektronické podobě.




