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Vážení čtenáři,
v prvním letošním čísle Newsletteru Fondu jsme o rozhovor
požádali ředitele ZD Klapý,
Otakara Šaška. Družstvo hospodaří na pozemcích, nad kterými se tyčí hrad Hazmburk,
a již léta aktivně bojuje
s erozí. Z odpovědí „zapáleného“ hospodáře se dozvíme
spoustu cenných, konkrétních
rad a zkušeností a také to,
proč preferuje pestrost.
Protože Jednotná žádost
tvoří jakýsi „základ“ zemědělských dotací (přibližně
30 tisíc žadatelů a téměř
30 miliard korun ročně), je
jistě na místě upozornit na
to, co se na tomto poli děje
v předjarním období.
Pro milovníky techniky jsme
připravili připomenutí monumentálního stroje, parní oračky Přemysl, včetně
toho, jak pětadvacetitunový předchůdce traktorů
vůbec mohl fungovat.
Ve stálé rubrice Kvalitní potraviny jsme se tentokrát zaměřili na kuřecí maso, ale naleznete zde i informaci o velké
spotřebitelské soutěži „Střihněte si 3x Škodu Fabia a sto
tisíc dalších skvělých cen“.
Hezké počtení.
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FANDOVSTVÍM PROTI EROZI
Měli jsme to potěšení hovořit s člověkem, který nic nevzdává. Když dojdou argumenty,
přesvědčí ostatní vlastním příkladem. Ředitel družstva Klapý Otakar Šašek zná svůj
kraj a jeho potřeby jako své boty, vždyť tu pracuje od školy a jeho rodina tu má
hluboké kořeny.
Že prý dělat více činností najednou dovedou jen ženy? To neznáte
Otakara Šaška. Stíhá nám vyprávět genezi družstva i rodiny, brát
služební telefony, organizovat
schůzky, mluvit s kolegy i s panem starostou, který se mezitím
zaskočil podívat, a ještě s námi poobědvat
v místní jídelně. Pokud to
vše shrneme biblickými
slovy – a máme na mysli
povídání, družstvo, pole,
větrolamy, rybníky i oběd
– a hle, bylo to dobré!
Ve vašem kraji dělá
tradičně velkou
škodu eroze – a vy
s ní umíte bojovat
jako nikdo jiný. Jak?
Bojovat s erozí se může jen z fandovství. Snad to dokážu vysvětlit.
Z historického pohledu, u nás se
od roku 1898 opakovaly katastrofy, kdy jíl a zemina valící se z kopců zlikvidovala část obce. To my
už naštěstí řešit nemusíme. Přesto se potýkáme s dopady eroze.
U České pojišťovny kdysi existoval
Fond zábrany škod, který jsme
chtěli pro boj s erozí využít, to byl
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asi rok 1988. Pak přišel rok 1989,
restituce, chtěli jsme se do toho
pustit, ale narazili jsme na to,
že byl třeba souhlas vlastníků
pozemků. Tenkrát jsme jako družstvo žádné vlastní pozemky neměli. Tady je převládající směr větru

západní, pozemky jsou většinou
v ose sever jih, takže to tu fouká
napříč poli. Měli jsme plán sázet
dvě řady stromů podél polních
cest, čímž bychom zabrali z každého pozemku asi pět až sedm
metrů. Nenašel se jediný člověk,
který by s tím tehdy souhlasil.
Jak jste to prolomili?
Moji předkové byli mlynáři na Luckém mlýně už v roce 1695.
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K mlýnu patřily vždy pozemky, asi
34 hektarů. Proto jsem se v roce
1996 rozhodl, že dám k dispozici
pro větrolamy vlastní pozemky
o rozloze asi tří hektarů. Tím se
to nejspíš „prošťouchlo“. Tehdy
fungoval program vypsaný Ministerstvem životního
prostředí ve spolupráci
se Státní meliorační správou, jmenoval
se Navracení původní
tváře krajiny. U mlýna byl zasypaný starý
meandr potoka, ten se
obnovil, udělali jsme
rybníček. V tu dobu
to byl největší projekt
toho druhu v České
republice. Výsledky
byly vidět, bylo to motivační i pro
ostatní. Oživili jsme akci budování větrolamů, samozřejmě jsme
opět naráželi, takže jsme to buď
vykoupili, nebo jsme za pozemek
platili a stále platíme nájem, jako
bychom hospodařili na orné půdě.
To prostě nešlo jinak udělat. Vše
jsme realizovali s CHKO České
Středohoří, jejíž odborníci předepsali skladbu dřevin. Později spolupracovali i specialisté z Průhonic.
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Vlastně skladbu dřevin tomuto
kraji „ušili na tělo“. Na délku už
máme asi 15 kilometrů větrolamů
a plošně kolem 14 hektarů. Dalších zhruba 5 let jsme měli povinnost následné péče. Vidíte sama,
že kdo chce budovat větrolamy,
zaručeně na tom nevydělá, proto
jsem mluvil o tom fandovství. Měli
jsme velkou publicitu, vystřídalo
se tu několik ministrů zeměděl-

ství a životního prostředí, kteří
se přijeli podívat. Faktem je, že
od té doby, zhruba od roku 2000,
nemáme zatím s erozí problém.
Ještě v tom pokračujete?
Už ne plošně, řeknu vám proč.
Tam, kde se nám nepodařilo
získat souhlas vlastníka, jsou
ve větrolamech „díry“. Zvláštní věc se stala s pozemky, které
byly ve vlastnictví Pozemkového fondu. Přestože jsme to měli
pronajaté a nájemce měl právo
přednostního odkupu, přestože
jsme se ve smlouvě zavázali, že
toto své právo uplatníme právě
na části pozemku, kde chceme
sázet větrolamy, Pozemkový fond
řekl ne. Když jsme se tedy dostali
na území, kde ve vlastnictví Pozemkového fondu bylo víc parcel,
museli jsme s větrolamy skončit.
Povězte něco o těch
rybnících…
O projektu u mlýna jsem už
mluvil. Kromě toho jsme vybudovali další tři rybníky, mezi Klapým a Lkání o rozloze 8 hektarů,
devítihektarový je Slatina, třetí
rybník, 2 hektary, je u Dlažkovic.
Dva z rybníků jsou na jednom potoce, není velký, ale táhne se přes
velké území a chytá tání a deště,
které nám sem vede, takže rybníky uživí. Teď se třemi rybníky
můžeme garantovat určitý průtok,
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což je nutnost. Dnes máme rybník
pronajatý od povodí Ohře a jsme
domluvení, že odebíráme kapkovou závlahu do sadů. Co tím vlastně chci říct – že bez těch rybníků
bychom žádnou závlahu neměli.

svých pozemků. Díky tomu na
některých místech máme třeba
50cm vrstvu super ornice.

Co byste poradil pro
ty, kteří s větrolamy
a rybníky chtějí začít?
Průvanový větrolam má úměrně
ke své výšce patnácti až
dvacetinásobný efekt na závětrnou
stranu! Dopad je opravdu velký
a stojí za to. Mimo to zadržují
sníh, fungují tedy i jako sněhové
zábrany, které podrží na poli vodu.
Nadšení jsou i myslivci, protože
mají remízky pro drobnou zvěř.
O efektu rybníků jsem už mluvil.
Účinky obojího jsou měřitelné
a prokazatelné. Ale v tom, kolik
nadšenců se nechá inspirovat,
jsem trochu skeptik. Musejí mít
vyřešeny dohody s vlastníky
pozemků, což je alfa a omega.
Tady v místě jsme všechny
soukromé zemědělce oslovili,
ale ani jeden z nich do toho
s námi nešel. Jedna odvážná
společnost něco vysázela, ale
taky narazila na vlastnická práva
a skončila s tím. Jsme v tom

Hodně diverzifikujete
zemědělské podnikání,
co tu vše máte?
„Živka“, „rostlinka“, sady, to tu
bylo vždycky. Vlastně navazujeme.
Ještě máme bioplynku. To nám
stačí. V každém jednotlivém
oboru preferujeme pestrost,
takže vím, proč se ptáte. Jedna
změna většinou vyvolá další:
Kapková závlaha si vyžádala
i nové opěrné konstrukce v nově
vysázených sadech. Produkci je
nutné nějak zobchodovat. Pokud
to děláte přes odbytové družstvo,
kde ovoce skončí v řetězcích,
jste proděleční. Pokud si jablka
prodáváte sami, je to o něčem
jiném. Ze zkušenosti víme, že
musíme být schopni náš sortiment
prodat koncovému spotřebiteli,
jinak je to nezajímavé. Velkou část
prodáváme drobným odběratelům,
kteří jsou zvyklí si přijet jednou
za měsíc pro bedýnku. Jde to.
Máme dost meruněk taky pod
kapkovou závlahou, ty ještě
neplodily, měly by něco ukázat
letos. Měli jsme hrušky, ukázalo

tedy sami. My ale víme, proč to
děláme. Snažíme se ozeleňovat
silážní jámy, kolem bioplynky je
val, který jsme osázeli, prostě
využíváme strukturu svých
pozemků. Další možností je využití
ornice z velkých liniových staveb
po dohodě s investory. My jsme
takto využili ornici z D osmičky,
která se tu stavěla, pro zlepšení

se, že tu nejdou, zrušili jsme je.
Vysadili jsme dost švestek a ještě
třešně a višně. Tradičně tu býval
i rybíz a angrešt, ale to už neplatí.
Výhledově uvažujeme o sušení
ovoce, protože máme odpadní
teplo z bioplynky. No, a když
sami prodáváme, potřebujeme
mít sortiment k dispozici pro
kupce nejen na podzim, ale
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až do jara, proto jsme pořídili
sklad s řízenou atmosférou. Teď
ovoce dokážeme „zadusíkovat“.
Kapacitně 450 tun řízená
atmosféra, 150 tun chlazený
prostor, takže 600 tun dokážeme
kvalitně uskladnit, samozřejmě
s pomocí dotací a SZIF.
Jak pestrá je vaše rostlinná
a živočišná výroba?

Vzhledem k tomu, že máme krávy,
musíme mít víceleté pícniny.
Máme také řepku – to je asi 8–9
procent naší výměry, ale rádi
bychom víc. Je to jedna z mála
plodin, kde všechny posklizňové
zbytky zůstanou na poli, není
s tím práce, sklízí se včas a je
to výborná předplodina pro
ozimou pšenici. Normálně máme
600 ha ozimých pšenic, 450
ha jarních obilovin, vojtěšku,
luskoviny, z nich děláme siláže
pro krávy, také docela dost
kukuřice, to nám komplikuje
život, ale musíme ji mít, protože
máme bioplynku, ta potřebuje
minimálně 200 ha kukuřice.
Něco taky snědí kravičky. Máme
krávy, mladý dobytek a výkrm
býků – míváme přes 800 kusů
hovězího. Taky malý výkrm
prasat na hluboké podestýlce,
ale selata nakupujeme. Když
to zjednoduším, osevní postup
musí pokrýt tržní plodiny, je
třeba nakrmit dobytek a uživit
bioplynovou stanici. To vše
za spolupráce s Fondem
a za pomoci dotací.
Jak to, že jste neutekli
od krav jako mnozí jiní?
To bych taky rád věděl. My si
prostě myslíme, že to k sedlačení
patří. Racionální důvod asi
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nenajdete. Znám velké úspěšné
podniky, kde vám řeknou
„Teprve když tomu uřežeš hlavy,
zjistíš, kolik to stojí.“ Plno z nich
právě poslalo dobytek na jatka
už v tom pětadevadesátém
roce. My jsme v loňském roce
prodělali 6,7 milionu jen na živce.
Tak proč to děláme? Kejdu
využijeme do bioplynky. Ale
jinak – prostě láska k tradici.
Jak moc vám dotace pomáhají?
Pomáhají! Ty největší investice
v poslední době šly na nové žlaby
na senáž, na lehký otevřený
přístřešek pro odchov mladého
skotu, přístřešek pro telata,
tam jsme byli v SZIF úspěšní.
V letošním roce jsme chtěli
postavit sklad na krmiva a žádali
jsme o kloubový nakladač pro
hrnutí siláží, tam jsme ale
neuspěli, jsme bodově pod čarou.
Pokud ale je možnost, žádáme
a využíváme dotací, víme, kam
s nimi. Co se týče procesu žádání,
myslím si stejně jako jiní kolegové
z oboru, že se jedná opravdu
o složitou proceduru a je nutné
to velmi dobře ovládat nebo
si nechat žádost zpracovat.

Ideální by však bylo obejít se
v zemědělství bez dotací –
všude, nejenom v Česku. Výše
některých dotací jsou výrazně
odlišné v různých státech EU –
zvlášť národní podpory za to, že
lidově řečeno farmáři „umejou
prase a že mu nechají ocásek“ –
v zahraničí to jsou šílené sumy.
Tomu se konkurovat nedá,
to si určují jednotlivé členské
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státy samy. Já bych byl pro
budoucnost bez dotací, ať dělá
každý to, co umí. Ať je jídlo
dražší, ale ať se jím neplýtvá.
Prý se vyhazuje 35 až 40 procent
potravin! Kam se vyšplhala
cena zemědělské techniky
a chemie, která je ve „starých
státech“ EU prokazatelně
levnější než u nás, to přece
nedává smysl. Spravedlivější
by bylo – nikomu nic. Ať to dělá
ten, kdo to umí a má to rád.
Váš rod pochází z Luckého
mlýna, promítá se to
do vaší práce?
Roku 1695 si první Šaškové
pronajali pozemek a mlýn
od Svatojiřského kláštera, 1723 to
koupili a rodina tam kontinuálně
sídlí. K mletí se vždy hospodařilo,
v období kolektivizace jsme měli
34 hektarů. Máme to v genech.
Můj děda, mlynář, byl aktivně
zapojený do odboje, mlel načerno,
dostával tajně mouku do Terezína.
Měl dobrou reputaci. Po válce
mu pár lidí přišlo poděkovat. To
vše má pokračovat. Já osobně
už od školy dělám v družstvu
Klapý, kořeny, které tu cítím,

jsou zásadní. Možná je to impulz
k zamyšlení nad faktem, že na 80
procentech půdy v Čechách
hospodaří jen nájemci.
Co byste přál do budoucna
českému zemědělství?
Aby nebylo hůř. Když to bude
tak, jak je, je to dobrý.
Připravila Lucie Kaletová
Foto Petr Cenker SZIF, Karel Pech
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SZIF OPĚT
NA PRESTIŽNÍCH VELETRZÍCH
Kdo není na veletrzích, jako by nebyl. Pro SZIF to ovšem neplatí. Prezentujeme se
na všech zásadních výstavách, a to nejen abychom přiblížili činnost Fondu, ale také
abychom namlsali další milovníky dobrého jídla na naše kvalitní potraviny.
světle osm skvělých výrobců.
Šest z nich se pyšnilo logem
Regionální potravina, dva
označením KLASA. Dobrot
nabízeli nepřeberně a o jejich
prezentaci byl neustále zájem.

REGFOODFEST

Od 18. do 21. ledna proběhly na brněnském výstavišti
veletrhy GO a REGIONTOUR,
největší prezentace cestovního ruchu v České republice.
Velkým lákadlem pro cestovatele je vždy místní jídlo,
proto je zcela na místě, že
v rámci těchto veletrhů probíhal také tradiční RegFoodFest,
festival krajových specialit
a regionálních potravin.
Regionální potravina je projekt Ministerstva zemědělství,
SZIF tuto značku spravuje.
V Brně se představilo se svými
dobrotami 27 výrobců, mezi
jejichž pochoutkami nechybělo ani pivo či hruškovice.
GRÜNE WOCHE

Od 19. do 28. ledna probíhal
v Berlíně „Zelený týden“ – mezinárodní potravinářský, zahradnický a zemědělský festival
Grüne Woche. Tento festival je
nejen populární, ale i velmi tradiční, vždyť jeho první ročník se
odehrál už v roce 1926. V jeho
pavilonech se sympaticky mísí
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SALIMA

fandové, laici a odborníci, protože kvalitní a chutné jídlo ze
všech končin světa je lákadlem
pro každého. Vloni se na veletrhu
představilo 1600 vystavovatelů
z 65 různých zemí světa. Návštěvníků bývá kolem čtyř set tisíc.
SZIF spolu s Ministerstvem zemědělství připravily Národní expozici,
kde se na ploše 145 metrů čtverečních prezentovalo v nejlepším
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Na přelomu února
a března, konkrétně
od 27. února do 2. března, je
tu brněnská Salima. Ve svých
expozicích vítá každoročně
odborníky, obchodníky
i poučenou veřejnost, co se
pestrosti a kvality potravin
týče. Letošní ročník je již
dvaatřicátý, což je také
úctyhodná zkušenost v oboru.
U infopultu mohou návštěvníci
získat informace o aktuálních
dotačních titulech SZIF
a u patnácti výrobců zakoupit
dobroty se značkami Regionální
potravina a KLASA.
Festivalová krasojízda pokračuje po celý rok a SZIF se všude
prezentuje tím nejlepším, co může
nabídnout. O dalších veletrzích
zase příště.
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ADMINISTRACE JEDNOTNÉ
ŽÁDOSTI 2017 V PRVNÍM ČTVRTLETÍ
Zemědělci v ČR vědí, že administrace dotací Jednotné žádosti plynule přechází z jednoho
roku do druhého. Tento druh podpor je základním kamenem zemědělského podnikání,
téměř 30 miliard korun bude rozděleno mezi 30 tisíc žadatelů. Pojďme si je proto
nyní připomenout.
LEDNOVÁ ROZHODNUTÍ

Začátkem letošního roku jsme začali vydávat rozhodnutí na Greening a Přechodné vnitrostátní
podpory (PVP). Greening neboli
Platba pro zemědělce dodržující
zemědělské postupy příznivé pro
klima a životní prostředí představuje 55% navýšení Jednotné
platby na plochu neboli SAPS. PVP
slouží k dorovnání podpor u vybraných komodit, jež jsou u nás
znevýhodněny oproti původním
zemím EU.
Dále následovalo rozhodnutí na telata v rámci Dobrovolných podpor
vázaných na produkci (VCS). VCS
jsou zaměřeny na citlivé sektory,
které jsou velmi důležité, ale čelí
určitým obtížím. Poslední rozhodnutí, které jsme začali vydávat
v lednu, bylo pro mladé zemědělce. Podpora pomůže žadatelům
do 40 let nastartovat rozvoj firmy
v počátcích podnikání, jedná se
o 25% prémii na prvních 90 hektarů k platbě SAPS.
31. leden 2018 byl také posledním
termínem pro dodání potřebných
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dokladů u některých dotací Jednotné žádosti 2017. Týkalo se
podpory na škrobové brambory,
produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností
a na intenzivní sady a ostatní sady
v Ekologickém zemědělství.
NA ROZHODNUTÍ BOHATÉ
MĚSÍCE: ÚNOR A BŘEZEN

Ani v únoru nezahálíme a vydáváme rozhodnutí k dalším dotacím:
VCS na zeleninu s vysokou a velmi
vysokou pracností, na chmel,
bílkovinné plodiny a konzumní
brambory. Od března rozesíláme
rozhodnutí na bahnice a kozy,
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škrobové brambory a ovoce
s vysokou a velmi vysokou
pracností. V rámci neprojektových
opatření PRV, o která se žádá také
prostřednictvím Jednotné žádosti,
se budou vydávat rozhodnutí
k Ekologickému zemědělství, dále
na Zatravnění orné půdy v rámci
Agroenvironmentálního opatření
a na všechna podopatření Agroenvironmentálně-klimatická mimo
Biopásů, které přijdou na řadu až
v květnu.
Naší snahou je, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. Termín pro vydání 90 % rozhodnutí u jednotlivých opatření
plníme oproti harmonogramu
ve výrazném předstihu. Pro urychlení výplat doporučujeme žadatelům, aby využili možnosti vzdát se
práva odvolání. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“ je k dispozici na www.szif.
cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci
„Ke stažení“, ve složce Jednotná
žádost. Přejeme hodně úspěchů
v hospodaření a doufáme, že vám
při tom bude SZIF oporou.
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PARNÍ PŘEMYSL ORÁČ
Monumentální stroj vážící nějakých 25 tun, pojmenovaný po mytické postavě starých
českých bájí a pověstí, si mohli zblízka prohlédnout návštěvníci loňské Země živitelky.
Spolu s Přemyslem veřejnost obdivovala také jeho novodobý orací nástroj, mohutný
oboustranný překlápěcí pluh. Přemysl i pluh jsou dnes chloubou Národního zemědělského muzea (NZM) a do třetice k nim náleží ještě další monumentální stroj Libuše. Jejich
použití v praxi zjednodušeně vypadalo následovně: Přemysl a Libuše se tak dlouho přetahovali lanem o pluh, až bylo pole zoráno.
Přemysl je podle odborné terminologie tzv. parní oračka, stejně jako
Libuše. Ty se u nás při orbě používaly zhruba od 70. let 19. století
do 2. světové války, ale i déle.
Parní oračka je v podstatě lokomobila s bubnem navijáku lana
pod kotlem, mezi nápravami. Pro
ty, kterým je vzdálenější i pojem
lokomobila, lze uvést na vysvětlenou, že je to taková menší parní
lokomotiva, která nejezdí po kolejích. Něco jako parní traktor.
PARNÍ ORBA

Přesněji, parní lanová orba je
způsob orby, který dovedl k praktickému využití anglický konstruktér John Fowler v roce 1856.
Na každé straně pole se nacházela
jedna parní oračka a mezi nimi
byl střídavě lanem přetahován
oboustranný překlápěcí pluh,
který během tažení pole oral.
Síla oraček umožnila, aby pluh
měl několik radlic, takže oral více
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brázd najednou, a přitom
nedocházelo k udusání země.
Tento způsob orby se uplatnil
na rozlehlých a rovinatých plochách. Parní oračky později nahradily univerzálnější traktory.
PŘEMYSL SE NARODIL V ANGLII

Oficiální typové označení stroje
znělo Z5, byl vyroben v Leedsu
roku 1906. Jako nový jej společně
s párovým strojem v roce 1907
zakoupily cukrovary Močovice
a Libice. Cukrovary ve 30. letech
20. století během hospodářské
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krize zkrachovaly a obě oračky
odkoupila rodina Kučerových
z Nepřevázky. Ti používali
nejméně tři soupravy parních
pluhů. Během znárodnění v roce
1949 jim byly konfiskovány dvě
soupravy a mezi nimi i dnešní
Přemysl a Libuše. V rámci státního
statku fungovaly obě oračky až
do roku 1971, kdy je nahradily
první traktory Škoda 180.
EXPONÁTY MUZEA

Oba stroje byly nabídnuty NZM,
které je koupilo, a v roce 1972 odjely oračky vlastní silou do Kačiny.
Libuše ovšem není původní párový stroj Přemysla. Ostatně také
pojmenování Přemysl a Libuše se
datuje zhruba až od roku 1970.
Předtím se jim pravděpodobně
říkalo poněkud lidověji, Dacan
a Mařena. V roce 1993 byly obě
oračky zapsány do seznamu movitých kulturních památek a v plánu
je jejich restaurování.
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KVALITNÍ POTRAVINY
Nechte se od nás provést aktuálním děním ve světě kvalitních potravin. Dozvíte se, kteří tři výherci odjeli ze slosování spotřebitelské soutěže novým „fárem“. Nahlédneme
pod pokličku projektů Pospolu u stolu nebo Desatero kvalitních potravin – a také na pekáče středověkých hospodyněk, protože potravinou ledna a února je kuřecí maso.
HISTORIE KUŘECÍHO MASA

„Více nežli perličky křehké, více
nežli zvěř pernatá, ba více husiček
a kachniček šiškami ze šrotu ječného krmených oblíben jest mezi
měštkami kapoun a kur veškerý.
Není potom divu, když vyšňořené na trh vycházejíce, prstíkem
ladně na kury ukazujíce, kterémuž
že má trhovec krkem zakroutiti a z péří veškerého do nahata
oškubati, samy mezi sebou na se
kvokají.“

Takto zachytil situaci na masném trhu Smil Flaška z Pardubic,
nejvyšší zemský písař na dvoře Václava IV. v druhé polovině 14. století. Citace nás nemá
vyděsit, že bychom snad po požití kuřecího kvokali, tak to viděl
pouze čtverák Smil, ale doložit, že
obliba „kura a kapouna“ má u nás
hluboké kořeny. Jaké jsou výhody
konzumace kuřecího? Hlavně je
výborným zdrojem proteinů a základní stavební cihlou, jak budovat
svalstvo. Výborně také regeneruje v rekonvalescenci, protože je
snadno stravitelné. Snižuje riziko
vzniku rakoviny díky niancinu,
což je vitamin skupiny B. Ten je
tak skvělý, že dokonce reguluje
i hladinu krevního cukru. Selen
v tomto mase podporuje imunitní
systém a činí nás odolnými vůči
stresu. Dodává nám vitamin B6,
který reguluje metabolismus a je
skutečným elixírem života. A do-
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dává nám také fosfor, který zpevňuje zuby, kosti a je prevencí proti
zánětům. A víte, co je na tom
nejlepší? Že je tak dobré.
Kdo je to „kapoun“? Nebojte se,
nejde o český druh mafiána typu
Al Capone. Míní se tím vykleštěný
kohoutek do jednoho roku starý, vážící kolem kila až kila a půl.
V naší mlsné historii byl velice oblíben a na stole všeho lidu běžný.
I dnes můžete na kapouna narazit v gurmánských restauracích.
Jeho maso má prý plnější chuť
a je šťavnatější než běžné kuřecí. Přestože si kapouna už doma
běžně nevykrmujeme, nic nám
nebrání upéct si kuřátko a la
kapoun. Jak? Jednotlivé porce
prošpikujeme klínky pepřeného
a česnekovaného špeku. Finta pro
špikování je jednoduchá – nechat
špičaté trojúhelníčky špeku nejprve zmrznout. Pár kostiček špeku
posmažíme s nakrájenou zeleninou: cibulí, mrkví, petrželí a celerem. Přihodíme tymián, rozmarýn

a koriandr. Pak vysypeme směs
do pekáče, porce kuřete navrch
a na něj ještě další plátky tenkého
špíčku. Podlijeme trochou vína či
medoviny. Pečeme minimálně hodinu, ale raděj déle. Výpek mírně
zaprášíme moukou. Namísto jáhlové kaše navrhujeme bramborovou.
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MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ
NA IGW
Ministr zemědělství Jiří Milek
se zúčastnil spolu s generálním ředitelem SZIF Martinem
Šebestyánem mezinárodního
veletrhu Internationale Grüne Woche, o němž je v tomto
čísle celý článek. „Návštěvy
na tomto významném veletrhu využiji pro různá bilaterální jednání. Především při
setkáních s ministry rozšířené
V4 chci předjednat pozici pro
Budapešťskou deklaraci k
budoucnosti Společné zemědělské politiky a deklaraci k financování této politiky… Budu
usilovat o to, aby zastropování
přímých plateb bylo dobrovolné, nebo nebylo vůbec,“ řekl
ministr zemědělství Jiří Milek.
SZIF 2017 V ČÍSLECH
Pro zajímavost uvádíme
celkově vynaložené finanční
prostředky za rok 2017 do
některých zásadních oblastí
zemědělství. (Nejedná se pouze o dotace.)
V roce 2017 jsme vyplatili:
Přímé pl. 23,2 mld. korun,
PRV 10,9 mld. korun,
SOT 1,2 mld. korun.
REKORD
SPOTŘEBITELSKÉ
SOUTĚŽE
Soutěž „Střihněte si 3x Škodu
Fabia a sto tisíc dalších skvělých cen“ dosáhla neobvyklého
rekordu, a to v počtu doručených herních kartiček od soutěžících. Fanoušci kvalitních
potravin zaslali téměř 150 tisíc
karet, na nichž doputovalo
přes 4 miliony log! O kvalitní
potraviny i soutěž je skutečně
enormní zájem.
PŘEDNÁŠKY
Z HISTORIE VČELAŘSTVÍ
V knihovně Antonína Švehly
v Praze byl zahájen cyklus
přednášek ke stému výročí
založení republiky o dějinách
včelařství, a to na téma
Včelařství v roce 1918. Kdo
promeškal, má stále ještě
šanci zúčastnit se ostatních,
které mapují historii tohoto
oboru v postupných etapách
až po současnost.
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VELKÁ SPOTŘEBITELSKÁ
SOUTĚŽ MÁ SVÉ VÝHERCE

KLASÁČKOVO DESATERO

SZIF společně s redakcí
časopisu Potravinářský obzor
vydal jako přílohu časopisu
publikaci Desatero kvalitních
potravin. Dozvíte se vše o tom,
jak si vybrat základní potraviny
do kuchyně, abyste jedli opravdu
chutně a zdravě, a najdete zde
také plno užitečných receptů.
Pokud jste nestihli koupit
v rámci časopisu, nebuďte
smutní, publikaci najdete
na www.szif.cz v sekci KLASA –
ke stažení. Opravdu se povedla!

Nový rok začal velmi šťastně pro
pana Jana R. z Velké Kraše a Miroslavu K. z Líšnice. Byli totiž vylosování (spolu s první výherkyní,
paní Danielou H. z Jirkova, o které
jsme již psali) jako majitelé automobilů Škoda Fabia v rámci velké
spotřebitelské soutěže „Střihněte
si 3x Škodu Fabia a sto tisíc dalších skvělých cen“, kterou pořádal
Státní zemědělský intervenční
fond. Výher jsme ale rozdělili
daleko více. Informace najdete
na www.akademiekvality.cz.
CÉDÉČKO POSPOLU U STOLU

V březnu se dostane k dětem hravé hudební CD s názvem Pospolu
u stolu. CD bude distribuováno
na 1 000 základních škol po celém
Česku v rámci připravovaného
edukativního kufříku, který získají
školní družiny. K CD vyjde i zpěvník a karaoke mobilní aplikace.
Hudbu vytvořil zakládající člen kapely Chinaski Ondřej Škoch s bratrem Štěpánem. Písničky budou
motivovat děti k aktivnímu a zdravému životnímu stylu i k tomu,
jaký význam má pro rodinu a blízké stolovat společně.
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VÝSLEDKY
NEZÁVISLÉ KONTROLY

Máme k dispozici výsledky pravidelné kontrolní akce, kterou provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontrola opět
potvrdila vysokou kvalitu potravin
oceněných značkou KLASA a Regionální potravina. Tyto potraviny
musejí splňovat nejen požadavky
vyplývající z národní a evropské
potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající
z podmínek pro používání značky
kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa
u masných výrobků, přísnější regulaci v používání sladidel, barviv
a dalších aditiv, vyšší nároky při
hodnocení chuti a konzistence
potraviny atd. Inspektoři SZPI
každoročně kontrolují potraviny
oceněné značkou kvality už 15 let
a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů.
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GRÓNSKO,
ZEMĚ LEDU A ŽIVOTA

Věděli jste, že grónská
zemědělská krajina je nově
mezi památkami světového
kulturního dědictví UNESCO?
Nebo že zásadní vliv
na místní kulturu měli více
než sto let čeští misionáři?
Tuto zajímavou výstavu
pořádá Národní zemědělské
muzeum. Navštívit ji můžete
od 11. ledna až do 4. dubna
a děti se zde mohou povozit
na voze taženém skutečným
polárním spřežením.
TRAKTOROVÝ
SIMULÁTOR
Když už jsme u programu
Národního zemědělského
muzea, můžete se zde svézt
na historickém traktoru
Zetor Major 80, resp. na jeho
simulátoru. Vyzkoušet je
možno jízdu po městě i orbu
na poli. Kabina je vybavena
autentickými ovládacími
prvky. Děti mají možnost řídit
traktor v doprovodu rodičů.
Celkově představuje expozice
„Jede traktor“ více než 20
typů traktorů vyrobených
od roku 1917 do roku 1953.
PODPORA PRO
VČELY – 2018
SZIF zveřejnil finanční částku,
která je určena pro dotace
na včelařská opatření v roce
2018. Příspěvek Evropské
unie na provádění opatření
pro podporu včelařství
v rámci Českého včelařského
programu je 1 250 511 EUR,
celková výše finančních
prostředků hrazená z 50 %
z rozpočtu ČR a z 50 %
z rozpočtu EU tak činí
63 863 596 Kč.
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„BRAMBOROVÝ POMNÍK“
Jsou nejvýznamnější komoditou, kterou Kolumbus dovezl
z Ameriky. Nebýt jich, hladomory by v dějinách řádily
mnohem víc. Snad právě
proto existuje už od roku
1913 u Bradenlage na Harzu
pomník s nápisem: „Zde byly
r. 1748 konány prvé pokusy
o pěstění brambor.“ A v Paříži
na slavném Père Lachaise je
hrob plný kvetoucích bramborových keříků. Leží zde chemik
Parmentier, který rozšířil pěstování „zemáků“ ve Francii.
KOSA JAKO PŘEVRAT
Středověk byl plný válek,
vojenské služby a robot.
Nevolníci neměli čas vynalézat, umírali brzo a sedření
– a nikoho jiného nezajímalo,
že by šlo obilí sklízet snadněji. Od neolitu se žalo srpem,
buď pazourkovým anebo
dřevěným s pazourkovou
čepelí. Kosa byla sice známá,
ale rozšířila se až v polovině 18. století. Produktivitu
sklizně zvýšila osmkrát!
ŘÍZENÍ POČASÍ
Už roku 1908 se lidé snažili
„poručit větru, dešti“. Největším postrachem sedláků
bylo krupobití. Dva belgičtí
vynálezci Marga a Adhémar
dela Haull hodlali nahradit
kroupové hmoždíře novým
vynálezem – vytvořili „kroupový ballon“. Obsahoval půl
kila nitrocelulózy, která se
vznítila asi tři a půl minuty po startu. Tím byl mrak
donucen vysypat zkázonosné kroupy dřív, než doplul
nad zemědělskou oblast.
VYTÁPĚNÍ SADŮ
V Coloradu proběhl roku 1912
první pokus o záchranu sadů
před mrazem. A byl úspěšný!
Bylo použito 300 tisíc kovových hrnců, v nichž se topilo
uhlím a petrolejem. Oheň
hořel po celou dobu čtyřdenních mrazů. Účastnil se personál o velikosti menší armády,
stálo to statisíce, byla však
zachráněna úroda za miliony.
Teplota se držela na krásných 6 stupních Celsia.
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