
Regionální agrární komora Pardubického kraje je zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení. Zastupu-
jeme všechny čtyři okresy Pardubického kraje, kteří mají za členy zemědělce malé, ale i velké. Hájíme 
zájmy všech, bez ohledu na jejich velikost. Důležitější je pro nás to, zda se jedná o opravdové poctivé 

zemědělce, tedy ty, kteří produkují na naší půdě suroviny pro naše potraviny.

Letos žně začaly místy 
už na jaře. Sledovali 
jste pylovou situaci? 
Žluté bylo naprosto 
všude...
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Dožínky jsou svátek

Jsme tu pro všechny poctivé zemědělce i pro Vás

Fotografi e byly pořízeny v Muzeu řemesel v Letohradě - www.muzeumremesel.cz. Děkujeme.

Nová generace velkých traktor
CLAAS AXION 900

Výhradní prodejce pro východní echy:
KLAS Neko  a.s.
Neko  180, 561 63 Neko
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Výrobní ada velkých traktor  CLAAS AXION 900 pro poskytovatele služeb a velké podniky, která byla 
poprvé p edstavena v roce 2011, se na trhu velmi rychle etablovala. Oce ovány jsou p edevším 
enormní tažná síla, istý soulad motoru a p evodovky, vysoký komfort a vysoká efektivita spot eby 
pohonných hmot. Nyní p edstavuje CLAAS novou generaci výrobní ady AXION 900, která se
neustále vyvíjí, a nabízí spoustu nových prvk . K nim pat í mimo jiné siln jší motory s koncepcí nízkých 
otá ek, dále optimalizované ovládání p evodovky CMATIC, nový terminál CEBIS s dotykovým displejem
a multifunk ní ovládací pákou CMOTION i nová varianta vybavení CIS+ s multifunk ní loketní op rkou.
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   Celý rok 2018 „žije“ výročím re-
publiky. Logicky se snažíme bilan-
covat uplynulá léta. Nechci zde 
plakat, že nemáme zemědělskou 
produkci jako v 30. letech minulého 
století (bohužel to je pravda). Na 
Zemi živitelce v Českých Budějovi-
cích u hlavní brány stál jednoduchý 
tříramenný banner z informacemi 
o půdní reformě, o Antonínu Švehlovi 
a o Josefu Tauferovi, jako hlavní mil-
níky a osobnosti. 

   Pardubický kraj může být 
také snad hrdý na osobnost 
v zemědělství, a to na Josefa Luxe. 
Pocházel z Nekoře v okrese Ústí nad 
Orlicí. Působil jako vedoucí v živo-
čišné výrobě v podniku v Zálší, který 
je dodnes členem agrární komory. 
Ing. Josef Lux byl zemědělský inže-
nýr a byl ministrem v zemědělství 
v letech 1992 - 1998. Jeho odchod 
z politiky zapříčinila těžká nemoc a té 
bohužel nakonec podlehl.

   Samozřejmě máme víc známých 
a výjimečných osobností v našem 
kraji, nesmíme zapomenout na le-
gendární bratrance Veverkovi, jen 
nepatří do těch zmiňovaných 100 let 
od vzniku republiky.

   No a Antonín Švehla, předse-
da agrární strany, byl prý dvakrát 
v Přelouči. Také mu tam postavili 
pomník s bronzovou sochou, kte-
rou ukryli na zemědělské škole, aby 
nebyla roztavena pro válečné účely. 
V roce 1951 ji však odvezli do sběru… 
a v roce 2015 byl pomník znovu ob-
noven na stejném místě díky tamním 
patriotům. Mezi Antonínem Švehlou 
a Josefem Luxem je paralela, která je 
i odkazem do dnešní doby. Oba páno-
vé se snažili zemědělskou veřejnost 
a nejen ji spíše spojovat než rozdě-
lovat.

   Letos slaví 25 let Agrární komora 
ČR a republika 100 let. Zemědělství 
a potravinářství hrálo silnou roli a my 
máme zodpovědnost uchovat jeho 
postavení budoucím generacím.

Brambory nakrájím na 
kostičky, dám vařit do 
osolené vody, a jakmile 
se vaří, přidám houby. 
Sušené...
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Recepty známých osobnostíMLS Pardubického kraje
Slavnostním vyhlá-
šením v prostorách 
rytířských sálů na par-
dubickém zámku dne 
23. 5. ...
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Vítězové souteže

Dožínkový ZPRAVODAJ
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Nakupujte se SELSKÝM ROZUMEM
   Každý z nás má v sobě díky 
předkům stopu zemědělce. Po-
užívejme ji nejen při zahrádkaře-
ní, chovu domácích mazlíčků, ale 
v podobě selského rozumu při 
nákupu potravin. Při výběru po-
travin je důležité, hledět nejen na 
cenu, ale i na hodnotu. Moderní 
spotřebitel kupuje potraviny mini-
málně dle země původu. Moderní 
spotřebitel se čím dál víc ptá na 
původ potravin. Kdo může lépe 
garantovat kvalitu, než ten, který 

AGRALL
zemědělská technika

AGRICOL, s.r.o. 
výroba mléčných výrobků a sýrů
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Česká pojišťovna a.s.
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VVS Verměřovice s.r.o. 
odborník na výživu hospodářských, 

domácích zvířat, zvěře i koní

SPOLEČNOST PRO ORBU ČR, z.s.
Syngenta Czech, s.r.o.
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   Statistický úřad vydal zprávu 
o ceně jablek. V listopadu 2017 byla 
zaznamenána jejich nejvyšší 
cena, byla okolo 14,50 Kč za 
kilogram. To pravidelného konzu-
menta tohoto ovoce zaskočí. 
   Nikdo asi netouží vrátit se k fron-
tám na banány, přesto by mělo ovo-
ce v našem jídelníčku převažovat 

takové, které se u nás pěstuje. A to 
jablka beze sporu jsou.
   Bohužel už nejsme ani v této ko-
moditě soběstační. A tak se patrně 
nesoběstačnost a loňská neúroda 
podepsaly na vysokých cenách. Tu-
ším, že se stále divíte té ceně, proto-
že v obchodě jsou ceny několikaná-
sobně vyšší. ČSÚ to vyčíslil naprosto 

Nejdražší JABLKA

    Vážení přátelé, slavnostním vy-
hlášením v prostorách rytířských 
sálů na Pardubickém zámku dne 
23. května vyvrcholil 12. ročník 
potravinářské soutěže „MLS Par-
dubického kraje“ pro rok 2018. 
Od přihlášených rekordních 35 
regionálních výrobců, kteří nabídli 
k hodnocení 117 produktů, vybrala 
18. dubna pětičlenná porota celkem 
55 vítězných výrobků.
   Spotřebitelská soutěž proběhla 
25. - 26. 8. 2018 na Pardubickém 
závodiště na 20. ročníku výstavy 
„ Koně v akci“. 

Vítězové soutěže MLS

vyrábí suroviny pro potraviny – ze-
mědělec? RAK PA se vás proto 
bude snažit o těchto názorech in-
formovat, třeba na našich stránkách 
www.rakpa.cz.
   Příroda a produkce surovin pro 
potraviny je značně složitá věc. 
Spotřebitele by měl slyšet názor ne-
jen novinářů, kuchařů a marketérů 
obchodních řetězců, ale především 
ve svém oboru vzdělaných země-
dělců.

   První řepný cukrovar na našem 
území vznikl v roce 1810 v Žákách 
u Čáslavi. V roce 1813 byl zřízen 
učební obor cukrovarnický.
   Poměrně brzy zase vše zaniklo. 
Důvodem byl třtinový cukr z Evro-
py. Nedokázali jsme konkurovat. 
Jinak tomu bylo ve Francii, kde vše 
fungovalo. Změna začala i v Ra-
kousku. Střídavé hospodářství na-
hrazoval trojpolní systém. Čokoládu 
vytlačovala káva a ta se musela 
sladit! Kolem roku 1820 nastal pád 
zemědělských cen. Šlechtické vel-
kostatky hledaly to, co by se trochu 
vyplatilo. Další „nový“ cukrovar tedy 
vznikl v roce 1829. Nejvýznam-

nější cukrovar, který funguje 
dodnes postavil kníže Thur-
n-Taxis v Dobrovici u Mladé 
Boleslavi.
   Největší boom nastal mezi lety 
1835-1838, vzniklo 62 cukrovarů. 
Počátkem let devadesátých pro-
dukovaly české země zhruba 90% 
cukru v celém Rakousko-Uhersku 
a více než desetinu veškerého cuk-
ru vyrobeného na celém světě. Také 
jsme na to byli patřičně pyšní.  Zna-
menalo to práci pro 40 tisíc lidí.
   V roce 1925 se v českých 
a moravských cukrovarech 
vyrobilo nejvíce cukru v naší 
historii, pak bohužel přišel trvalý 

České země produkovaly zhruba 90% cukru v celém Rakousko-Uhersku
úpadek. Světový trh se nasytil, jeho 
ceny padly.
   Zbylo nám pouze pět cukro-
varů, tři z nich jsou v rukou českých 
vlastníků.

Tereos TTD 
francouzsko-německý kapitál

Marovskoslezské 
cukrovary 

nenechte se zmást názvem,
vlastníkem je Rakousko

Litovelská cukrovarna 
český vlastník

Tyto výrobky vybrala odborná porota v dubnu.

Kvasový bochník s ovesnou kaší (s ovesným po-
rridge) - Mgr. Tomáš Kroulík – Naše DOBRÁ 
pekárna

Mlsík čokoládový (tvarohový dezert) - Zeměděl-
ské družstvo Rosice u Chrasti

Vepřové maso ve vlastní šťávě 500 g a 250 g 
- Jatka Lanškroun s.r.o.

Rakytníkový džem - TORO VM a.s.

Tyto výrobky vybrali spotřebitelé v srpnu.

Perníkový košíček s mangem  - Pavel Janoš

Sýrové želvičky na gril - RVB, s.r.o.

Sloupnický pečený bůček - řeznictví Sloupnice

Med květový smíšený - Včelařství Babákov

   Víte, že máme jedny z nej-
přísnějších norem pro živo-
čišné produkty na světě?
   Víte, že máme ohromnou 
tradici v potravinářské vý-
robě?
   Víte, že naše výrobky jsou 
té nejvyšší kvality?
   Víte, že se na naší země-
dělské půdě používá méně 
než polovina pesticidů, než 
v Německu a ani ne čtvrtina 
než v Holandsku?

   Výběrem českých potraviny 
a nasloucháním názorů zeměděl-
ců není ani tak o zemědělcích, ale 
je to o podpoře vlastního zdraví, 
krajiny a naší země.

    Uvědomte si to prosím 
o to silněji letos, při výročí 

100 let republiky.

přesně a tak vězte, že cena pro 
konečné spotřebitele opro-
ti cenám zemědělským je 
o 129,5% do 263,5% vyšší. 
No a bývá to tak i u jiných zeměděl-
ských komodit, bohužel.

   Jablko je přírodní lék. Má 
blahodárné vlivy na imunitu, je proti 

stresu. Snižuje krevní tlak, pomáhá 
dásním a čistí střeva. 

   Dokonce se říká, že kdo jí jablka 
často, jejich aromatická vůně může 
provonět i skrze nás. Třeba vlasy 
Vám mohou pak vonět po jablíč-
kách.

Cukrovar Vrbátky 
český vlastník

Hanácká potravinářská 
společnost 
český vlastník

Zdrojem informací byl časopis 
EURO č. 39 ze dne 25. 9. 2017.

   Pozn. Za humny jsem měla cuk-
rovar Hrochův Týnec. Prach sprostý 
kalkul dřívějších politiků, kteří ho za-
prodali a jsou zodpovědní za nynější 
měsíční krajinu. Smutný osud.



   Z pohledu krajiny, je zemědělec 
u nás nedostatečným dotová-
ním citlivých komodit (dojni-
ce, skot, prasat, brambory, 
cukrovka, ovoce, zelenina) 
tlačen k pěstování obilnin 
a olejnin. Ty jediné nejsou tolik 
pokroucovány národními podpo-
rami. Západní země to mají 
jinak, ty své „citlivky“ si více 
hýčkají.

   U nás je pak méně pestrá 
krajina, s menším počtem 
hospodářských zvířat, s men-
ším množstvím organické hmoty 
v půdě. To ovlivňuje její úrodnost 
a schopnost zadržovat vodu.
   Další hodnotou je potravi-
nová soběstačnost. Jen pestrá 
krajina dokáže uživit více své obyva-
tele.  Jestli se zvedne cena potravin 
o několik procent, uvědomte si, že 

za posledních 20 let ceny potra-
vin rostly 5x pomaleji než 
u ostatního zboží. Rozhodně 
toto nepokrývají jen dotace.  Roste 
efektivita zemědělské práce, proto 
vídáte velkou zemědělskou techni-
ku na polích. Pracuje zkrátka za lidi, 
kteří v zemědělství chybí.

   Ceny zemědělcům aktuálně 
vzrůstají velmi pomalu. V některých 

Stanovili jsme si nelehké cíle:
Půda - každá vyspělá země v EU i mimo ní si dnes uvědomuje, jak důležité pro její obyvatelé je mít vlastní půdu, na které hospodaří místní země-
dělci. Snažíme se upozorňovat, že úbytek zemědělské půdy je více než 5 ha denně - je to stejné jako kdyby za 4 roky nenávratně zmizely Pardubi-
ce s celým svým katastrem! To je pro budoucí generace daleko vážnější problém než třeba eroze. Uvědomme si také, že voda jinak teče a vsakuje 

na betonu obchodních či logistických center, parkovišť než na jakékoliv půdě.
Zemědělské podpory - ani my nesouhlasíme s dotacemi, protože vše pokrucují, ale okolní státy nikdy nedopustí vzdát se jich. Proto se 

snažíme, aby čeští zemědělci mohli konkurovat těm okolním. Pokud nechceme, aby v naší krajině bylo pouze obilí, řepka, kukuřice a hospodářská 
zvířata jen v ZOO, musí naši zemědělci dostávat stejné peníze, jako ve vyspělých zemích.  

Podpora citlivých komodit – zapomínáme oproti vyspělému světu na srovnatelnou podporu u takových komodit jako je mléko, prasata, bram-
bory, cukrovka, ovoce, zelenina, no a tím uvolňujeme trh konkurenci. Zároveň tím ohrožujeme naši kulturní krajinu a potravinovou soběstačnost.

Cílů máme více, především těch odborných. Jmenovali jsme ty nejdůležitější pro Vás -  veřejnost. Málo kdo si uvědomuje, že když 

hájíme zájmy zemědělců, hájíme zájmy nás všech, kteří kupujeme potraviny.

Jsme tu pro všechny poctivé zemědělce i pro Vás
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případech dokonce klesají! Kdyby 
ceny rostly tak výrazně, tak by ne-
bylo dotační pomoci za ztráty způ-
sobené třeba suchem, o které mluví 
řada EU zemí.

   Zkrátka řepka není jen o jednom 
velkém zemědělci. Řepka se 
vyplatí pěstovat jako jedna 
z mála. A není pravdou, že by 
byla špatná pro pole. Naopak, 
už v polovině minulého století byla v 
učebnicích popisována jako zlepšu-
jící plodina.

   Nekoukejte proto na to jen 
černo žlutě.

   Letos žně začaly místy už na jaře. 
Sledovali jste pylovou situaci? Žlu-
té bylo naprosto všude a všechno. 
Ne, nemohla za to řepka, ale sucho. 
Rostliny cítily, že jim jde doslova 
o život, a tak  produkovaly pyl ve 
snaze zajistit co nejvíce potenciál-
ních „dětiček“. Sucho je tématem 
od jara pro všechny. Náš kraj trápí 
nejvíc na Pardubicku. Může za to 
podloží, půdy, především ty písčité. 
Srážky jsou často jen lokální. Nedo-
statek vláhy sledujeme delší dobu 
a tak se to sčítá. Hledají se nová 
řešení, např. dotace – podpora na 
sucho. O zemědělství většina po-
pulace mnoho neví,ale dotace se 
prezentují v médiích. Přijde Vám to 
nespravedlivé? Pročpak jiní nedo-
stanou dotaci na to, že nevykynulo 
těsto a nebudou rohlíky? Zdá se 

vám to přemrštěné? Naopak, čas-
to podobné argumenty slýchávám. 
Informace jsou zkracovány a vytrhá-
ny z kontextu. Nikde nezaznělo, že 
škody v důsledku sucha v roce 2017 
byly téměř 8 mld. Kč a dotace pouze 
2 miliardy. Nikde nezaznělo, že žá-
dat není tak jednoduché a leckdo na 
to nemá prostě čas. Potřebuje pra-
covat na poli a ne vyplňovat správné 
kolonky za stolem.

   Zpět k suchu. Od neinformova-
ných „znalců“ také často slyším, že 
za sucho si můžou zemědělci sami. 
Devastují půdu a ta pak vodu ne-
vsakuje. Na škole se učil 6 - 9 honný 
osevní postup (jak jdou plodiny ide-
álně za sebou). Vojtěška, hnojené 
okopaniny… no a proč by měli far-
máři set vojtěšku dnes? Pro koho? 

Dožínky jsou svátek, oslava sklizně a předání úrody lidem
To samé krmné okopaniny. Zlikvi-
dovaná je převážná většina 
živočišné výroby díky nespra-
vedlivým dotacím. Víte, proč tu 
pitvám osevní postup? Je alfou 
a omegou kvality půdy! Taky 
nedáváte 10 let muškáty do 
stejné půdy. Hnojíte je, aby kvet-
ly. Pokud hnojí zemědělec a nedej 
bože ošetří porost proti škůdcům, 
pokud vůbec může a pokud vůbec 
má čím – různé zákazy a příkazy - to 
jsou pravidla, která je často omezu-
jí. Se selským rozumem to nemá nic 
společného.

   Farmáři nově hlásí ošetření poros-
tů včelařům. Je otázka, co si s tou 
informací většina včelařů počala a 
k čemu to bylo, ale bylo vyhověno 
legislativě do puntíků. Možná mají 

včely na úlech pokyny, kam smí 
létat a kam ne….Většina včelařů 
jednoznačně dospěla k závěru, že 
jim je to k ničemu. Zemědělce to 
ale zdržuje. Musí obvolat nebo obe-
slat i 500 včelařů ve svém okolí! No 
a pak nevyjde předpověď počasí, 
vše je jinak. Vynaložené úsilí bylo 
zbytečné.

   Než začnete prstem uka-
zovat na zemědělce, že půdu 
ničí, mají těžký traktor a pěs-
tují řepku, zjistěte si prosím 
správné informace. Věkový 
průměr je v našem oboru 
katastrofální. Zájem o obor 
je katastrofální, traktory na-
hrazují lidi.

   Věřte, že většina sedláků 
je slušných a snaží se hospo-
dařit s péčí správného hos-
podáře.

Štvou Vás žlutá pole?  
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Potkají se dvě brambory. Dáš si mléko?
Ne, děkuji. Jsem po něm vždycky uplně na kaši.

Recepty známých osobností

Rodinné polívkové ta-
jemství meteoroložky 
RNDr. Taťány Míkové

potřebujeme:
• bramobry

• sušené nebo syrové houby
• cibule

• křen, mrkev, petržel, celer
• drcený kmín, pepř, sůl

• tmavá jíška

Postup:
    Brambory nakrájím na 
kostičky, dám vařit do osolené 
vody, a jakmile se vaří, přidám 
houby. Sušené dávala babička 
rovnou, syrové nejdřív krátce po-
vařila zvlášť. Pak postupně přidá-
vám zeleninu: cibule na kostičky, 
strouhaný kořen mrkve a petržele, 

Recept podle geologa
RNDr. Václava Cílka, 

CSc.

   Jednak umím uvařit vietnamskou 
polévku, jednak rád rozdávám 
recept na lodní suchary. Recep-
ty jsou dva, ten složitější spočívá 
v tom, že smísíte vodu, mouku 
a sůl, vykrájíte suchary a upečete 
je. Ten jednodušší recept počítá 
jen s mořskou vodou a moukou. 
Recept nepodceňujte, také díky 
lodním sucharům vznikla britská 
koloniální říše.

Jihočeský kuba podle 
místopředsedkyně

Senátu ČR
Mgr. Miluše Horské

   Jihočeský Kuba. Je to postní jídlo 
na Štědrý den (tento rozhovor se 
natáčel ve vánočním čase), který 
rozhodně není tak známý, jak by 
se mohlo zdát. Je to recept skuteč-
ně z postního času, našel dokonce 
své místo i v makrobiotické kuchy-
ni. Malé krupky se na noc namočí, 
druhý den se uvaří a scedí. Pak 
si uvaříme houby zvlášť, cibulku 
zvlášť. Dáme do pekáče a přidáme 
česnek, sůl, majoránku, škvarky 
na sádle. Zapečeme v troubě s ky-
saným zelím a domácí nakládanou 
okurkou dle znojemského receptu. 

Stroj na vázání povřísel - provaz udělaný z obilné slámy na svazování snopů
(fotografi e byla pořízena v Muzeu řemesel v Letohradě)
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Poznáte co je na obrázku?

Krocaní karbanátky
aneb Karboše jak 

za socáče (ale lepší)
podle ekonoma 

Ing. Vladimíra Pikory, 
Ph.D. 

pro 4 osoby potřebujeme:
• 1 kg krocaního masa 

– např. stehno
• 120 g kukuřičných lupínků 

bez příchuti a bez lepku
• 4 velké očištěné mrkve 

• 2 velké kořenové očištěné 

bulvu celeru. Když babičce zbyla 
z vaření, přidala i kapustu. Koře-
ním drceným kmínem a pepřem, 
ovšem pokud ji chystám pro vnu-
ka, pepř vynechávám. Zvlášť si 
připravím tmavší jíšku a nechám 
ji vystydnout. Jakmile jsou bram-
bory měkké, přidám jíšku a od té 
chvíle polévku ještě nejmíň hodinu 
vařím.

   Neptejte se mě na množství 
surovin: všeho dávám raději víc 
než míň. A s tou, co nám chystali 
ve školní jídelně, se vážně nedá 
srovnat.

petržele 
• jarní cibulka z 2 rostlinek
• polévková lžíce pažitky

• čajová lžička mořské soli
• čajová lžička tymiánu

• frťan extra panenského 
olivového oleje

Postup:
   Kukuřičné lupínky rozemelte 
najemno (průměrný mixér by to 
měl zvládnout) a dejte do mísy. 
Krocaní stehno zbavte ostrým 
dlouhým nožem kůže, kosti, nej-
větších šlach a tučných částí. 
Maso rozemelte taktéž najemno 
a přidejte k lupínkům. Nakonec 
nakrouhejte najemno i zeleninu 
a přidejte do mísy. Osolte, přidej-
te pažitku a tymián. Rukou vy-
pracujte směs do hladké hmoty 
(„těsta“).

   Do většího pekáče rozprostřete 
pečicí papír, na něj nalijte frťana 
olivového oleje. Rukou nabírejte 
hrsti či naběračky hmoty a tvaruj-
te z ní rukama koule. Koule poté 
rozplácněte do podoby hokejové-
ho puku a pokládejte jednu vedle 
druhé do pekáče.

   Dejte péct na 220 stupňů cca 
40 min, nebo dokud karbanátky 
nejsou po obou stranách jen le-
hounce nahnědlé. Během pečení 
jednou každý obraťte.

   Ideální příloha: Čerstvá zele-
nina plus bramborová kaše dle 
samostatného receptu v naší 
knize nebo brambory vařené 
ve slupce. Přílohu začněte při-
pravovat, jakmile karbanátky 
vložíte do trouby.

Slepice snese 7kg vejce. Samozřejmě, že to vzbudí zájem 
médií a novináři se ptají kohouta: „Budete se snažit 
o další, o větší?          „NE.“          „A co plánujete?“

„Rozbiju pštrosovi zobák!“


