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EEddiittoorriiááll  

 
Vážené členky a členové SMA ČR, 
 
prázdniny jsou za námi, podzim s přípravou půdy před námi. Udeřila na nás sucha, se kterými se každý 
z nás vyrovnával, jak nejlépe dovedl.  
 
My v kanceláři se vzděláváme, abychom Vám co nejlépe zprostředkovali novinky tohoto podzimu – 
Pravidla 1. kola investičních dotací v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020. Žádosti o dotace 
bude možné podávat od 29. září do 12. října 2015, POUZE prostřednictvím Portálu farmáře. Bližší 
informace najdete uvnitř časopisu v kapitole „odborné téma“. 
 
Připravujeme mezinárodní konferenci „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“, 
která se bude konat ve dnech 23. a 24. října v Brně. Více informací najdete na webu www.smacr.cz.  
 
Prezident SMA ČR Petr Mahr se zúčastnil jednání Monitorovacího výboru PRV a před ním se setkal také se 
zástupci spřátelených organizací: ASZ ČR, Svazu marginálních oblastí, Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů a Svazu PRO-BIO k tématu sjednocení postojů našich organizací. 
 
V druhé polovině září zahájíme se zástupci MZe dvojstranné jednání k přípravě Pravidel pro opatření 
Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ). 
   
Stále trvá nabídka kanceláře SMA ČR k návštěvě Vaší farmy a přípravě reportáže. Propagace Vaší farmy, 
Vašich aktivit, výrobků a služeb je jednou z aktivit kanceláře SMA ČR směrem k Vám, členům. 
 
Příjemné počtení a buďte s námi   
 

 
Za redakci  

 
Milan Kouřil 

kancelář SMA ČR 
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JJaakk  ttoo  vviiddíímm  jjáá  ––  ppoorraaddccee  mmiinniissttrraa  zzeemměědděěllssttvvíí  
  

Vážení kolegové, zemědělci, 
dovolte mi teď, ve chvíli, kdy máme žně téměř za sebou, abych se pokusil zhodnotit jejich průběh. Přes 
extrémní sucha, která letos postihly celou ČR, musím konstatovat, že se tato situace plošně neodrazila na 
výnosech obilnin a pokud přece jen v některých oblastech ano, věřím, že menší výnos byl vykompenzován 
kvalitou sklizené plodiny, a tím i vyšší realizační cenou na trhu.  
Na druhou stranu abnormální sucho postihlo téměř všechny chovatele přežvýkavců a na většině území 
České republiky sklidili zemědělci z travních porostů jen jednu seč. Vlivem sucha pak nedošlo k dalšímu 
nárůstu travní hmoty, takže sklizeň otav neproběhla tak, jako v minulých letech. Toto považuji za závažný 
problém pro všechny chovatele, kteří zkrmují objemnou píci.  
V důsledku extrémního sucha vydalo Mze výjimku na možnost příkrmu na druhově bohatých pastvinách, 
což považuji za vstřícný krok vůči všem chovatelům.  
Problematická je sklizeň kukuřice, která je na úrovni 50% standardních výnosů. Nechtěl bych být v kůži 
farmáře, který chová skot a zároveň provozuje bioplynovou stanici, neboť jakékoli jeho rozhodnutí bude 
znamenat obrovský zásah do chodu farmy.  
Od jara se účastníme jednání Monitorovacího výboru k PRV 2014 – 2020. Neustále připomínkujeme 
nastavení jednotlivých programů a preferenčních kritérií tak, aby byly co nejpříznivější zejména pro 
potřeby mladých zemědělců. 
Naše organizace velmi intenzivně pracuje na zajištění série seminářů k možnosti čerpání dotací z PRV 
2014 – 2020 v oblasti podpory do 150 ha a částky jednoho milionu korun. 
Máme před sebou podzimní práce, setí ozimů, sklizeň kukuřice a řepy a tak chci všem kolegům farmářům 
přát, aby nám počasí bylo nakloněno a zdárně jsme zbytek úrody sklidili.  
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CCoo  ssee  uuddáálloo  
 

Účast zástupců SMA ČR na konferenci v Lucembursku 

 
Tomáš Fénix a Milan Kouřil se ve dnech 1.až 3. července zúčastnili konference Posílení mladých 
zemědělců – jeden z pilířů Evropy 2050 (Empowering young farmers – a pillar of Europe 2050) v hlavním 
městě Lucemburska. Akci pořádali mladí lucemburští zemědělci ve spolupráci s CEJA (Conseil Européen 
des Jeunes Agriculteurs - Evropská rada mladých zemědělců). Vzhledem k hezkému počasí a snaze poznat 
něco nového se zástupci SMA ČR vydali na jednání vlakem. Cesta vedla přes Vídeň, Koblenz, Lucemburk až 
do městečka Ettelbruck, kde se celá konference konala.  
První den byl věnován pracovnímu setkání zástupců členských zemí CEJA. Ráno se konala exkurze na 
blízkou farmu, nacházejí se přímo v obci, mezi dalšími rodinnými domy. Majitelé nám v krátkosti 
prezentovali své hospodářství. Věnují se zde rostlinné výrobě a zelinářství, odbyt jde do obce a do 
blízkého hotýlku. Středeční jednání zahájil prezident CEJA Matteo Bartolini. Přivítal přítomné a přiblížil 
program jednání – přípravu materiálu „Manifest mladého farmáře“ („Young Farmers’ Manifesto”). 
Dokument má za cíl upozornit na cíle, možnosti a potřeby mladých farmářů v dnešní Evropě, jejich místo 
v rámci SZP a také úspěchy, kterých mladí farmáři a samozřejmě také farmářky na venkově dosahují. Při 
přípravě podobných dokumentů je vždy zajímavé sledovat, jak jednotlivé státy přistupují k otázce svobody 
podnikání a společnému trhu. Zatímco např. Francie je velice ochranářská, Německo je podměrně dost 
liberální.  
Odpoledne se nám dostalo cti osobně se setkat s velkovévodou Jindřichem I. Lucemburským. 
Velkovévoda si s každým z účastníků konference ve svém paláci osobně potřásl a velmi zasvěceně 
diskutoval o evropském zemědělství. Návštěva paláce byla velmi zajímavá, ne každý se člověk setká přímo 
s hlavou státu a ještě při takto neformálním setkání. Celý den byl zakončen procházkou po Lucemburku 
s průvodkyní a společnou večeří s členem Evropského parlamentu Charlesem Goerensem (ALDE). 
V průběhu večera jsme členům CEJA prezentovali připravovanou podzimní konferenci, která se bude 
konat v říjnu v Brně. 
Konferenci samotnou, která byla náplní druhého dne, svými projevy zahájili Jeff Boonen (president 
lucemburských mladých farmářů, LJJ), Matteo Bartolini prezident CEJA), Jean-Paul Schaaf (starosta města 
Ettelbruck) a Fernand Etgen (ministr zemědělství a vinařství). Ve svých projevech se věnovali otázkám 
mladých zemědělců a mládeže na venkově obecně, výzvám zemědělství v budoucnosti, spolupráci mezi 
mladými lidmi na venkově apod.  
Po úvodních projevech se účastníkům konference naskytla možnost zúčastnit se diskuzního panelu č. 1 
„Globalizace v zemědělském sektoru – šance a ohrožení“ („Chances and risks of the globalization in the 
agricultural sector”). Panelu se jako diskutéři zúčastnili Jean Feyder (bývalý vyslanec Lucemburska u 
WTO), Jean-Marc Trarieux (Evropská komise, TTIP), Winfried Meier (zástupce sponzora, ARLA FOODS) a 
Beat Roosli (Svaz farmářů, Švýcarsko). Zazněly zde jasně formulované myšlenky o spolupráci mezi farmáři, 
inovačních projektech, globálním obchodě (dohoda TTIP mezi USA a EU) apod. 
Panel č. 2 „Jaká Společná zemědělská politika (SZP) v období 2030/2050 ?“ („Which CAP in 2030/2050 ?”) 
přivedl na pódium Haralda Grethea (Univerzita Hohenheim), Marco Gaasche (prezident Zemědělské 
komory v Lucemburku), Alana Jagoea (viceprezident CEJA), Martine Hansenovou (členka lucemburského 
parlamentu) a Ulrike Müllerovou (členka Evropského parlamentu). Rozpoutala se velmi zajímavá diskuze, 
o tom jaká by příští SZP měla být, a to nejenom mezi diskutéry na pódiu, ale také prostřednictvím dotazů 
z pléna. Někteří si představují více ochranářskou SZP, jiní více otevřenou, méně „svázanou“ pravidly a 
předpisy.  
Poslední panel byl věnován tématu komunikace v zemědělství („Communication in Agriculture”). 
Přednášejícími tentokrát byli zástupci zemědělských organizací. Francie: pro zemědělce, kteří hospodaří 
max. 5 let, jsou posuzovány jejich farmy, schopnost zaujmout veřejnost apod. Začali s tím v roce 2011 (50 
farem), každý rok je určena priorita (farma RV, mléčná farma, masná farma apod.). Mají partnery 
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(sponzory): banky, firmy vyrábějící prostředky na ochranu rostlin apod. Cenu často předává ministr 
zemědělství či jiný významný politik. Propagace celé akce jde do zpráv v TV, tiskové zprávy, časopis pro 
zemědělce, sociální media apod.  
Projekt jsou posuzovány regionálně a pak na celonárodní úrovni www.graines-agriculteurs.com. 
Německo: zemědělská škola v Lucemburku. Projekt byl založen v roce 2014 (8 studentů). Studenti se 
chtějí stát zemědělci, projekt samotný je zaměřen na založení samostatného zemědělského podniku. 
Projekt byl založen na pronajmutím slepic s produkcí 6 vajec/týden zákazníkům, kteří měli o takový 
projekt zájem. Zákazníci mohli kdykoli sledovat své slepice na chytrých telefonech a uvědomovali si úzké 
propojení chovu slepic a kvality produkce vajec. Zvládli i logistiku, časem museli zákazníky odmítat, spojili 
se s lucemburskou poštou, která pro ně vyrobila speciální obaly, aby mohli vejce zasílat zákazníkům po 
celém Lucembursku (eggspress). 
Propagace: rozhovor v TV, tiskové zprávy, sociální media  
Španělsko: komunikační projekt o CAP (vyhodnocen jako nejlepší komunikační projekt v EU). Obyvatelé 
EU vědí, že zemědělství je důležité, ale většina z nich (67 % z nich nikdy neslyšela o problematice CAP). 
Partnerem projektu byly také organizace z Portugalska. Záměrem projektu bylo informovat veřejnost o 
zemědělství, o jeho přínosech (biodiverzita, welfare, regionální produkce apod.), o přínosech a významu 
CAP (klimatická změna, růst populace, ochrana životního prostředí aj.) apod. Důležitým bodem kampaně 
byla generační výměna v zemědělství. Podle průzkumu ve Španělsku poklesl počet obyvatel, kteří nikdy 
neslyšeli o CAP, na 45 %. 
Akce: fotokampaně (výstavy), 5 městských farem, workshopy (vaření apod.), evropská konference 2014   
Polsko: „Innovative young farmers congress“, 16 regionů – 16 kongresů, 2000 účastníků. Tématem byla 
cap, inovace v zemědělství, spolupráce a kooperace, přímý prodej, nové technologie apod. projektu se 
aktivně zúčastnilo Ministerstvo zemědělství, Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci v zemědělství, 
Národní zemědělské poradenské centrum apod. Výsledky: vzdělávání v oblasti EIP, založeny 2 klustery, 
informace pro mladé zemědělce ochotné k inovacím Young agriproducers olypmpics – více než 10 tis. 
účastníků (zemědělců, student zemědělských škol apod.), místní, regionální a národní úroveň v různých 
technických disciplínách. 
Finsko: jsou součástí velké organizace MTK, věkový limit 16-25, jsou největší mládežnickou organizací ve 
Finsku. Součástí projektu bylo 22 mladých zemědělců po celém Finsku, kalendář s fotografiemi členů – 
malých zemědělců. Snažili se zvýšit povědomí o mladých zemědělcích ve Finsku, chtěli oslovit zákazníky, 
jiné mladé zemědělce, mladé lidi. Ve spolupráci s firmou Valtra jezdili po Finsku v růžovém traktoru 
s červeným koženým vybavením, zastavovali, dělali kampaně, workshopy, zúčastňovali se zemědělských 
trhů, připravovali tiskové zprávy, FB kampaň, články v lokálním tisku apod. Najezdili 5418 km, zúčastnili se 
více než 70 akcí.  
Poslední den byl věnován neoficiální části programu. Dopoledne jsme navštívili rodinnou farmu CERAMA 
s.c., kde nás provedl jeden z majitelů (syn). Farma je specializována na produkci mléka (holštýnský skot, 
cca 9 tis. l mléka/laktace, 120 ks), je zde bioplynová stanice a soustřeďují se zde na pěstování netradičních 
druhů rostlin. Následoval přesun na výstaviště do Ettelbrucku, kde začínala zemědělská výstava „Foire 
Agricole Ettelbruck”. Obědvali jsme v kiosku mladých lucemburských zemědělců, kteří si tímto způsobem 
přivydělávají na svůj provoz. Zemědělská výstava je zaměřena na regionální produkty, zemědělské 
vybavení (stroje a příslušenství) a je zde velmi známá soutěž zvířat. 
Celý program byl zakončen velmi zajímavou debatou s Philem Hoganem, evropským komisařem pro 
zemědělství a rozvoj venkova. 
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Návštěva partnerských organizací v Estonsku 

 
Ve dnech 6. až 9. srpna 2015 se zástupci Společnost mladých agrárníků ČR Lenka Táborská a Milan Kouřil 
zúčastnili akce s názvem „Rural parliament“ (venkovský parlament) v Estonsku, smyslem bylo setkání 
všech aktivních ve venkovském prostoru s tématy zaměstnanost, bezpečnost, spolupráce mezi obcemi a 
městy. Akci pořádala nevládní organizace „Kodukant“, nevládní organizace s téměř 20letou historií. První 
venkovský parlament pořádali v roce 1996, od té doby se koná nový každé dva roky. V Estonsku je 15 
oblastí (krajů), tento ročník pořádal kraj Järva. Nedávno uspořádali své první dny otevřených farem, akce 

se zúčastnilo více než 150 
farem a 45 tisíc návštěvníků. 
Venkovský parlament byl 
pořádán ve spolupráci 
s organizací evropských 
mladých farmářů CEJA, která 
sem také vyslala své 
zástupce. Venkovské parla-
menty v různých (nejen) 
evropských zemích jsou 
platformou pro shro-
mažďování a diskutování 
názorů a potřeb venkova a 
jejich smysluplné předání 
politickým představitelům. 
První den byl seznamovací. 
Všichni zahraniční zástupci 
(Švédsko, Finsko, Slovensko, 

Česká republika, Holandsko, Litva a Lotyšsko) se sešli v Tallinnu, na „poznávací“ odpoledne. Snažili jsme se 
najít styčné body své práce, vyměňovali jsme si zkušenosti o projektech a činnostech svých organizací. 
Některé problémy jsou celoevropsky dost podobné, jiné rozdílné. Estonští hostitelé nás provedli městem 
a seznámili nás s jeho historií. Při společné večeři jsme diskutovali o zkušenostech z jednotlivých zemí o 
spolupráci mezi zemědělci a místními akčními skupinami (MAS), mezi zemědělci navzájem a byly nám 
prezentovány publikace o nejlepších projektech PRV a Leader v Estonsku v období 2007-2013. 
V pátek začala samotná akce exkurzemi. První zastávkou bylo lyžařské a rekreační centrum 
Valgehobusemäe (www.valgehobuse.ee), průvodcem nám byl starosta blízké obce. Centrum v majetku 
obce bylo vybudováno v lesích zajímavým způsobem. Jelikož správa obce neměla na nákup parcely o 
ploše 14 ha v lesích peníze, půjčila si peníze od jedné z místních firem. Půjčku splatili z prodeje 
vykáceného dřeva. V roce 2004, po vstupu Estonska do EU, došlo k dalšímu rozvoji území a výstavbě 
budov v rámci Evropských fondů. Hlavním cílem území je ochrana životního prostředí a rozvoj území, 
provozem ubytování a centra vydělává místní obecní správa. Na úpravě areálu se podílí hodně 
dobrovolníků, každoročně obslouží cca 30 000 návštěvníků. Vzhledem k množství návštěvníků podporují i 
místní cestovní ruch (potřeba ubytování, stravování apod.). Cesta nás dále zavedla na rodinnou farmu 
Kooli Jaani farm (www.koolijaanitalu.ee). Pěstují zde zeleninu (rajčata, cibuli, saláty, bylinky), věnují se 
lokálnímu odbytu a paní domu je pyšnou zpracovatelkou vlny a dalších produktů. Vyrábí z nich součásti 
místních složitých krojů. Všechny produkty na sobě ukázal syn majitelů farmy . Po obědě v restauraci 
Kirsimari (www.kirsimari.ee) cesta pokračovala do vesnice Kaaruka, kde jsme si prohlédli obecní dům a diskutovali 
jsme s místními dobrovolníky o okolí, rozvoji území apod. Poslední odpolední zastávkou byl hrad Wittenstein 
s velmi zajímavou prezentací dějin Estonska. Věž hradu je zevnitř uzpůsobena jako muzeum a pomocí jednotlivých 
místností (časová období) provede návštěvníka vývoje Estonska až do doby vstupu do EU. Exkurzi jsme zakončili 
ubytováním v Särevere, kde večer začal samotný venkovský parlament. Celá akce byla zahájena pochodem 
účastníků VP a úvodním slovem prezidenta Estonska Toomasem-Hendrikem Ilvesem. Následovalo velmi zajímavé 
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vyhlášení vesnice roku a večerní diskuze na stáncích jednotlivých zúčastněných organizací. 

Programem sobotního dne byly exkurze do různých zajímavých míst regionu, brainstormingy, příprava 
společného prohlášení účastníků jednotlivých exkurzí a večerní workshop, kde domácí a zahraniční hosté 
akce diskutovali o svých dobrých i špatných zkušeností s regionálním rozvojem. Tématem bylo hlavně 
nebezpečí vylidňování venkova, stárnutí venkovské populace a málo pracovních příležitostí ve venkovské 
prostoru. Večer byl zakončen společenským posezením. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Poslední byl věnován „síťování“ účastníků, diskuzím se členy estonského parlamentu, prezentaci nových 
projektů a evropských iniciativ. Diskuze se členy estonského parlamentu byla velmi zajímavá, účastníci VP 
měli možnost (mnozí z nich poprvé) diskutovat s politiky, poznat jejich názory a postoje. Bylo zajímavé 
sledovat, jak se politika a politické názory projevují na diskuzích a na výměně názorů. 
Následoval malý trh lidových řemesel a umění. Každý účastník VP si mohl vyzkoušet nějaké tradiční 
estonské řemeslo – tkaní, šití, vydělávání kůží apod. Byla zde možnost vyrobit si vlastní šperk, hračku nebo 
další památky na účast na VP. Celá akce byla zakončena slavnostním proslovem. 
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Propagace českého zemědělství Společností mladých agrárníků České republiky 

 
V rámci projektu Ministerstva Zemědělství – „Propagace venkova a příkladů dobrých projektů mladých 
zemědělců a mládeže na venkově“ se zástupci Společnosti mladých agrárníků České republiky zúčastní 
alespoň 10 akcí, na kterých budou prezentovat nejen činnost SMA ČR, ale především se zaměří na 
propagaci zemědělské činnosti a trávení volného času na českém venkově. Prostřednictvím deskových her 
a křížovek se děti seznamují se zvířaty chovanými na statku, pojmenovávají je a poznávají i ostatní 
specifika zemědělské činnosti. Pro větší děti a „dospěláky“ je připravena poznávačka zemědělských plodin 
ať již z oblasti zrnin či objemných krmiv doplněných o informace o jejich pěstování.  
Asi nejoblíbenější formou poznávání zemědělských plodin je jejich interaktivní prezentace v podobě 
ochutnávek různých způsobů zpracování zemědělských plodin. Zájmem není podporovat „zdravou 
výživu“, nýbrž ukázat možná trochu netradičně zpracované a připravené tradiční plodiny, mnohdy 
prostřednictvím připomenutí starých receptů „našich babiček“. V létě proběhly 2 akce, na kterých bylo 
možné navštívit stánek SMA ČR:  
 14. a 15.srpna proběhla akce pořádané Mysliveckým sdružením Buková Hora pod záštitou 

hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického ve SKIPARKu Červená Voda s.r.o. Partnery 5. 
ročníku Fořtova dne byl SKIPARK Červená Voda s.r.o. a obec Červená Voda, společně s Živou, a. s., 
která zajišťovala výstavu zemědělské techniky. Dvoudenní akce byla zahájena v pátek 14. srpna 
v 19:00, kdy se na skupiny WIFITCH, KABÁT REVIVAL a AC/DC REVIVAL přišlo podívat přibližně 900 
účastníků.  
Dopolední sobotní program byl věnován 2. ročníku traktoriády, jejíž partnerem byla Společnost 
mladých agrárníků České republiky. Na připravenou trať vydalo celkem 14 borců se zemědělskými 
stroji domácí i tovární výroby. Komentováním průběhu zdolávání překážek, kterými například byla 
terénní nerovnost, slalom mezi pneumatikami či vodní nádrž, se ujal starosta obce Červená Voda 
Petr Mareš. Oproti loňskému roku se žádný ze strojů nepřevrhl a bylo zapotřebí pouze drobných 
výpomocí především při vytahování z vodní nádrže. Odpolední program byl věnován hudbě, ať již 
cimbálové, dechové i jiné. Přišel i kouzelník Michal Janza. Celodenně bylo připraveno občerstvení 
v podobě zvěřinových specialit, ukázky dravých ptáků, dřevosochání, historických vozů, modelů 
letadel a jiných vozidel. 
Společnost mladých agrárníků České 
republiky přispěla k doprovodnému 
programu dětskými soutěžemi, např. 
rozřazování mláďat k jejich rodičům, 
poznávání zemědělských plodin, dojení 
umělého vemene nebo ukázkami 
netradičního zpracování tradičných 
zemědělských plodin. Pro tento den 
byla připravena ochutnávka sladké 
jáhlové kaše a naklíčené vojtěšky 
servírované na chlebu s připravenou 
pomazánkou. Vojtěška byla naklíčena 
do fáze 5-ti denních výhonků a chutnala 
jak rodičům, tak i jejich dětem.  
Sobotní den byl zakončen diskotékou 
rádia Černá Hora s DJ Lukášem Merclem 
a ohňovou show „Balestra”. 
Organizátoři akce odhadují celkovou 
návštěvnost na 2000 lidí, což vzhledem 
k počasí, kdy se vystřídaly snad všechny typy počasí kromě sněhu, lze považovat za velmi pěknou 
účast. 

8 

2 



 Společnost mladých agrárníků České republiky 
 Plaská 622/3, Praha 5 – Malá Strana, 150 00  

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

 27. srpna až 1. září se SMA ČR zúčastnila 42. ročníku Země živitelky v Českých Budějovicích. Akce 
se konala pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Agrární komory 
České republiky, Zemědělského svazu České republiky a Potravinářské komory České republiky. 
Hlavním tématem byla „budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. Cílem bylo 
představit a informovat veřejnost o existenci a činnosti jednotlivých firem, skupin a sdružení, tak i 
možnosti prezentace v odborné sféře a navázání nových obchodních kontaktů, včetně možnosti 
účasti na odborných seminářích pořádaných v rámci této výstavy. Agrosalonu se zúčastnilo na 600 
vystavovatelů a tento, již 42. ročník zahájili prezident ČR Miloš Zeman a ministr zemědělství 
Marian Jurečka, kteří zároveň ocenili práci zemědělců. Slavnostní zahájení výstavy bylo spojeno 
s předáním ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 2015, ceny ministra 
zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2015 a předání certifikátu 
národní značky kvality KLASA. Mimo odborného programu byl po dobu celého konání výstavy 
připraven i rozsáhlý doprovodný program pro veřejnost. Na výstavě byla k vidění například 
prezentace kvalitních českých potravin, zemědělské techniky, plemen hospodářských zvířat, 
probíhaly i Národní dožínky či soutěž Zlatý klas. Návštěvníci se také mohli seznámit s činností 
různých organizací jako je Národní síť místních akčních skupin, Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů, Celostátní síť pro venkov, Svaz měst a obcí České republiky, Spolek pro 
obnovu venkova České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Asociace 
regionálních značek atd. Prezentace Společnosti mladých agrárníků probíhala s výše jmenovanými 
v pavilonu Z („Pavilon venkova“). Kromě prezentace činnosti společnosti byly připraveny i 
vzdělávací hry pro děti, mládež a dospělé a také prezentace různých plodin. Na každý den byla 
připravena jiná ochutnávka vybrané plodiny, vždy pokud možno ve formě, která je málo známa, či 
dokonce nikoliv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První den výstavy návštěvníci ochutnávali pokrm z pohanky (nákyp z pohanky s cuketou) a 
jáhlovou kaši. S pohankou jako potravinou se mnozí návštěvníci již setkali, avšak jejich povědomí o 
zpracování sahá obvykle pouze k užití na kaši. Také sladká jáhlová kaše byla k našemu překvapení 
často hodnocena s údivem a požadavkem o recept. Zrovna zpracování jáhel (obroušeného prosa) 

na sladkou kaši patří ke klasickým starým 
receptům.  
Další den jsme návštěvníky seznamovali 
s plodinou čočka kuchyňská zpracovanou 
ve formě pečené paštiky. Tato paštika byla 
vyrobena pouze z čočky, cibule a ochucena 
kořením a česnekem, tedy vhodná i pro 
vegetariány. Toto užití bylo pro mnohé 
návštěvníky také rozšířením obzorů užití 
čočky. Druhým předkládaným výrobkem 
byla marmeláda uvařená z rajčat a jablek 
(2:1 ve prospěch rajčat). Někteří 
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návštěvníci tento starý recept znali, ale u většiny vyvolala kombinace ovoce a zeleniny značný údiv 
a posléze i nadšení a rozšířila jejich znalosti o možnosti zpracování domácích rajčat na sladkou 
dobrotu. Následující den byl věnován nakličování a konzumaci naklíčených semen. Prvním z nich 
byla prezentace opět plodiny čočka, konkrétně zelené drobnozrnné čočky, která díky obsahu 
rostlinného barviva chlorofyl po naklíčení chutí připomíná zelený hrášek a byla v oblibě zejména u 
dětí. Druhá ochutnávka sestávala z mixu naklíčených semen (hořčice, vojtěška, pískavice) 
servírovaných na chlebu s lehkou pomazánkou. Vzhledem k počtu návštěvníku a jejich „chuti“ a 
„zvídavosti“ byla v odpoledních hodinách doplněna ještě jedna ochutnávka a to plodiny cizrna, 
která byla ukázána v podobě alternativní přílohy k pokrmům – byla naložena po uvaření ve 
sladkokyselém nálevu. V prezentaci naklíčených semen jako doplňku k pokrmům jsme pokračovali 
i v dalších dnech. K velmi populárním mungo výhonkům a naklíčené vojtěšce přibyly vynikající kozí 
výrobky z farmy Kalivody. Vojtěšková semena naklíčená do růstové fáze výhonků nepřestávají 
konzumenty udivovat a vzhledem ke své sladké chuti a snadnosti zisku výhonků si snad najdou 
cestu do jejich jídelníčku a možná vzbudí i touhu po zjištění původu plodiny a vztahu k zemědělské 
činnosti. Výrobky z farmy – čerstvý měkký sýr, halloumi, ricotta, tvaroh, tvarohový dezert 
s ovocem se skvěle doplňovaly s klíčky. Mj. jsme návštěvníkům veletrhu ukázali, že kozí výrobky 
rozhodně „nesmrdí“.  
 
 

Stánek SMA prezentoval také další mladé zemědělce, členy i nečleny organizace, prostřednictvím 
jejich vynikajících produktů. Návštěvníci stánku si mohli prohlédnout víno Hibernal z Vinných 
sklepů Kutná Hora, zavařeniny, chutney a sirupy ze Statku Vlkaneč od Diany Benšové a zavařeniny 
a sušené ovoce z farmy Ochsen v Hrušovanech nad Jevišovkou. 
Závěrem lze říci, že veřejnost má, 
dle účasti, značný zájem o tyto 
akce. Dle organizátorů se výstavy 
zúčastnilo více než 100 000 lidí. 
Návštěvníci zaplňovali pavilon T, 
kde byli prezentace kvalitních 
českých potravin, avšak co se týče 
obecných znalostí o zemědělství, 
společnost výrazně pokulhává. Bylo 
leckdy úsměvné, jak děti u našich 
vzdělávacích materiálů pojme-
novávali mláďata významných 
hospodářských zvířat. Odpovědi 
typu malá kravička, malé prasátko 
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či kozátko na místo kůzlete sice vyvolají úsměv na tváři, avšak tyto obecné znalosti, respektive 
neznalosti jsou alarmujícím stavem. Měla by se zvýšit snaha o rozšíření povědomí alespoň o 
základním zemědělském vzdělání. Mladá generace sice například zná různé plodiny vyskytující se 
na jejich talíři, ale vůbec nedokáží poznat jednotlivá semena ukázaná v reálném stavu. Stejně tak 
tomu bylo i u mnoha dospělých návštěvníků. To nás bude motivovat k přípravě dalších 
vzdělávacích a propagačních materiálů zaměřených na zemědělskou tématiku a podporu 
zemědělské činnosti a snahy co nejvíce lákat mladou generaci k hospodaření v zemědělském 
sektoru. 
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 30. srpna se v hlavním městě Moravy konaly tradiční Jihomoravské dožínky, které byly součástí 
Mezinárodního folklórního festivalu. Akce probíhala na rozsáhlé ploše nám. Svobody, Moravském 
a Mendlově náměstí. Expozice našeho stánku byla umístěna přímo na náměstí Svobody. Součástí 
tohoto prostoru byla i expozice různého zboží, potravin a programu zajištěného Jihomoravským 
krajem, Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje, městem Brnem a mnoha dalšími. Tato 
akce je ukázkou tradičních zvyklostí, kdy se oslavovala sklizeň a zároveň probíhalo požehnání a 
poděkování za sklizeň. 

Vzhledem k předpokládané masivní účasti veřejnosti jsme si k prezentaci vlastní činnosti 
Společnosti mladých agrárníků připravili bohatý doprovodný program zaměřený na ukázku a 
poznávání semínek významných kulturních plodin, ale i nejdůležitějších plodin a surovin pro výživu 
hospodářských zvířat, dále „trenažér dojení mléka“, vzdělávací hry pro děti a mládež a 
samozřejmě také nezbytnou prezentaci vybraných plodin formou připravených ochutnávek 
pokrmů.  
První z ochutnávek byla sladká kaše uvařená z jáhel doplněná jablky, medem a máslem, neboť má 
tento pokrm velkou úspěšnost u veřejnosti a není vůbec znám tak, jak by se dalo předpokládat, 
protože je připraven podle klasického starého receptu. Druhou prezentovanou plodinou byla naše 
významná pícnina, vojtěška. Pro mnoho návštěvníků je velmi udivující, když zjistí, jakou plodinu 
konzumují – výhonky semen vojtěšky. Vzhledem ke své chuti, dosahují servírované výhonky na 
chlebu s lehkou pomazánkou velké oblibě. 

Spousta konzumentů se dožaduje receptů a návodů na přípravu a mnohým kolemjdoucím se velmi lidí 
vzdělávací materiály pro děti, zejména pracovnicím ve školkách a nižších stupních základních škol, neboť 
alespoň škola musí suplovat zisk obecných znalostí souvisejících se zemědělskou činností, když je děti 
nezískají doma, jak tomu bývalo dříve. 
Bohatá fotodokumentace je volně k dispozici ne webových stránkách http://www.smacr.cz/fotogalerie/ 
nebo na facebooku https://cs-cz.facebook.com/pages/Společnost-mladých-agrárníků-České-
republiky/170709396282504. 
Další akce, na kterých se můžete setkat s našimi zástupci jsou uvedeny v Kalendáři akcí. Budeme se těšit. 

© foto Petra Urbanová 
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RReeppoorrttáážž  
 
 
Letem světem o Čabárně aneb EVVO na Kladensku 
 
Jen několik kilometrů severovýchodně od Kladna, největšího města Středočeského kraje, v blízkosti bývalé 
hornické kolonie s nezvyklým názvem Čabárna, se nachází budova centra ekologické výchovy. Hospodaří 
v ní Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s. Svojí činností zaštiťuje oblast 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Kladně a jeho okolí.  

NSEV bylo založeno v listopadu roku 2001 Statutárním městem Kladem a jejím původním posláním bylo 
přispět k zachování biodiverzity a zdravého životního prostředí na Kladensku. Postupem času ale stále více 
vyvstávala potřeba zajištění komplexního environmentálního vzdělávání zejména se zaměřením na děti a 
mládež a Středisko začalo připravovat stále více výukových programů, táborů a kroužků pro děti.  
Po dlouhou dobu pro svoji činnost využívalo budovu v areálu Záchranné stanice AVES – stanice pro 
handicapované živočichy, 
zejména ptáky. Ta byla zřízena o 
rok dříve a obě společnosti 
dodnes velmi úzce spolupracují. 
Budova v areálu AVESu ale po 
několika letech přestala stačit 
rychle se rozvíjejícímu Středisku 
a bylo nutno hledat jinou 
variantu, která by kapacitně 
lépe vyhovovala potřebám na 
prostor a zázemí. Proto 
Statutární město Kladno, 
zřizovatel Střediska, zahájilo a 
v roce 2009 dokončilo stavbu 
nového ekocentra vzdáleného 
jen pár desítek metrů od areálu 
Záchranné stanice AVES.  
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Nová budova byla koncipována jako nízkoenergetická, ve finále splňuje dokonce podmínky pasivního 
domu. Je osazena technologií pro solární ohřev vody, centrálním vytápěním dvěma kotli na biomasu, 
využívá na splachování WC dešťovou vodu a má vlastní čističku odpadních vod. Část střechy tvoří tzv. 
zelená střecha, část je pokryta solárními panely. V přízemí budovy se nachází velká učebna, jídelna a 
zázemí pro zaměstnance, v patře jsou ubytovací kapacity pro 35 lidí (jedna školní třída). Stavba byla 
finančně náročná, vyžádala si částku zhruba 60 milionů korun. 85 % této částky bylo uhrazeno 
z evropských fondů, 5 % ze Státního fondu životného prostředí. Zbylými deseti procenty se na realizaci 
podílelo Statutární město Kladno. 
Na objekt navazuje zhruba jeden a půl hektaru pozemků, z nichž větší část je osázena ovocnými stromy. 
V sadu najdeme mnoho druhů ovoce v několika odrůdách, od jablek, hrušek, švestek a třešní přes 
ořešáky, moruše, jeřáby a aronie až po výsadbu pásu drobného ovoce – rybízů, angreštů a malin. Celý sad 
slouží jako výuková plocha a je v průběhu let v rámci seminářů a praktických workshopů doplňován o další 
drobné stavby – živou vrbovou kopuli, bylinkovou spirálu, vysoké a vyvýšené záhony, kompostovací 
toaletu a další. 
Na okraji sadu je umístěno několik včelích úlů, také ony jsou součástí výuky. Již několik let je v nabídce 
programů včelařský kroužek, oblíbený nejen u dětí, ale i u dospělých. Středisko tak vyrábí vlastní med a 
svou včelařskou činností podporuje nejen zájem u mladých včelařů, ale zároveň i biodiverzitu v blízkém 
okolí.  
Včelařský kroužek není jediný. Kromě něj funguje také přírodovědecký kroužek, farmářský kroužek a 
kroužek ochrany přírody a krajiny. 

Zázemím pro farmářský kroužek je 
z větší části venkovní expozice 
domácích zvířat v blízkosti stanice 
AVES. Jsou zde chována původní 
česká plemena drůbeže (zlatá česká 
kropenka), koz (hnědá krátkosrstá), 
ovcí (původní valaška), prasat 
(přeštické), hus (česká husa). 
Expozici doplňuje chov králíků. 
Kromě zájmových kroužků připravují 
zaměstnanci Střediska půldenní i 
pobytové výukové programy pro MŠ, 
ZŠ, SŠ a speciální školy, jednodenní 
akce pro rodiče s dětmi i každoroční 
pravidelné akce, jako je Vítání 

ptačího zpěvu, Den Země, Den Dětí, Velikonoce, Den Stromů nebo Medové Vánoce. Oblíbené jsou kurzy a 
workshopy zaměřené na chov malých přežvýkavců a permakulturu a udržitelné hospodaření. Tyto kurzy 
byly v posledních letech podpořeny z OPVK, Norských fondů a ze Středočeského kraje. Z témat vybírám 
namátkou zpracování produktů chovu malých přežvýkavců – Kurz výroby sýrů, seminář Domácí 
zpracování masa, Zpracování ovčí vlny – tkaní, předení, plstění a barvení, Chov přežvýkavců v extenzivních 
chovech, Pasení a údržba pastvin, z témat permakulturních a zahradnických pak Kurz kosení, Záhony 
trochu jinak – workshop o stavění netypických druhů záhonů a bylinkové spirály, workshop na stavění 
jílové pece a pečení kváskového chleba, kurz Jíme divokou zeleninu, Plánování a tvoření přírodních zahrad 
a mnoho dalších. O semináře a workshopy je mezi veřejností velký zájem, o čemž svědčí i to, že v mnoha 
případech je nutno zájemce odmítat, protože kapacita kurzu je brzy naplněna.  
Středisko také připravuje a realizuje opravu stávajících naučných stezek i budování nových naučných 
stezek na Kladensku i v širším okolí. Lze jmenovat zprovoznění Dvořákovy NS v Kralupech nad Vltavou, NS 
Vinařická horka, Slánská hora, zhotovení informačních tabulí na cyklostezce okolo Kladna a další. 
Nedílnou součástí péče o přírodu a krajinu je údržba zvláště chráněných území v širším okolí Kladna. Jedná 
se zejména o sekání přírodních památek a přírodních rezervací s cílem udržet jejich biologickou 
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rozmanitost. V době jarních migrací obojživelníků instalují zaměstnanci bariéry u frekventovaných úseků 
silnic a zajišťují transfer žab a čolků na jejich každoroční rozmnožovací stanoviště.  
V tomto krátkém článku nelze podrobněji popsat všechny činnosti, které Středisko aktivně vykonává a na 
kterých se podílí. Protože zkušenosti a zážitky jsou nepřenositelné, lze říci je jediné – přijďte se podívat a 
zapojit do dění, třeba na některý z dalších připravovaných seminářů. 
Více informací a fotografií naleznete na webových stránkách www.nsev-kladno.cz. 
 

 

 
Tato sekce je určena k propagaci Vás členů SMA ČR. Pokud chcete, aby reportáž byla i o Vás, chcete se 
pochlubit (farmou, penzionem, zpracovatelským podnikem, agroturistikou apod.), kontaktujte Lenku 
Táborskou, tel.: 724 506 934, taborska@smacr.cz. 
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JJssmmee  nnaa  VVaaššíí  ssttrraanněě  

 
Prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky Petr Mahr zastupuje názory mladých zemědělců 
také jako poradce minstra zemědělství Mariana Jurečky. Je dále členem monitorovacího výboru PRV. Jako 
SMA jsme byli u nastavování preferenčních kritérií a snažili jsme se bojovat za zájmy mladých zemědělců.  
Od jara se velmi aktivně účastníme nastavování pravidel pro ZČMZ, kde v rámci obsáhlé diskuze s MZe 
prosazujeme co nejlepší podmínky pro zahájení zemědělské činnosti.  
Ve spolupráci s ostatními spřátelenými nevládními organizacemi zamýšlíme vytvoření „kulatého stolu“ 
neformálního prostoru pro setkávání, výměnu informací, diskuze a také pro stanovení postojů a závěrů ke 
společným tématům, které jsou nám blízká a která chceme s MZe aktivně řešit.  
V posledním srpnovém týdnu jsme se setkali se zástupci spřátelených organizací – Asociace soukromého 
zemědělství ČR (ASZ), Svazu marginálních oblastí (SMO), Českomoravského svazu zemědělských 
podnikatelů a PRO-BIO. Hledali jsme společnou koncepci, jak postupovat v jednání s MZe o modifikaci PRV 
2014 – 2020. Opakovaně jsme vyjádřili výhrady oproti postoji Ministerstva a žádali o přepracování 
některých závěrů a podkladů. 
Abychom mohli lépe hájit zájmy našich členů a příznivců, potřebujeme jejich zpětnou vazbu. Uvítáme 
proto všechny Vaše připomínky a podněty a jsme připraveni je v rámci našich služeb řešit.  
Jelikož jeho pozice na Mze je pro naše členy velmi významná, uvítá Vaše připomínky a náměty, které by se 
podle Vás měli řešit.  
Například 27.8.2015 se prezident SMA ČR před samotným jednáním Monitorovacího výboru Programu 
rozvoje venkova (MV PRV) setkal se zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), Svazu 
marginálních oblastí, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a PRO-BIO. Tématem jednání 
bylo sjednocení postojů, které budou prezentovány ještě ten den na jednání MV PRV na MZe. Na jednání 
bylo rozhodnuto, že tyto organizace budou požadovat přepracování závěrů MV PRV a podkladů pro PRV. 
Dále bylo vyjednáno s panem ředitelem Taberym, že v polovině měsíce září zahájíme dvojstranné jednání 
k problematice ZČMZ. 
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TTéémmaa  ččííssllaa  
 
Podmínky podávání žádostí v rámci 1. kola PRV 2014-2020 
 
Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním 
kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc 
požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásilo opatření na investice do zemědělského majetku, 
potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v 
potravinářství nebo na budování lesních cest. 
V prvním kole, od 29. září do 12. října, bude možné podávat žádosti na operace Investice do 
zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, 
Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Žádosti budou přijímány pouze 
prostřednictvím Portálu Farmáře, stejně tak bude vedena i veškerá komunikace mezi SZIF a žadatelem. 

Hlavní změny podmínek pro 1. kolo příjmu žádostí oproti dřívějšku 
 
Novinky společné pro všechny operace  

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat pouze jednu 
Žádost o dotaci 

 žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím 
Portálu farmáře 

 v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, 
žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví 

 lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet 
příjemce dotace, nikoliv od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud 

 nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění 

 rekonstrukci budov bude možné provést, pouze pokud jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
žadatele  
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

 projekty jsou rozděleny do záměrů dle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 150 ha, do 5 mil. Kč a nad 
5 mil. Kč) a převažujícího sektorového zaměření (rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní 
živočišná výroba). Takto budou moci být projekty porovnávány pouze mezi sebou, jsou tak i pro 
ně připravena adekvátní preferenční kritéria. Dle jednotlivých záměrů bude rozdělen i rozpočet 
operace do jednotlivých finančních obálek:  

 
a) projekty do 1 mil. Kč, žadatel má maximálně 150 ha; Živočišná výroba  
b) projekty do 1 mil. Kč, žadatel má maximálně 150 ha; Rostlinná výroba  
c) projekty do 5 mil. Kč; Skot  
d) projekty do 5 mil. Kč; Prasata  
e) projekty do 5 mil. Kč; Drůbež  
f) projekty do 5 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)  
g) projekty do 5 mil. Kč; Rostlinná výroba  
h) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Skot  
i) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Prasata  
j) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Drůbež  
k) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)  
l) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Rostlinná výroba  
- při rozdělování alokace do jednotlivých obálek bude priorita kladena na živočišnou výrobu  

- v rámci obálek do 5 mil. Kč budou preferovány menší projekty  

- více než 50% alokace v živočišné výrobě je cíleno do podpory skotu  

- obecně pak budou zvýhodněny preferenčními kritérii citlivé komodity  
 

 maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se zvyšuje na 150 mil. Kč 

 hodnocení efektivnosti projektu na základě porovnání výše realizované investice a 
předpokládaných tržeb 

 projekty do 1 mil. Kč budou pro zjednodušení vyčleněny z povinnosti dokládat podmínku splnění 
finančního zdraví a mezi způsobilé výdaje v obálce do 1 mil. a 150 ha bude možné zahrnout také 
projektovou dokumentaci. Budou zde rozlišovány pouze záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu.  
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

 výše dotace se snižuje na 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 příjemce dotace musí plnit definici mikro, malého nebo středního podniku tj. žadatelem může být 
podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a který vykazuje roční obrat do 50 milionů EUR, 
případně celkovou roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR 

 operace je rozdělena na 2 záměry – zemědělské podniky (jejichž minimální podíl příjmů ze 
zemědělské prvovýroby na celkových příjmech je více než 30 %) a dále zpracovatelské podniky 

 hodnocení efektivnosti projektu na základě porovnání výše realizované investice a 
předpokládaných tržeb  

 
4.3.2 Lesnická infrastruktura  

 operace má pouze jeden záměr, a to Investice do lesních cest 

 předmětem projektu může být v rámci jedné podané Žádosti o dotaci pouze jeden souvislý úsek 
lesní cesty kategorie 1L či 2L 

 žadatelem mohou být nově také lesní podniky vysokých škol 

 podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % 
způsobilých výdajů 

 maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se zvyšuje na 8 mil. Kč  

 předmětem projektu mohou být v případě novostavby a opravy pouze lesní cesty kategorie 1L či 
2L; v případě rekonstrukce musí být výsledkem projektu zvýšení kategorie stávající lesní cesty na 
1L či 2L 

 výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde nedojde k překročení 
hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální, stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele 

 všichni žadatelé předkládají projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou osobou  

 
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  

 žadatelem mohou být nově také lesní podniky vysokých škol 

 nově je mezi způsobilé výdaje zařazen kůň a vlek za koně k vyvážení dříví 

 maximální výše výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace, činí 9 mil. Kč 

 podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí 

 v případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, mohou být 
podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou 
činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; provozovatel školkařské činnosti zároveň 
musí být evidován v systému evidence reprodukčního materiálu 

 žadatel může hos-
podařit na lesních 
pozemcích, jejichž 
je vlastníkem/ 
nájemcem a nově 
také pachtýřem či v 
případě příspěv-
kových organizací 
obcí vypůjčitelem  
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh  

 nově může být spolupracující subjekt nahrazen dostatečně kvalifikovaným personálem s 
dostatečnými výrobními prostředky žadatele 

 částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí od 1 000 000 Kč do 150 000 000 Kč, přičemž je 
definován minimální poměr výdajů na spolupráci 

 na výběr spolupracujícího subjektu není třeba realizovat výběrové řízení 

 nově musí žadatel výsledky projektu zveřejnit a zajistit jejich šíření  

 
Novinky v Obecných podmínkách Pravidel  

 dochází k zásadní změně především v oblasti zadávání veřejných zakázek. Žadatelé mají povinnost 
(kromě operace 16.2.2) vybrat dodavatele projektu a uzavřít s ním smlouvu či vystavit objednávku 
již před podpisem Dohody. V případě nedodržení jednotlivých podmínek/procesů při zadání 
zakázky jsou uplatňovány finanční opravy, jejichž výše je stanovena dle typu porušení. V případě 
stanovení hodnoty samostatné zakázky žadatel sčítá zakázky na dodávky, služby a stavební práce, 
které spolu věcně, časově a místně souvisí. Limit pro přímé zadání samostatné zakázky (s 
možností přímo zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku) byl navýšen na 20 000 
Kč bez DPH 

 kromě operace 16.2.2 tak musí žadatel u zakázek, které dosáhnou, nebo přesáhnou 400 000 Kč 
bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem 
dotace, který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o 
veřejných zakázkách, doložit zadávací dokumentaci k výběrovému/ zadávacímu řízení ještě před 
schválením Žádosti o dotaci a podpisem Dohody o poskytnutí dotace  

 pro lepší orientaci je podrobně popsán postup pro podání odvolání  
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KKaalleennddáářř  aakkccíí    
 
 

Den Zemědělce            16. a 17. září 2015 

- tato společensko-zemědělská slavnost je v současnosti nejnavštěvovanější polní výstavou, jejíž doménou 
je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií v praktických podmínkách okolí Kámene u 
Pelhřimova 
- na stánku SMA ČR bude prezentována ochutnávka např. naklíčená čočka, vařená ochucená pšenice, 
pražená cizrna, mungo výhonky, pomazánka ze žita na chlebu nebo vojtěška, společně s programem pro 
děti a jejich rodiče 
 

Konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově  
 23. a 24. října. 2015 

- dvoudenní konferenci s podtitulem „Sdílejme zkušenosti, ne kraviny" je pořádána za finanční podpory 
MZe v rámci projektu Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově v zemích V4 
- konference je určena pro zemědělce, zástupce MAS a nevládních organizací z venkova, zástupce státní 
správy a samosprávy. Náplní konference budou prezentace příkladů dobré praxe – vzdělávací a osvětové 
projekty, společné projekty škol a zemědělských podnikatelů, rozvojové projekty apod. 
- přijeďte diskutovat o venkově a pochlubit se, v čem se Vám daří. Více informací o konferenci najdete na 
webových stránkách www.smacr.cz. 
 

Podzimní aktuality                 27. října až 1. listopadu 2015 
- každoroční rodinná akce propojená farmářskou tématikou, která se tentokrát bude konat v Beskydech  
- jsou připraveny exkurze na farmy s různým zaměřením (masný skot, zpracování kravského, ovčího i 
kozího mléka, chovy ovcí...) a i další oddychové aktivity pro rodiny s dětmi 
- podrobnosti na našem webu  
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IInnzzeerrccee 

 

Farma Vlkaneč 
 
Stanislav Svatoň a Diana Benšová se na svém ekostatku zabývají prodejem ovoce, zeleniny a bylinek, dále 
je i zpracovávají do podoby různých džemů, povidel, pyré, chutney, omáček, kečupů, bylinkových sirupů, 
moštů i alkoholických nápojů.  
 
Kontakt: Stanislav Svatoň 
Tel.: 602 139 849 
e-mail: diana@ekostatek.cz 
www.ekostatek.cz 
 
 

Ekofarma Amalthea 
 
Rodinná farma na cca 25 hektarech zemědělské půdy - za rozhodující podmínku prosperity považujeme 
faremní zpracování a přímý prodej našich produktů s vysokou přidanou hodnotou, ať se jedná u kvalitní 
plemenná zvířata nebo o výrobky z kozího či kravského mléka. 
 
Kontakt: Blanka Hrbková 
tel.:+ 420 777 262 694 
www.biomleko.com 
 
 

Hempoint – konopné potraviny a výrobky 
 
Hempoint je výrobce konopných čajů a kořenících solí vyráběných ze zelených částí ručně sklizeného 
konopí odrůdy Carmagnola pěstovaného na Biofarmě Sasov. Konopný květ vypěstovaný na Biofarmě 
Sasov ručně sbíráme a z čerstvého konopí vyrábíme esenciální oleje. Nasbírané květy konopí sušíme 
šetrně, teplotami do 40 stupňů. K sušení využíváme odpadní teplo z bioplynové stanice na Biofarmě 
Sasov. Z usušených květů oddělujeme na třídící lince v a.s. Severofrucht semena a stonky a k výrobě 
používáme výhradně květů a listů konopí. 
 
Kontakt: Hanka Gabrielová 
Tel.: +420 777 027 806 
e-mail: hanka@hempoint.cz 
www.hempoint.cz  
 
Tato propagace vašich akcí, produktů a služeb je zdarma. Zároveň se snažíme mít aktuální přehled o 
našich členech a o jejich zaměření. Do budoucna uvažujeme o vytvoření propagačních balíčků členů SMA 
ČR (sýry, uzeniny atd.), proto bychom vás poprosili o vyplnění dotazníku člena SMA ČR. Se svými příspěvky 
a nápady kontaktujte Milana Kouřila, tel.: 724 506 934, kouril@smacr.cz. 

 
Jména autorů článků k dispozici u redakční rady Časopisu SMA ČR – kontaktní email: balabanova@smacr.cz 
Autoři fotografií: Marie Balabánová, Šárka Hošková, Milan Kouřil, Lenka Táborská 

 
Text neprošel jazykovou korekturou 
27.8.2015

22 

© foto Milan Kouřil 

© foto Milan Kouřil 

mailto:diana@ekostatek.cz
mailto:hanka@hempoint.cz
mailto:kouril@smacr.cz
mailto:balabanova@smacr.cz


 Společnost mladých agrárníků České republiky 
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Dotazník člena SMA ČR 
 

1. Jméno a příjmení:……………………………………………………….. 

2. Adresa:……………………………………………………………………….. 

3. Zaměření farmy:……………………………………………………………………………… 

4. Výměra obhospodařované půdy:……………………………..ha 

 - z toho orná.…….  louky……. pastviny…….. 

5. RV – produkce (obilí, řepka, brambory apod.): 

6. ŽV – produkce (maso, mléko, vejce apod.): 

5. Zpracování na farmě: ANO/NE 

6. ANO – jaký produkt, počet………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Odbyt: regionálně, celostátně…………………………………….. 

8. Možnost společného odbytu: ANO/NE 

9. Zkušenosti s farmářskými trhy: ANO/NE 

10. Zkušenosti s dodávkami do obchodů: ANO/NE  

11. Značka kvality (bio, regionální potravina, Klasa apod.): ANO/NE 

12. Značka kvality ANO – jaká: ………………………………………………………………………………..  

11. Služby: ANO/NE 

12. ANO – jaké:……………………………………………………………………………………………………….. 

13. Nezemědělské činnosti (např. agroturistika, ubytování 

apod.):………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

14. Vzkaz kanceláři SMA ČR (chybí Vám informace? Chybí Vám vzdělávání? Hledáte možnost účast 

v projektech? apod.) – jakýmkoli Vaším podnětem se budeme zabývat 

 



 Společnost mladých agrárníků České republiky 
 Plaská 622/3, Praha 5 – Malá Strana, 150 00  

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

 
 

P Ř I H L Á Š K A   D O   S M A  ČR 

Jméno a příjmení: 

Plná adresa včetně PSČ: 

Kraj:        RČ: 

tel./fax:   mobil:    e-mail: 

 

□   zemědělský podnikatel □    zaměstnanec právnické osoby podnikající v zemědělství 

□    Řídící pracovník  □     Technik   □    Student 

□    Ostatní ………….  Výměra v ha: ………….  Zaměření: ………………….. 

 

Dne:     Podpis (razítko): 

 

 

MOŽNOST AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI SMA ČR 

Odborné působení v oblasti (zaškrtněte): 

□    ekonomické a daňové poradenství   □    dotační poradenství     □    informatika     □    bankovnictví     

□    vzdělávací programy, školení    □    obchodní záležitosti   □     zahraniční vztahy    □    agrotechnika    

□    chov prasat a drůbeže     □    chov skotu, ovcí a koz  □    technické plodiny     □    legislativa, právo     

□    mléko a mléčné výrobky      □    obiloviny a olejniny    □    ovoce a zelenina    □   agroturistika 

□    strukturální a regionální politika, rozvoj venkova    □    ekologické zemědělství    □    cukr a líh      

□    lesní a vodní hospodářství     □    veterinární oblast     □    fytosanitární oblast    □    víno a chmel    

□    služby        □    jiné komodity – specifikujte: 

 □ administrativní, účetní pomoc  □ ostatní - specifikujte:      

 

 

Přihlášku odešlete na adresu: SMA ČR, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana 

K získání plnohodnotného členství je třeba zaplatit registrační poplatek ve výši 200,- Kč. Uhraďte, prosím, 

na náš účet u KB číslo 107-1686550297/0100, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. 


