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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA:  

VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
s ohledem na tíživou situaci v odvětví živočišné výroby, především 
v chovech dojnic a prasat, jsem se na konci července obrátil 
dopisem na zemědělce. Informoval jsem v něm o finanční 
podpoře, kterou ještě letos zajistíme chovatelům, aby odolali 
propadům cen své produkce. Snažíme se dělat maximum pro 
to, aby nikdo z poctivě hospodařících zemědělců neskončil 
tento rok v červených číslech. Nad rámec běžných prostředků 
mohou zemědělci v živočišné výrobě letos získat celkově až čtyři 
miliardy korun. Z ministerského rozpočtu jsme aktuálně přidali 
dalších 500 milionů korun na kompenzace škod, které minulý rok 
hospodářům v živočišné výrobě způsobilo sucho. Předpokládáme, 
že tyto peníze zemědělci dostanou v říjnu. A v polovině července 
se nám podařilo vyjednat s Evropskou komisí další peníze pro 
chovatele z unijního rozpočtu. K částce 10,3 milionu eur, tedy 
zhruba 275 milionům korun, můžeme přidat stejnou částku 
z národního rozpočtu. Zemědělcům by tak mohlo jít dalších 550 
milionů korun. Pokud stihneme vyplatit tyto peníze do konce 
roku, dosáhnou letos celkové podpory do živočišné výroby 
již zmíněných téměř 4 miliard korun. Věřím, že díky těmto 
podporám chovatelé živočišnou výrobu nebudou utlumovat ani 
rušit, ale naopak se v ní rozhodnou pokračovat. 

Příjemné čtení přeje 

Marian Jurečka 
ministr zemědělství
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SKLIZEŇ

ÚRODA BRAMBOR 
VYPADÁ DOBŘE
Pěstitelé brambor očekávají dobrý rok. Po loňském výrazném propadu se úroda 
vrátí na obvyklou úroveň předchozích let. V Polabí a na jižní Moravě je sklizeň raných 
brambor už v plném proudu – celkem by jich zemědělci mohli sklidit více než 26 tisíc 
tun. Plochy brambor také začaly po několikaletém poklesu znovu růst.

Brambory jsou u nás tradiční plodinou, v je-
jíž produkci můžeme být soběstační. Proto 
jsme je také zařadili mezi citlivé komodity, 
podobně jako třeba ovocné stromy. Letos 
od nás pěstitelé této zeleniny získají 135 
milionů korun. Také proto zemědělci bram-
borami osázeli více polí než loni. 

Brambory se pěstují na 23 414 hek-
tarech, což je o 734 hektarů více než 
v minulém roce. Plocha raných brambor 
vzrostla o 111 hektarů na 1 325 hektarů, 
odhadovaný výnos je 19,64 t/ha. Bram-
borami se samozásobí i mnoho českých 
domácností, rané letos rostou na ploše 
1 167 hektarů, ostatní na necelých 5 000 
hektarech.
Naším cílem je odvrátit negativní trend 
posledních let, kdy klesaly plochy s bram-

borami. Snažíme se bramboráře podpořit 
i formou investičních dotací, například 
na zavlažování nebo budování klimatizova-
ných skladů. Zemědělci tak nejsou závislí 
na výkyvech počasí a jsou stabilně schopni 
dodávat na trh brambory v objednaném 
množství. 

BÍLÁ KNIHA MÁ POMOCI 
ZVÝŠIT PRODUKCI
Letos vyšla Bílá kniha o bramborách, která 
popisuje vývoj tuzemského bramborářství. 
Společně ji napsali lidé z Komoditní rady 
pro brambory při Agrární komoře ČR, 
Českého bramborářského svazu, Výzkum-
ného ústavu bramborářského a Agrární 
komory ČR. Kniha navrhuje konkrétní 
opatření, jak dosáhnout soběstačnosti 
a vyšší kvality v produkci brambor. 

LOŇSKÉ HORKÉ POČASÍ 
SILNĚ OVLIVNILO 
SKLIZEŇ BRAMBOR, 
KTERÁ SE SNÍŽILA 
POD 500 TISÍC TUN. 
SOBĚSTAČNOST ČESKÉ 
REPUBLIKY SE TAK 
PROPADLA NA 59 %, 
OBVYKLE SE PŘITOM 
POHYBUJE KOLEM 80 %. 
CÍLEM STRATEGIE 
MZE JE, ABY DO ROKU 
2030 BYLA NAŠE ZEMĚ 
V PRODUKCI BRAMBOR 
ZCELA SOBĚSTAČNÁ.

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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ZÁZRAK PŘÍRODY

BRAMBORY  
PLNÉ ZDRAVÍ
Naši předci říkali: „Jsem zdravý jako řepa.“ Dnes bychom mohli klidně říci: „Zdravý 
jako brambora“. Britští vědci totiž nedávno označili bramboru za nejzdravější 
potravinu. Oblíbená zelenina je běžnou součástí našeho jídelníčku, která nás má 
především zasytit. Víte ale, že je zároveň i potravinou velmi hodnotnou? Přečtěte si 
10 důvodů, proč jíst brambory.

1 BOHATÝ ZDROJ 
MINERÁLNÍCH LÁTEK
Brambory obsahují velké množství minerálů 
a vitamínů. Nalezneme v nich např. draslík, 
hořčík, vápník, vitamíny B, C, D a K. Dále 
zinek, fosfor, železo, sodík, chrom a řadu 
dalších. Obsahují dokonce 5krát více vlákniny 
než banán. Aby se nezničil vitamín C při va-
ření, je dobré vkládat brambory až do vařící 
vody místo postupného ohřívání ve studené.

2 ŠŤÁVA PROKRVUJE
Bramborová šťáva je vynikající protizánět-
livý nápoj. Velmi dobře funguje u bolestí 
kloubů a bolestí zad. Rovněž zlepšuje 
krevní oběh. 

3 NA SRDCE
Šťáva zabraňuje kardiovaskulárním choro-
bám. Snižuje cholesterol a vysoký krevní 
tlak.

4 POMÁHÁ UKLIDNIT KŮŽI
Je vynikající na ekzémy a akné. 

5 ŠTÍHLÁ LINIE
Brambory mají nízkou kalorickou hodnotu, 
neobsahují skoro žádné tuky. Vypijte jeden 
šálek bramborové šťávy ráno před snídaní 
a druhý večer před spaním. 

6 ČISTÍ TĚLO 
Šťáva z brambor je levnou variantou pro 
detoxikaci vašeho těla. Pomáhá tělu vylu-
čovat kyselinu močovou.

7 POMÁHÁ S LEDVINAMI
Velmi dobře funguje na léčbu pankreatitidy 
(zánět slinivky břišní) a při onemocnění 
ledvin. 

8 PROTI KAMENŮM
Zabraňuje tvorbě kamenů v močových 
cestách.

9 POMÁHÁ S RAKOVINOU
Červené a fialové brambory obsahují velké 
množství antokyanů (přírodní barvivo) 
a ty podle některých studií zastavují růst 
rakovinných buněk.

10 BALZÁM PRO STŘEVA
Šťáva je ideální pro zklidnění trávicího trak-
tu. Pomáhá při hojení podrážděných střev 
a jiných žaludečních potížích. 

BRAMBOROVÁ ŠŤÁVA
Sama o sobě nemá skoro žádnou chuť, proto se 
doporučuje namíchat s jinými šťávami. Ideální je například 
s mrkvovou šťávou. Kombinovat lze i s různými bylinkami. 
Můžete si ji osladit lžičkou českého medu.

Porovnání nutriční hodnoty vybraných potravin (ve 170 g)

Ukazatel Brambory Rýže Těstoviny Ovesná kaše

Energetická hodnota (KJ) 525 908 874 1 533

Vláknina (g) 3,80 1,70 1,80 2,10

Sacharidy (g) 36,60 47,03 41,82 15,43

Nutriční význam brambor nejlépe vystihuje porovnání s jinými potravinami,  
v tabulce jsou uvedeny vybrané hodnoty pro střední porci potraviny (cca 170 g).

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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PRŮVODCE BRAMBORAMI

JAK JE SPRÁVNĚ  
VYBRAT?
Nevyznáte se v odrůdách brambor, natož v různých varných typech? Nevadí. Dáme 
vám pár rad, aby se vám brambory nerozvařily na kaši, nebo naopak nebyly tvrdé 
jako kámen.

Pěstitele bude zajímat zejména členění 
brambor podle vegetační doby (nové, 
rané, pozdní). Velká část vás se ale orien-
tuje podle varných typů, které se hodí vždy 
na něco jiného (varný typ A, B, C).

BRAMBORY NOVÉ najdete na pultech 
obchodů od 1. ledna do 15. května. Vy-
značují se pevnou, neloupající se slupkou. 
U nás se pochopitelně nepěstují, nejedná 
se o typické rané brambory. Dovážejí se 
převážně z Egypta, Maroka, Španělska, 
Řecka a Itálie. Spotřeba nových brambor 
se u nás v průměru v posledních letech po-
hybuje ročně kolem 0,2–0,8 kg/obyvatele.

BRAMBORY RANÉ (konzumní rané) 
jsou sklízeny v rozmezí od 16. května 
do 30. června před ukončením vegetace. 
Mají nedozrálou loupající se slupku. Pro-
dukce v ČR se pohybuje kolem 50 tisíc 
tun a  jejich průměrná spotřeba je okolo 
6–7 kg na obyvatele ročně.

BRAMBORY KONZUMNÍ  
OSTATNÍ (konzumní pozdní) jsou 
sklízeny od 1. července a jsou určeny pro 
letní, podzimní a zimní spotřebu, resp. 
pro dlouhodobé skladování až do jarních 
měsíců. Každý obyvatel ČR jich v průměru 
ročně sní kolem 63–65 kg. Zájem o ně 
mírně klesá a meziročně kolísá podle jejich 
momentální ceny a kvality nabízeného 
zboží. 

KTERÝ VARNÝ TYP BRAMBOR 
KOUPIT?
VARNÝ TYP A (označovaný zelenou 
barvou) se hodí do salátů i jako příloha. 
Brambory jsou pevné na skus, nerozvaří se 
ani po delší době varu. 
VARNÝ TYP B (označovaný červenou 
barvou) se využívá k univerzálnímu vaření. 
Patří sem odrůdy se středně pevnou až 
kyprou dužninou. Vhodné jsou jako přílo-
ha, do polévek a pro přípravu těst a kaší. 
VARNÝ TYP C (označovaný modrou 
barvou) jsou brambory velmi škrobnaté, 
s měkkou dužninou po uvaření, jsou proto 
ideální na bramborová těsta, knedlíky, noky. 
Hodí se také na bramborák nebo placky.

Charakteristika varných typů

Charakteristika
Varný typ

A AB * B BC * C

Konzistence velmi pevná pevná středně pevná kyprá kyprá

Struktura jemná až středně hrubá jemná až hrubá

Moučnatost velmi slabá slabá střední silná

Vlhkost střední slabá až střední

Tmavnutí po uvaření velmi slabé až středně silné

Stabilita kvality střední až velmi vysoká

* Protože jednotlivé varné typy nejsou striktně vymezeny, v obchodech se prodávají 
i brambory typu AB nebo BC.

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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ROZHOVOR

BRAMBORY JSOU NAŠE 
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Na farmě Polák v Lochenicích u Hradce Králové pěstují brambory přes 20 let. 
Rodina Polákových zažila těžké časy, ale nikdy si neřekla, že by přestala. 
„Brambory jsou naše srdeční záležitost, máme k nim vztah,“ říká Josef Polák ml. 
Jak se Polákovým daří, si můžete přečíst v našem rozhovoru. 

Jak byste zhodnotil letošní bram-
borářský rok?
Rané brambory vyšly určitě lépe než v loň-
ském roce, tehdy byl výpadek až 30 %. 
Tento rok by se to mělo vyrovnat. Řekl 
bych, že to bude průměrný rok. 

V tomto roce plochy brambor ros-
tou. Jak hodnotíte tento trend?
Je to pozitivní trend a tento vývoj určitě vítám.

Vyplatí se pěstovat brambory?
Ano. Z dlouhodobé perspektivy jsou 
brambory rentabilní plodinou.

Co obnáší sklizeň brambor?
Někdo by nám možná práci záviděl. Na prv-
ní pohled práce v přírodě, na čerstvém 
vzduchu. Na druhou stranu je to tvrdá 
dřina, rozhodně žádná idylka. Od rána, kdy 
ještě mnozí spí, jsme až do večera na nohou. 
Každého zemědělce ale těší, že zajišťuje 
nejen svou existenci, ale i dalších lidí.

Mění se kvalita brambor? Jsou 
dnešní odrůdy chutnější? 
Pochopitelně. Jak se vyvíjí lidská chuť, 
vyvíjí pěstitelé nové odrůdy tak, aby lidem 
vyhovovaly. 

 

Jaké odrůdy pěstujete?
Pěstujeme konzumní odrůdy brambor: 
Belana, Adéla, Marabel, Impala, Anuschka, 
Antonia, Concordia. Vybíráme takové 
odrůdy, které lidem nejvíce chutnají. Ti 
nám v naší prodejně dávají zpětnou vaz-
bu, takže přesně víme, na jaké odrůdy se 
máme zaměřit. 

V současné době se hodně disku-
tuje používání pesticidů. Jde to bez 
nich?
Podle mě se u nás celkový objem růz-
ných postřiků snižuje. I naše legislativa 
například mnohé přípravky nepovoluje 
na rozdíl od jiných zemí. V zahraničí mají 
zemědělci volnější ruku. Rozhodně bych 
se nebál české zeleniny, že by byla nějak 
závadná. 

Vypovídá vzhled brambory o její 
kvalitě?
Může i nemusí. Chápu, že většina z nás 
hodnotí podle vzhledu, přesto se může 
brambora zdát na povrchu pěkná, ale když 
ji rozkrojíte, tak má vady pod slupkou. 
Je třeba říci, že každá odrůda má určité 
vlastnosti a i méně vzhledná odrůda může 
mít dobrou chuť.

 

JAK SE VYVÍJÍ LIDSKÁ 
CHUŤ, VYVÍJÍ PĚSTITELÉ 
NOVÉ ODRŮDY 
TAK, ABY LIDEM 
VYHOVOVALY

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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Čím jsou vady na bramborách způ-
sobeny?
Důvodů je několik – od mechanického 
poškození přes působení škůdců, počasí, 
nekvalitní sadbu až po špatné skladování. 

Jsou nějaká doporučení, jaké brambo-
ry kupovat v supermarketu? Kterým 
bychom se měli naopak vyhnout?
Prané brambory bych si v supermarketu 
nekoupil, nejsem totiž jejich zastánce. Ale 
když už spotřebitel nemá jinou možnost, 
nejprve by se měl rozmyslet, co bude 
z brambor vařit. Je potřeba koukat na var-
ný typ a odrůdu brambor. Rané brambory 
se doporučují pro okamžitou spotřebu 
a nejsou označené varným typem. Naopak 
pozdní brambory mají označení varného 
typu. Takže pokud uvidíte pozdní bram-
bory bez varného typu, nekupovat. Dále 
určitě nekupovat naklíčené brambory. 

Proč nejste zastánce praných 
brambor?
Chápu, že se v obchodě všechno musí 
blýskat, umytá brambora se prodává lépe, 
ale problém je v tom, že po několika dnech 
na pultech z nich vidíte už jen ošklivé kous-
ky zeleniny. Brambora vykoupaná ve vodě 
má totiž kratší životnost. 

Máte pocit, že Češi se zajímají o to, 
kde byla zelenina vypěstována?
Určitě. Sleduji to u nás na farmě. Poslední 
roky si lidé přijedou pro zeleninu raději 
k nám než do místního obchodu. Zajímají 
se, kde byla vypěstována. Myslím, že to je 
dobrý trend.

Najdeme rozdíly mezi českými 
a dovozovými bramborami?
To se takhle jednoznačně nedá říci. I mezi 
domácími produkty se občas najdou ty 
s horší kvalitou. Nelze ale říci, že všechny 
dovozové brambory jsou špatné. Když jsem 

měl možnost posoudit kvalitu z několika 
zemí, tak horší jsou spíše ty z Východu, 
z Polska. Budu proto rád, když zákazník sáh-
ne po těch českých, protože neudělá chybu. 

Jak bychom měli správně doma 
skladovat brambory?
Pro domácí dlouhodobější skladování je 
potřeba zamezit přístupu světla, teplota by 
měla být v rozmezí 3–4 ˚C. V jiných pod-
mínkách mohou začít brambory klíčit.

Dodáváte do supermarketů? 
Dodáváme do jedné pobočky českého 
supermarketu. V minulosti jsme měli zájem 
i o velký supermarket. Samotná nákupčí 
nám však řekla, ať si to dobře rozmyslíme, 
že si ušijeme na sebe bič. Cenová politika, 
povinnost dodání zboží nejsou pro malé 
zemědělce moc vstřícné. 

Jaký je váš názor na dotace?
Veřejnost nás neustále kritizuje za to, že 
nás stát podporuje v podnikání. Je ale tře-
ba si uvědomit, že je to rizikové podnikání, 
protože jsme závislí na počasí. Na jednu 
stranu nejsem zastánce dotací, každý by 
měl ukázat, jaký je hospodář a obchod-
ník… Na druhou stranu, chceme-li být 
konkurenceschopní, bez dotací to nedoká-
žeme, protože celá Evropa je dostává. Taky 
musíme myslet na potravinovou soběstač-
nost. Proč být závislý na dovozech, když 
si v našich podmínkách dokážeme velkou 
část potravin vypěstovat?

Proč bychom měli dát přednost 
nákupu na farmě?
Když nebudete spokojeni s kvalitou u far-
máře, můžete mu to rovnou říci. Když si 
půjdete stěžovat do marketu, tak to větši-
nou vyřídí nějaký brigádník, který nenese 
za nic odpovědnost. Nám záleží na naší 
dobré pověsti, a to nejenom proto, že zá-
kazníka můžeme ztratit jedním nákupem. 

http://www.eagri.cz
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VÝBĚR ZPRÁV

HLAVNÍ ZPRÁVY 
MĚSÍCE: MILIARDA 
ZA SUCHÝ ROK 
I ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ
Kolik korun dostanou v příštích letech včelaři? Co je to model rodinného 
vstupného? Jak jsme ušetřili miliony? A jak roste produkce masa? Odpovědi najdete 
v přehledu měsíce.

VČELAŘI DOSTANOU 
VÍCE PENĚZ
Včelařům dáme v příštích třech letech více 
peněz, celkem 232 milionů korun. To je při-
bližně o pětinu více než doposud. Na co jsou 
peníze určeny? Například na zlepšení zdravot-
ního stavu včelstev, na zlepšení jejich rozmís-
tění a na zkvalitnění včelařských produktů.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 
PROJEKTY
Vyhlašujeme veřejnou soutěž ve výzkumu, 
vývoji a inovacích. V příštím roce podpo-
říme výzkumné projekty, jejichž výsledky 
se uplatní v zemědělské praxi i ve státní 
správě. Zájemci o účast v soutěži mohou 
návrhy projektů podávat od 28. července 
2016 do 16. září 2016. Výsledky soutěže 
budou zveřejněny 16. prosince 2016. 
Zadávací dokumentace a kompletní infor-
mace o soutěži v Programu ZEMĚ jsou 
k dispozici zde: 1url.cz/jtiNA

KOMPENZACE  
ZA SUCHO:  
1,2 MILIARDY KORUN
Z vlastní rozpočtové rezervy uvolníme 
dalších 600 milionů korun na kompenza-
ce pro zemědělce, které postihlo loňské 
extrémní sucho. Celkově zemědělci 
dostanou 1,2 miliardy korun. Chceme tak 
poskytnout kompenzace za sucho v maxi-
mální možné víře. I s ohledem na prohlu-
bující se krizi především v sektoru mléč-
ného skotu a prasat. Uděláme vše pro 
to, aby peníze zemědělci měli na účtech 
v říjnu letošního roku. 

ZEMĚDĚLCI ŽÁDAJÍ 
O ÚVĚRY OD STÁTU
Za první tři měsíce, kdy Podpůrný a ga-
ranční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 
v dubnu zahájil příjem žádostí v rámci 
programů Investiční úvěry a Provozní úvě-
ry, evidoval 913 žádostí o investiční úvěry 
v celkové výši téměř 620 milionů korun. 
V případě provozních úvěrů jde o 68 
žádostí v objemu zhruba 67 milionů korun. 
Příjem žádostí je nyní pozastaven do 
1. září, kdy je PGRLF začne opět přijímat.

MĚNÍME RODINNÉ 
VSTUPNÉ
Na jedno rodinné vstupné mohou nově 
do Národního zemědělského muzea 
v Praze, kladrubského hřebčína nebo 
hřebčince v Písku i rodiny s více než dvě-
ma dětmi. Podle našeho ministra Mariana 
Jurečky byl dosavadní model rodinného 
vstupného, tedy dva dospělí plus dvě děti, 
diskriminační.

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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NAKUPUJEME 
CENTRÁLNĚ, 
ŠETŘÍME MILIONY
Pokračujeme v obnově vozového parku 
pro celý rezort. Díky centralizovanému 
zadávání zakázek jsme tak letos ušetřili 
už 170 milionů korun. Podařilo se nám 
snížit i cenu mobilních telekomunikačních 
služeb. 

ČESKÉ ZLATO
Poprvé po dvaceti letech stoupla výmě-
ra chmelnic, konkrétně o 161 hektarů 
oproti loňskému roku. Chmelaři očekávají 
bohatou sklizeň, která by mohla vynést 
kolem 6 000 tun. Důvodem je vyšší zájem 
o český chmel – nejvíce se ho vyveze 
do Japonska.

NÁVŠTĚVNOST 
NÁRODNÍHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO 
MUZEA ROSTE
Rekordní návštěvností se může po zhod-
nocení uplynulého roku pochlubit pražské 
Národní zemědělské muzeum. Do areálu 
si našlo cestu více než 56 tisíc návštěvníků, 
tedy dvakrát více lidí než předchozí rok. 
Pod muzeum spadají i čtyři regionální po-
bočky – zámek Kačina, Muzeum zeměděl-
ské techniky v Čáslavi, Myslivecké a lesnic-
ké muzeum na zámku Ohrada a Muzeum 
vinařství, ovocnářství a krajiny ve Valticích. 
Do všech muzejních poboček loni zavítalo 
téměř 238 tisíc lidí. 

FALŠOVANÉ 
VÝROBKY Z DOVOZU
Šizených potravin ze zahraničí přibývá. 
Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce v posledních týdnech našla nejvíce 
falšovaných potravin – mléčných výrobků 
– z Německa a Francie. Typickým způ-
sobem falšování je snížení podílu sušiny 
a tuku v sušině. Mléčný tuk je nejnáklad-
nější složkou výrobku a snížení jeho podílu 
o několik procent zásadně mění charakter 
potraviny. Na aktuální nevyhovující šarže 
se můžete podívat na: 
http://www.potravinynapranyri.cz

KVÓTA NA NOVÉ 
VINICE VYČERPÁNA
V letošním roce jsme dvakrát prodloužili 
termín pro podání žádostí o udělení nové 
výsadby vinic. Záměr se podařil a celá 
plocha 178 hektarů byla dílčími žádostmi 
vyčerpána. Zajímavostí je, že nejmenší 
plocha činila 226 m² a největší 109 004 m². 
Celkem bylo uspokojeno 184 žadatelů. 
Nejbližší termín pro nové žádosti je navr-
žen od 1. ledna 2017 do 28. února 2017.

PRODUKCE MASA 
STOUPLA
Produkce masa u nás v letošním dru-
hém čtvrtletí meziročně stoupla o 0,9 % 
na 114 669 tun. Nákup mléka se zvýšil 
o 1,1 % na 634,7 milionu litrů, jeho cena ale 
klesla o zhruba pětinu.

ČESKO JAKO 
MAKOVÁ VELMOC
V pěstování máku jsou čeští zemědělci 
na světové špičce. Letos ho u nás vyroste 
nejvíc od roku 2010, celkově vzejde zhru-
ba na 35,5 tisících hektarech. 

http://www.eagri.cz
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STŘIHNĚTE SI 
NAŠE VÝHRY

SOUTĚŽ

Nůžky, lepidlo a loga kvalitních potravin. To vše budou spotřebitelé, kteří 
rádi soutěží, již brzy potřebovat. Po velké letní soutěži se zaměřením 
na podporu mléčných výrobků přichází další. Státní zemědělský intervenční 
fond od září spouští novou soutěž „Střihněte si naše výhry“, která tentokrát 
není zaměřena tematicky na určitou kategorii potravin, ale průřezově 
na všechny výrobky. 

Spotřebitelé mohou, jak název napovídá, 
vystřihovat loga a lepit je na hrací kartu. 
Akce je součástí vzdělávací kampaně 
AKADEMIE KVALITY. Jejím cílem je 
představit zákazníkům výhody kvalitních 
potravin a vysvětlit jim význam log s ozna-
čením Klasa, Český výrobek, Regionální 
potravina, Ekologická produkce nebo 
chráněná značení jako Zaručené tradiční 
speciality, Chráněné označení původu 
a Chráněné zeměpisné označení. Průvod-

cem a maskotem kampaně je panáček 
kvality Klasáček. Pro soutěžící jsou při-
praveny tisíce cen do kuchyně. Na závěr 
čeká výherce hlavní cena, kterou v tuto 
chvíli nebudeme prozrazovat a necháme 
si ji jako překvapení. Více informací spolu 
s herní kartou naleznete v září na webo-
vých stránkách Akademiekvality.cz. 
Soutěž končí v prosinci 2016. Všem 
fanouškům kvalitních potravin přejeme 
hodně štěstí a soutěži zdar!
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