
Regionální agrární komora Pardubického kraje je zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení. Zastupu-
jeme všechny čtyři okresy Pardubického kraje, které 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.

Je nejvyšší čas praco-
vat i na vlastní potravi-
nové bezpečnosti…
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Extrémy počasí 
a potravinová soběstačnost

Jsme tu pro všechny poctivé zemědělce i pro Vás

Skončilo jedno z nejdůležitějších ob-
dobí v zemědělském roce, období 
žní. V minulosti se naše země potý-
kala v některých stoletích s nedostat-
kem potravin. Výsledky žní byly vždy 
významné pro celou společnost, ne 
jenom pro zemědělce. Uvědomme 
si, že i v dnešní době, kdy na jed-
né straně roste počet obyvatel a na 
straně druhé, díky změnám klima-
tu, ubývá vody, tak zároveň ubývá 
i míst, kde lze pěstovat zemědělské 
plodiny. Stačí připomenout události 
poměrně nedávné, jako bylo Arab-
ské jaro a s ním související větší vlna 
migrace obyvatelstva směrem z jihu 
na sever, což není jen problém Ev-
ropy, ale i Ameriky. Buďme proto 
rádi, že žijeme v zemi, kde 
zemědělství jde rozumně pro-
vozovat, a ve vlastním zájmu 
pečujme o jeho rozvoj.

V letošním roce se výnosy (viz 
tabulka na str. 3) obilovin v našem 
kraji díky většímu množství srážek 
posunuly z loňských tragicky pod-
průměrných hodnot k číslům prů-
měrným. Výnos u obilovin není 
špatný a kvalita potravinářské 

Pivní závin
Houbové omelety
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Podzimní receptyMLS Pardubického kraje
Seznam oceněných 
výrobků a producentů 
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Zemědělství 30 let od 17. listopadu 1989 a 15 let od vstupu do EU.

pšenice je vesměs dobrá. Z toho 
vyplývá, že pečivo z českého obilí 
by mělo být kvalitní a cenově stálé. 
Trošičku hůř je na tom naše tra-
diční plodina sladovnický ječmen. 
Výnosy jsou opět průměrné, ale ne 
všechny partie dosahují sladovnic-
ké kvality. Není to ale situace kata-
strofální, že bychom se museli bát 
o skutečně české pivo, pokud jeho 
výrobci ovšem budou chtít.

U ozimé řepky, která na 
rozdíl od obilovin výrazně zlepšu-
je úrodnost půdy, se projevil velmi 
teplý červen. Výnosy i olejna-
tost jsou nižší než v minu-
lém roce. Doufáme, že alespoň 
cenu tento propad vyrovná, proto-
že navzdory všem nezemědělským 
názorům, my zemědělci víme, jak 
řepka zúrodňuje půdu a vnáší do 
ní množství organické hmoty. Pro-

to řepka zadržuje vodu v krajině po 
celých 11 měsíců, kdy je na poli, na 
rozdíl od obilí. Ani v letošním roce 
nebylo vody nazbyt. Rozložení 
srážek ale nebylo často optimální. 
Celkově ale větší množství dešťů 
zlepšilo situaci v množství krmiv 
pro naše hospodářská zvířata.

V letošním roce si připo-
meneme 30 let od 17. listo-
padu 1989 a 15 let od vstupu 
do Evropské unie. Obě události 
přinesly do našeho zemědělství 
řadu změn. V Českém prostředí, 
kdy jsme se v minulosti i v země-
dělství často moc přizpůsobovali 
přání cizí vrchnosti bez ohledu na 
selský rozum a potřeby naší krajiny. 
Příkladem může být vše zestátnit, 
pak vše zprivatizovat, rozorat, poté 
zase rozdělit. Vše zmeliorujeme 
a nakonec na vysušeném vytvoříme 

mokřady. Historie je nejen od toho, 
aby se opakovala, ale také od toho, 
abychom se z ní poučili. Proto je 
důležité, abychom si i z pra-
videl Evropské unie pro ze-
mědělství dokázali vyjednat 
to, co je pro naši zemi důle-
žité, a nejen přebírat to, co 
jiní přikáží. Umožní se tím rozvoj 

pestrého zemědělství včetně citli-
vých komodit a živočišné výroby.

V naší zemi máme polovič-
ní produkci mléka a masa než 
naši západní sousedé. Také 
máme poloviční spotřebu 
pesticidů a hnojiv! Nemůžeme 
si proto dovolit snižovat rozměr prá-
ce našich skutečných zemědělců. 
Skutečný zemědělec je ten, 
který aktivně produkuje na 
polích a ve stájích suroviny 
pro obživu místních obyvatel. 
Přitom se stará, aby krajina byla pes-
trá, úrodná a zdravá. Nemocná by 
jednoduše úrodu nedala. Naši ze-
mědělci jsou vysoce konku-
renceschopní tam, kde mají 
srovnatelné dotační podmín-
ky s okolním zemědělstvím. 
Je důležité v zájmu krajiny, aby měli 
dotační podmínky podobné nejen 
u obilí, řepky a kukuřice, ale i u ostat-
ních komodit. Tím zajistíme pestrou 
krajinu, která nás bude zároveň živit.

V době změn klimatu by bylo 
velmi nevyzpytatelně nebezpečné, 
abychom dále ztráceli potravinovou 
soběstačnost u základních potra-
vin, jak tomu bylo po vstupu do Ev-
ropské unie. V zájmu naší kra-
jiny a budoucnosti a v zájmu 
Vašeho zdraví tomu můžete 
přispět tím, když budete vy-
žadovat v obchodech a re-
stauracích co nejvíce míst-
ních potravin. Stejně jak činí 
obyvatelé Německa a Rakouska. 
Věřte, že naše potraviny jsou mini-
málně stejně tak kvalitní.

Vážení přátelé, děkujeme Vám 
za tento Váš racionální a přírodu 
chránící přístup k našim potravinám.

Vaši zemědělci
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Chléb za 
1000 Kč?
Tolik utratíme za jednu ze zá-
kladních potravin za celý rok. 
Každý ho ročně sníme 40 kg. 
To jsou pro představu 2 krají-
ce denně. Je to jedna z mála 
potravin, co se nepřejí, i když 
před válkou jsme ho snědli 
jednou tolik. Určitě je to bo-
hatším výběrem jiných druhů 
pečiva a také třeba cereálie-
mi. Je 1000 korun málo nebo 
moc? Každopádně náš chléb 
je pátý nejlevnější v Evropě. 
Pozn.: Chléb je starý údajně 
více než 14 tisíc let a určitě 
neměl podobu jako má dnes 
s kyprou střídkou, ale byla to 
hlavně placka. Tradiční český 
chléb je žitno-pšeničný, znáte 
ho pod názvy chléb konzumní, 
kmínový nebo jako Šumavu.

Nejstarším 
zeměděl-
cům v Par-
dubickém 
kraji je více 
než 6000 
let!
Odkud že jsou? Od Kostelce 
nad Orlicí. Tam objevili ar-
cheologové při vykopávkách 
pozůstatky sídliště prvních 
zemědělců. Našli 1‚5 metru 
hluboká sila, která sloužila 
pro uskladnění obilí. V této 
hloubce obilí vydrželo i ně-
kolik let a neztratilo na klí-
čivosti. V našem kraji tento 
nález nemá obdoby.

Není to Štefan ani chemie,
ale čmelák s vosičkami
Trichogramma proti zavíječi…
Vsadím se, že většinu národa napadne jen ta chemie, když na nebi 
uvidí práškovací letadlo… I když, někdy to nejde ani bez ní. Pokud 
ale máme volbu, která funguje, zemědělci volí to šetrné k přírodě, 
jako třeba vosičky, přirozené nepřátele zavíječe, což je škůdce. Když 
nepomůže, musí se zvolit jiný ochranný prostředek. Stejně jako když lidé dostanou zápal 
plic, homeopatika a jiné alternativní léčby nezaberou a sáhne se po antibiotikách.

Místo českého hovězího steaku plechový 
biftek z Ameriky.
Pokud má něco k něčemu vypadat, chce to od-
bornost. Kritizují nás, že si ničíme sami půdu. 
Hluboce oráme, a pak je eroze, anebo 
neoráme, a pak máme hraboše. 
Vše špatně. Špatně je ale to, 
že do zemědělství mluví a vy-
jadřuje se o něm spousta 
neodborníků. Také spous-
ta politiků, kteří sledují jen 
ekonomiku a pseudozájmy 
nás spotřebitelů. Ano, vždy 
se najde někdo, kdo něco 
udělá špatně. To je v každém 
oboru, i u lékařů. Nejdůležitější 
pro půdu je organická hmota. Tedy 
hnůj od zvířat, kterých máme stále 
méně i oproti Německu, Rakousku, Polsku. 

Čelíme kritice a argumentům kvůli zvyšování skle-
níkových plynů, z produkce hovězího. Zví-

řata smrdí. Lidé, co se přestěhovali 
z měst na vesnici, bojují proti 

stavění kravínů. Pak ale ne-
můžeme mít kvalitní půdu. 
A pokud se někdo scho-
vává za ekologii, věřte, 
že dovezené maso z ci-
ziny, především z druhé 
strany světa – Ameri-

ky – nebude lepší, na-
tož ekologičtější – jen ten 

dovoz. Platí tam i úplně jiná 
pravidla v použití léčiv a v kr-

mivech. Vyměnili jsme totiž kvóty – 
auta versus hovězí maso.
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Stanovili jsme si nelehké cíle:
Půda – každá vyspělá země v EU i mimo ni si dnes uvědomuje, jak důležité pro její obyvatelé je mít vlastní půdu, na které hospodaří místní 

zemědělci. Snažíme se upozorňovat, že úbytek zemědělské půdy je více než 15 ha denně – je to stejné, jako kdyby za 4 roky nenávratně zmizely 
Pardubice 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.

Hájíme zájmy zemědělců, tím hájíme zájmy všech, kteří kupujeme potraviny.

Jsme tu pro všechny poctivé zemědělce i pro Vás
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Žně 2019 – stav k 2. září 2019
Pšenice 
ozimá

Pšenice 
jarní

Ječmen 
ozimý

Ječmen 
jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny 

celkem Řepka

Česká republika 2019 Průměrný 
výnos (t/ha) 5‚88 4‚5 5‚91 5‚23 5‚19 3‚66 5‚24 5‚63 3‚04

Pardubický kraj 2019 Průměrný 
výnos (t/ha) 6‚85 5‚35 6‚83 5‚88 4‚97 4‚32 6‚2 6‚53 3‚12

Pardubický kraj 2018 Průměrný 
výnos (t/ha) 5‚89 4‚63 5‚3 5‚3 4‚73 4‚07 5‚22 5‚59 3‚57

Vzhledem k vývoji počasí v posledních letech a prognózám do let budoucích a také 
s ohledem na naše praktické zkušenosti z polí a luk z posledních týdnů, měsíců i let 
si dovolujeme obrátit se k veřejnosti s následujícím varováním a zároveň výzvou, aby 
naše děti neměly v této zemi vážné problémy.

Začněme při všech našich činnos-
tech opravdu chránit zemědělskou 
půdu. Snažme se už konečně, 
opravdu a skutečně při každé 
stavbě, zodpovědně zvažovat, 
zda musíme zabírat zemědělskou 
půdu. To, jak jsme v posledních 
desetiletích trestuhodně levně 
zaměňovali úrodnou půdu za 
betonové a asfaltové plochy lo-
gistických a obchodních center 
bez zeleně a bez přidané hod-
noty, se nám vrací v součas-
ném počasí a musí to přestat. 
Zároveň trh s půdou musí být 
stejně nastaven jako v ostatních 
vyspělých zemích ve prospěch 
skutečných zemědělců.

V současné klimatické situaci se 
všichni shodují na tom, že je třeba 
mít pestrou a co nejvíce zelenou 
krajinu. K tomu je však potřeba, 

aby skuteční zemědělci, tedy ti, 
co živí národ, měli při otevře-
ném trhu srovnatelné podmínky 
s okolními zeměmi pro chov zví-
řat a pěstování všech plodin.

Nestačí jen brát podpory na 
údržbu krajiny a zvyšovat do-
vozy méně kvalitních přebytků 
ze zahraničí. Je nejvyšší čas 
pracovat i na vlastní potravino-
vé bezpečnosti a nenechat si 
deformovat vlastní krajinu prag-
maticky nastavenou dotační po-
litikou z Bruselu.

Jen tak nebudeme jako zemědělci 
nuceni pěstovat čím dál více těch 
pár plodin, které národní podpory 
tolik neovlivňují, jako jsou obilovi-
ny, řepka a kukuřice.

Zemědělské podnikání se stává 

v posledních letech vlivem extrém-
ních výkyvů počasí velmi riziko-
vým. Je proto nutné, abychom 
předešli krachům skutečných 
hospodářů vlivem extrémních 
výkyvů počasí. Cestou je umož-
nit alespoň částečné systémové 
zajištění zemědělců i proti těmto 
v současnosti převážně nepojis-
titelným rizikům, jako je zejmé-
na sucho.

České potraviny jsou z těch nej-
kvalitnějších z EU. Podpořte 
výše uvedené požadavky země-
dělců v zájmu toho, abychom 
měli nejen zelenou krajinu, ale 
abychom české potraviny našli 
na pultech i do budoucna, a to 
i v letech, kdy mohou přijít kli-
matické výkyvy ještě význam-
nější, než vidíme nyní.

Dotace pro 
chovatele psů
Půda je pro zemědělce základ-
ní výrobní prostředek. Bohu-
žel máme jinou strukturu, než 
mají okolní země, se kterými 
jsme často srovnáváni. V ČR 
je velká část půdy v pronájmu. 
Vztah k půdě je u nás historic-
kým vývojem zpřetrhán. Prožili 
jsme boom prodeje půdy, který 
ceny nesmyslně vyšponoval. 
Lidé půdu prodali spekulantům 
a za pár drobných si užili jednu 
dovolenou u moře. Je to škoda. 
Půda bude spíš ubývat. Denně 
se zastaví obrovské plochy, kte-
ré čítají klidně i 12 ha za den. 
Zalité betonem. Správný země-
dělec si své půdy váží a stará 
se o ni. Ten, kdo má živočišnou 
výrobu, vrací živiny zpět. I když 
koně máme rádi, pár poníků na 
louce není ekologické zeměděl-
ství. Je v pořádku, že máme tyto 
chovatele, ale to už by dotace 
mohli pobírat i chovatelé psů, co 
říkáte? Dotace jsou přeci i pro 
Vás, abyste měli levné potraviny. 
Pobírat by je proto měli hlavně ti 
zemědělci, kteří něco produkují. 
Nikoliv hobby chovy.

Extrémy počasí versus potravinová 
soběstačnost – varují zemědělci!
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Podzimní recepty

Moje žena utrpěla zranění následkem
švihnutí ocasu do oka.

Žádám o povolení přestavby stodoly
na rodinný dům tak, že předek nechám stát

a hýbat budu jenom zadkem.

Exekuce nemohla být provedena. Poplatnice 
má jenom dvě kozy a na ty se nedá sáhnout.

Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, 
jinak se obrátím na veřejnost.

Chci se zeptat, co je s mojí žádostí.
Je 18. a já to ještě nedostala.

Pivní závin
•  500 g hladké mouky, můžete 

použít i polohrubou
• 250 ml jakéhokoliv piva
• 250 g ztuženého tuku
• špetka soli
• 1 lžíce octa
• jablka
• osmaženou strouhanku
• rozinky
•  vlašské ořechy (můžete vy-

nechat, pokud nemáte, někdy 
používám i opražené ovesné 
vločky)

• vanilka
• skořice
• cukr

Postup
S moukou zpracujeme nastrouha-
ný tuk, dáme špetku soli a pivo. 
Přidáme lžíci octa. Vše zpracuje-
me v hladké těsto. Zabalíme do 
mikrotenu a necháme v chladu cca 
0‚5 hodiny odležet.

Pak rozdělíme na dvě části.
Z každé části uděláme jednu no-
havici tak, že vždy tradičně rozvá-
líme placku, na kterou naneseme 
osmaženou strouhanku a nandá-
me jablka (strouhaná nebo kráje-
ná). Můžeme dát rozinky a drcené 
ořechy.

Podle ovoce osladíme a po-
sypeme skořicí. Zase posypeme 
strouhankou a štrúdl přehrneme 
nebo srolujeme, pomažeme vajíč-
kem.

Dáme péci do předehřáté trou-
by na 180–200 °C a peče se asi
25 minut (záleží na troubě, ve-
likosti štrúdlu, náplni apod.). Po 
upečení můžeme potřít máslem
a pocukrujeme.

Houbové omelety
• 500 g vepřového ramínka
• 4 zelené papriky
• 4 rajčata
•  0‚5–1 kg uvařených

(3 min.) hub s kmínem
• mléko
• vejce
• hladká mouka
• sůl
• 2 lžičky mleté sladké papriky
• trochu mletého pepře
• cibule
• olej

Postup
Na drobno nakrájím 1 cibuli, ne-
chám zesklovatět na oleji a pak 
přidám na nudličky pokrájené 
maso, trochu soli a pepře, obdě-
lám a nechám dusit ve šťávě. Ved-
le v hrnci podusím papriky a k nim 
pak přidám rajčata – jako na lečo. 
Přidám k masu a společně dusím, 
až je maso měkké, nechám trochu 
vychladnout. Zadělám si těstíč-
ko na omelety (mléko, hl. mouka, 
vejce) a přidám sůl, ml. pepř. Do 
těstíčka vmíchám směs masa se 
zeleninou a uvařené houby. Dál 
smažím do zlatova po obou stra-
nách tyto omelety. (Maso musí být 
dobře udělané už ve směsi).

V České republice se při pěstování plodin  ●
používá poloviční množství pesticidů a hno-
jiv než na západ od nás. Chcete-li být šetrní 
ke svému zdraví, hledejte české potraviny 
a chcete-li být šetrní k přírodě, zajímejte se, 
jakou cestu potraviny urazily, než se dostaly 
na pulty.

V našich chovech skotu se většinově velmi  ●
dbá na pohodu zvířat od ustájení přes výživu, 
odborný zootechnický a veterinární dohled 
až po pobyt na čerstvém vzduchu.

Kukuřice je plodina náchylná na erozi, ale  ●
moderní technologie, jakou je přesné řádko-
vé setí do protierozní plodiny, tuto náchylnost 
výrazně zvyšuje, a navíc je kukuřice plodina, 
která vyžaduje málo postřiků.

Řepka je výbornou předplodinou pro obilovi- ●
ny. A díky ní se obiloviny nemusejí tolik hnojit 
a ošetřovat pesticidy.

Řepka je díky svému mohutnému kořenové- ●
mu systému schopna poutat živiny z větších 
hloubek, provzdušňovat půdu a tím zvyšovat 
jejich úrodnost i ve vyšších polohách.

Řepka zajišťuje do půdy zpět velký přínos or- ●
ganické hmoty zadržující vodu, většinu roku 
je na poli a zadržuje tak vodu a brání erozi.

Řepka je jednou z příčin, že včely mají dosta- ●
tek pastvy a že jsme včelařskou velmocí.

Díky přípravkům na ochranu rostlin (pestici- ●
dům) dostáváme na pult potraviny bez nebez-
pečných plísní, škůdců a plevelů.

Naši zemědělci při pěstování rostlin a zejmé- ●
na chovu zvířat jsou stejně nebo více kont-
rolovaní než zemědělci z vyspělých zemí EU, 
a proto potraviny od nás jsou s jistotou kva-
litní.

Víte, že…

Vtipy



Stanovili jsme si nelehké cíle:
Půda – každá vyspělá země v EU i mimo ni si dnes uvědomuje, jak důležité pro její obyvatelé je mít vlastní půdu, na které hospodaří místní 

zemědělci. Snažíme se upozorňovat, že úbytek zemědělské půdy je více než 15 ha denně – je to stejné, jako kdyby za 4 roky nenávratně zmizely 
Pardubice 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.

Hájíme zájmy zemědělců, tím hájíme zájmy všech, kteří kupujeme potraviny.

Jsme tu pro všechny poctivé zemědělce i pro Vás

AGRALL
zemědělská technika

AGRICOL, s.r.o. 
výroba mléčných výrobků a sýrů

Comagrin a.s.
obchod s komoditami

Česká pojišťovna a.s.
pojišťujeme všechny oblasti vašeho života

DLF Seeds, s.r.o.  
šlechtitelská stanice trav a jetelů

Envi Produkt, s.r.o.
přípravky pro efektivní rostlinnou 

a živočišnou výrobu

KLAS Nekoř a.s.
moderní zemědělství, 

prodej osiv a zemědělské techniky

MACH DRŮBEŽ a.s. Pioneer Hi-Bred Northern Europe 
Sales Division GmbH 

osiva kukuřice, řepky, slunečnice  a konzervanty

RENOMIA, a.s. 
pojišťovací makléřská společnost 

VVS Verměřovice s.r.o. 
odborník na výživu hospodářských, 

domácích zvířat, zvěře i koní

Agrotrans Otice s.r.o.

Selgen, a.s.

AG NOVACHEM, s.r.o.
BASF spol. s r.o.
ČSOB, a.s.

DSP Engineering s.r.o.
LUMIUS, spol. s r.o.
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

PALENT-ZENPRO, s.r.o
SPOLEČNOST PRO ORBU ČR, z.s.
Syngenta Czech, s.r.o.

Tribula DPK s.r.o.
Vaspo Vamberk s.r.o.

Žně 2019 – stav k 2. září 2019
Pšenice 
ozimá

Pšenice 
jarní

Ječmen 
ozimý

Ječmen 
jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny 

celkem Řepka

Česká republika 2019 Průměrný 
výnos (t/ha) 5‚88 4‚5 5‚91 5‚23 5‚19 3‚66 5‚24 5‚63 3‚04

Pardubický kraj 2019 Průměrný 
výnos (t/ha) 6‚85 5‚35 6‚83 5‚88 4‚97 4‚32 6‚2 6‚53 3‚12

Pardubický kraj 2018 Průměrný 
výnos (t/ha) 5‚89 4‚63 5‚3 5‚3 4‚73 4‚07 5‚22 5‚59 3‚57

Vzhledem k vývoji počasí v posledních letech a prognózám do let budoucích a také 
s ohledem na naše praktické zkušenosti z polí a luk z posledních týdnů, měsíců i let 
si dovolujeme obrátit se k veřejnosti s následujícím varováním a zároveň výzvou, aby 
naše děti neměly v této zemi vážné problémy.

Začněme při všech našich činnos-
tech opravdu chránit zemědělskou 
půdu. Snažme se už konečně, 
opravdu a skutečně při každé 
stavbě, zodpovědně zvažovat, 
zda musíme zabírat zemědělskou 
půdu. To, jak jsme v posledních 
desetiletích trestuhodně levně 
zaměňovali úrodnou půdu za 
betonové a asfaltové plochy lo-
gistických a obchodních center 
bez zeleně a bez přidané hod-
noty, se nám vrací v součas-
ném počasí a musí to přestat. 
Zároveň trh s půdou musí být 
stejně nastaven jako v ostatních 
vyspělých zemích ve prospěch 
skutečných zemědělců.

V současné klimatické situaci se 
všichni shodují na tom, že je třeba 
mít pestrou a co nejvíce zelenou 
krajinu. K tomu je však potřeba, 

aby skuteční zemědělci, tedy ti, 
co živí národ, měli při otevře-
ném trhu srovnatelné podmínky 
s okolními zeměmi pro chov zví-
řat a pěstování všech plodin.

Nestačí jen brát podpory na 
údržbu krajiny a zvyšovat do-
vozy méně kvalitních přebytků 
ze zahraničí. Je nejvyšší čas 
pracovat i na vlastní potravino-
vé bezpečnosti a nenechat si 
deformovat vlastní krajinu prag-
maticky nastavenou dotační po-
litikou z Bruselu.

Jen tak nebudeme jako zemědělci 
nuceni pěstovat čím dál více těch 
pár plodin, které národní podpory 
tolik neovlivňují, jako jsou obilovi-
ny, řepka a kukuřice.

Zemědělské podnikání se stává 

v posledních letech vlivem extrém-
ních výkyvů počasí velmi riziko-
vým. Je proto nutné, abychom 
předešli krachům skutečných 
hospodářů vlivem extrémních 
výkyvů počasí. Cestou je umož-
nit alespoň částečné systémové 
zajištění zemědělců i proti těmto 
v současnosti převážně nepojis-
titelným rizikům, jako je zejmé-
na sucho.

České potraviny jsou z těch nej-
kvalitnějších z EU. Podpořte 
výše uvedené požadavky země-
dělců v zájmu toho, abychom 
měli nejen zelenou krajinu, ale 
abychom české potraviny našli 
na pultech i do budoucna, a to 
i v letech, kdy mohou přijít kli-
matické výkyvy ještě význam-
nější, než vidíme nyní.

Dotace pro 
chovatele psů
Půda je pro zemědělce základ-
ní výrobní prostředek. Bohu-
žel máme jinou strukturu, než 
mají okolní země, se kterými 
jsme často srovnáváni. V ČR 
je velká část půdy v pronájmu. 
Vztah k půdě je u nás historic-
kým vývojem zpřetrhán. Prožili 
jsme boom prodeje půdy, který 
ceny nesmyslně vyšponoval. 
Lidé půdu prodali spekulantům 
a za pár drobných si užili jednu 
dovolenou u moře. Je to škoda. 
Půda bude spíš ubývat. Denně 
se zastaví obrovské plochy, kte-
ré čítají klidně i 12 ha za den. 
Zalité betonem. Správný země-
dělec si své půdy váží a stará 
se o ni. Ten, kdo má živočišnou 
výrobu, vrací živiny zpět. I když 
koně máme rádi, pár poníků na 
louce není ekologické zeměděl-
ství. Je v pořádku, že máme tyto 
chovatele, ale to už by dotace 
mohli pobírat i chovatelé psů, co 
říkáte? Dotace jsou přeci i pro 
Vás, abyste měli levné potraviny. 
Pobírat by je proto měli hlavně ti 
zemědělci, kteří něco produkují. 
Nikoliv hobby chovy.

Extrémy počasí versus potravinová 
soběstačnost – varují zemědělci!
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Podzimní recepty

Moje žena utrpěla zranění následkem
švihnutí ocasu do oka.

Žádám o povolení přestavby stodoly
na rodinný dům tak, že předek nechám stát

a hýbat budu jenom zadkem.

Exekuce nemohla být provedena. Poplatnice 
má jenom dvě kozy a na ty se nedá sáhnout.

Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, 
jinak se obrátím na veřejnost.

Chci se zeptat, co je s mojí žádostí.
Je 18. a já to ještě nedostala.

Pivní závin
•  500 g hladké mouky, můžete 

použít i polohrubou
• 250 ml jakéhokoliv piva
• 250 g ztuženého tuku
• špetka soli
• 1 lžíce octa
• jablka
• osmaženou strouhanku
• rozinky
•  vlašské ořechy (můžete vy-

nechat, pokud nemáte, někdy 
používám i opražené ovesné 
vločky)

• vanilka
• skořice
• cukr

Postup
S moukou zpracujeme nastrouha-
ný tuk, dáme špetku soli a pivo. 
Přidáme lžíci octa. Vše zpracuje-
me v hladké těsto. Zabalíme do 
mikrotenu a necháme v chladu cca 
0‚5 hodiny odležet.

Pak rozdělíme na dvě části.
Z každé části uděláme jednu no-
havici tak, že vždy tradičně rozvá-
líme placku, na kterou naneseme 
osmaženou strouhanku a nandá-
me jablka (strouhaná nebo kráje-
ná). Můžeme dát rozinky a drcené 
ořechy.

Podle ovoce osladíme a po-
sypeme skořicí. Zase posypeme 
strouhankou a štrúdl přehrneme 
nebo srolujeme, pomažeme vajíč-
kem.

Dáme péci do předehřáté trou-
by na 180–200 °C a peče se asi
25 minut (záleží na troubě, ve-
likosti štrúdlu, náplni apod.). Po 
upečení můžeme potřít máslem
a pocukrujeme.

Houbové omelety
• 500 g vepřového ramínka
• 4 zelené papriky
• 4 rajčata
•  0‚5–1 kg uvařených

(3 min.) hub s kmínem
• mléko
• vejce
• hladká mouka
• sůl
• 2 lžičky mleté sladké papriky
• trochu mletého pepře
• cibule
• olej

Postup
Na drobno nakrájím 1 cibuli, ne-
chám zesklovatět na oleji a pak 
přidám na nudličky pokrájené 
maso, trochu soli a pepře, obdě-
lám a nechám dusit ve šťávě. Ved-
le v hrnci podusím papriky a k nim 
pak přidám rajčata – jako na lečo. 
Přidám k masu a společně dusím, 
až je maso měkké, nechám trochu 
vychladnout. Zadělám si těstíč-
ko na omelety (mléko, hl. mouka, 
vejce) a přidám sůl, ml. pepř. Do 
těstíčka vmíchám směs masa se 
zeleninou a uvařené houby. Dál 
smažím do zlatova po obou stra-
nách tyto omelety. (Maso musí být 
dobře udělané už ve směsi).

V České republice se při pěstování plodin  ●
používá poloviční množství pesticidů a hno-
jiv než na západ od nás. Chcete-li být šetrní 
ke svému zdraví, hledejte české potraviny 
a chcete-li být šetrní k přírodě, zajímejte se, 
jakou cestu potraviny urazily, než se dostaly 
na pulty.

V našich chovech skotu se většinově velmi  ●
dbá na pohodu zvířat od ustájení přes výživu, 
odborný zootechnický a veterinární dohled 
až po pobyt na čerstvém vzduchu.

Kukuřice je plodina náchylná na erozi, ale  ●
moderní technologie, jakou je přesné řádko-
vé setí do protierozní plodiny, tuto náchylnost 
výrazně zvyšuje, a navíc je kukuřice plodina, 
která vyžaduje málo postřiků.

Řepka je výbornou předplodinou pro obilovi- ●
ny. A díky ní se obiloviny nemusejí tolik hnojit 
a ošetřovat pesticidy.

Řepka je díky svému mohutnému kořenové- ●
mu systému schopna poutat živiny z větších 
hloubek, provzdušňovat půdu a tím zvyšovat 
jejich úrodnost i ve vyšších polohách.

Řepka zajišťuje do půdy zpět velký přínos or- ●
ganické hmoty zadržující vodu, většinu roku 
je na poli a zadržuje tak vodu a brání erozi.

Řepka je jednou z příčin, že včely mají dosta- ●
tek pastvy a že jsme včelařskou velmocí.

Díky přípravkům na ochranu rostlin (pestici- ●
dům) dostáváme na pult potraviny bez nebez-
pečných plísní, škůdců a plevelů.

Naši zemědělci při pěstování rostlin a zejmé- ●
na chovu zvířat jsou stejně nebo více kont-
rolovaní než zemědělci z vyspělých zemí EU, 
a proto potraviny od nás jsou s jistotou kva-
litní.

Víte, že…

Vtipy




