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a další

info@kakuk.cz

Jednotná žádost 2022
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro
rok 2022. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny
platné pro rok 2022.

Metodická příručka JŽ 2022

Metodiky k provádění NV č. 74/2015Sb., NV č. 73/2015Sb.,
NV č. 43/2018Sb.

Videonávody - např. zákres zemědělské parcely, vytvoření /
zrušení díry, vnitřní pásmo a další

2

101 dní ministra Nekuly
Pohnul jsem dotačním kyvadlem
a zajistil zemědělcům 25 miliard korun navíc
Tisková zpráva – Za zásadní považuje mini-

důležitá témata. Důležité bylo jednání o rozpoč-

str zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v

tu, kde se mu podařilo uhájit rekordní výši národ-

prvních 101 dnech svého mandátu zajištění

ních dotací. „I přes škrty v rozpočtu tak půjde do

dlouhodobého kofinancování evropských země-

českého zemědělství a potravinářství v letošním

dělských programů na příštích 5 let. Díky tomu

roce rekordních pět miliard korun na národních

půjde do zemědělství každoročně 5 miliard

dotacích,“ řekl Zdeněk Nekula.

korun navíc. Podařilo se mu také otočit dotač-

Podařilo se také zajistit pomoc pro chovatele

ním kyvadlem tak, aby bylo jejich rozdělování

prasat. Pro ně Ministerstvo zemědělství vytvoři-

spravedlivější vůči všem zemědělcům.

lo nový dotační podprogram, ve kterém získají až

„Přestože jsem byl od prvního dne ve funkci pod

100 milionů korun. Další podporu, v celkové výši

tlakem, nevyměkl jsem. Jako první zásadní úkol

270 milionů korun, ministr vyjednal u Evropské

jsem si stanovil vyšší kofinancování nové spo-

komise. Část z nich získají i pěstitelé jablek, kteří

lečné zemědělské politiky, což se podařilo. Naši

čelí dlouhodobě nízkým výkupním cenám.

zemědělci mají jistotu, že v příštích pěti letech

V ostatních oblastech bylo důležité např. spuště-

dostanou navíc 25 miliard korun,“ řekl ministr

ní nového programu na podporu adaptace lesů

zemědělství Zdeněk Nekula.

na změny klimatu. Příspěvky až do celkové výše

Proto ho mrzí, že některé organizace proti úpra-

4,1 miliardy korun za rok mohou získat vlastníci,

vám společné zemědělské politiky (SZP) zpočát-

kteří připravují lesy na dopady klimatické změny,

ku demonstrovaly. „Je to paradoxní, do země-

hospodaří přírodě blízkým způsobem, podporují

dělství půjde rekordní množství peněz, přesto se

přirozenou obnovu lesa, zvyšují jeho druhovou

proti tomu demonstrovalo. Myslím, že šlo zpo-

pestrost a pečují o lesní půdu.

čátku o nepochopení, někteří vytrhli z kontextu

Silný rozpočet se podařilo udržet také pro oblast

jedno číslo a strašili veřejnost, že zemědělství u

vodního hospodářství. Díky tomu letos vybuduje-

nás skončí,“ uvedl ministr Nekula.

me 90 kilometrů nových vodovodů, čtyři úpravny

Přenastavení podmínek nové SZP bylo nutné

vod, 10 nových vodních zdrojů a vodojemů, na

nejen s ohledem na zlepšení postavení malých

které se nově napojí 8 tisíc obyvatel. Vznikne

a středních zemědělců. Jejím cílem a úkolem je

také 175 kilometrů nových kanalizací a 57 čistí-

ale i změna hospodaření vedoucí k lepší péči o

ren odpadních vod.

půdu a krajinu, ke zdravější vodě a zdravějším

Vojtěch Bílý

potravinám.

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Kromě nastavení SZP řešil ministr také další
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Monitorovací zpráva 2021
na Portálu farmáře SZIF byly k 08.04.2022 v souladu s Pravidly, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014-2020, umístěny Monitorovací zprávy za rok 2021
k vyplnění.
Monitorovací zprávu za rok 2021 je povinnost odevzdat prostřednictví
Portálu farmáře do 31.07.2022.
Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání
→ Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem →
Monitorovací zpráva. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve
které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací
zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.

Je také možno použít odkaz z aktuálního podání:

S pozdravem
Státní zemědělský intervenční fond

Platí od: 1.7.2015

Strana 1 (celkem 1)
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Nehledejme viníka, ale
cesty, jak dál
12. 4. 2022 - Mladá fron-

Ve veselohrách se obvykle hledá viník či pacha-

ta DNES/Hovory z lán(ů)

tel. Jak vypadal? Měl divnou češtinu, byl to uhla-

- Inflace za březen ataku-

zený profesor, nebo podsaditý Rus? Už slyším

je 13 procent. Zažíváme

pavlač. „To za sto dní nemohli stihnout.“ „To bylo

historicky nejrychlejší

vidět už před válkou“. Jedno je jisté. Nemůžeme

růst cen za 25 let. Když

se tvářit, že se nic neděje. Nemůžeme hledat

se ještě dal meziroční

viníka. Drahota tady je a my se s ní musíme na-

index zdražování a ztráty hodnoty peněz zapsat

učit žít a vyrovnat se s novou realitou, i když to

jednociferným číslem, začalo se mluvit o „dra-

alespoň ze začátku nebude lehké.

hotě“. Tehdy jsem psal, že slovo „drahota“ je

Ronald Reagan říkal, že „nemá strach o deficit,

tak trochu novotvarem, minimálně pokud takto

protože už je tak velký, že se dokáže postarat

označujeme inflaci.

sám o sebe“. To bych rozhodně u inflace neapli-

Ještě donedávna se „drahota“ používala zejmé-

koval. Když ale zůstaneme u analogie s neplá-

na v sousloví „dělat drahoty“, tedy zdráhat se.

novaným dítětem, které tu někdo zanechal a teď

„Dělat drahoty“ se do podzimních voleb říkalo

se o ně musí někdo postarat, je třeba ulevit těm,

především v souvislosti s milostnými avantýra-

na které to dopadá nejvíc. Tak jako novopečená

mi, respektive partnerským „trhem“.

matka ocení, že se o domácnost postará někdo
jiný, že někdo alespoň na chvíli ten „dáreček“

„Drahoty“ dělá totiž ten, kdo se (někdy třeba jen

pohlídá, aby se mohla vyspat, tak musí i vláda

naoko) dělá nedostupným, až nedobytným. I na

cíleně pomáhat těm, kteří nyní mohou být na

partnerském trhu fungují klasické tržní zákoni-

konci svých sil.

tosti. To, co je snadno dostupné a může to mít
každý, nemá takovou hodnotu jako to, co je stat-

A zadruhé – hledejme cesty, jak dál. Je jich mno-

kem „prémiovým“, tedy určeným jen pro někoho.

ho, některé přinesou úlevu, některé další strasti.
Nechme Green Deal „na dýl“. Neodpustím si to,

Poslední týdny nicméně tak trochu připomínají

je to moje osobní „ostatně soudím, že Kartágo

děj klasické veselohry o vesnické tancovačce,

musí být zničeno“. Teď není čas na ideologic-

jejímž následkem je neplánované těhotenství.

ké reformy, které se mohou jevit autorům jako

Někdo zkrátka nedělal drahoty a teď se řeší, kdo

dobrý nápad, nicméně nakonec s nimi musí žít

může za vzniklý „problém“. Ten navíc měsíc od

někdo jiný.

měsíce narůstá. Co s tím? Toho si přece musí
každý všimnout a bude se o tom mluvit. A ono
už se mluví. Jsou toho plná média.

Autor: Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
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Veleba: Náklady na výrobu 38 Kč,
prodejní cena 35 Kč. Pane Prouzo,
řekněte zemědělcům pravdu
„Česká republika nahradila vlastní výrobu dovozy. A nezodpovědní politici tomu ještě tleskají,“ říká
bývalý senátor Jan Veleba. Jasnou výtku směřuje i na premiéra Fialu. V souvislosti s jeho zvolením
do čela ODS pak vzpomíná Brežněva či Castra. V rozhovoru na konkrétním případu popsal, kolik „vydělá“ na kilogramu vepřového český zemědělec a doporučil srovnání s následnými cenami v obchodech. Vysvětlil také, co může nastat v souvislosti s dodávkami obilovin na krmné směsi z Ruska
a Ukrajiny. Na závěr upozornil na zájem německých zemědělců o půdu v českém pohraničí.

Stále víc se mluví o tom, že i kvůli válce na

kteří živí národ a jsou mu z neznámých důvodů

Ukrajině budou dál stoupat ceny potravin,

politicky nepříjemní, nesympatičtí, čert ví jací

ozývají se i obavy kvůli možnému nedostatku

ještě.

některých z nich. Jak to vidíte vy?

Jak to myslíte, „odmítá bavit“? Z jakého důvo-

Na Ukrajině dál pokračují boje, geopolitická

du?

mapa se změní trvale a s ní i obchodní cesty

Je opojen mocí, plně zaměstnán válkou na Ukra-

surovin. Mezi nimi zejména suroviny základní,

jině, zvolen opětovně do čela desetiprocentní

které jsou od úsvitu civilizace hlavní a nenahra-

ODS sto procenty hlasů delegátů Kongresu ODS

ditelné, což je chlebové a krmné obilí. Mám na

(obdobně jako býval volen Fidel Castro či Leonid

mysli mimo jiné jejich export ze světové obilnice

Brežněv), a tak nějací zemědělci a potravináři z

Ruské federace a Ukrajiny do Evropy, kde na nich

Agrární komory jsou mu zkrátka šuma fuk. Je-

postavili prudký růst zemědělské produkce, v

nom bych v této situaci poznamenal a připomněl

daném případě vepřového masa. To konkrétně

staré lidové přísloví o třech slovech: Pýcha před-

udělali Španělé a my. Jako Česká republika jsme

chází pád! Na druhou stranu přezíravost pana

ochotně vyklidili hospodářský prostor a nahradili

premiéra má, vzato pohledem Agrární komory, i

vlastní výrobu dovozy. Nakonec proč ne, když ne-

svá pozitiva. Komora je po 31. sněmu, který se

zodpovědní politici tomu doposud tleskají

sešel 3. dubna na brněnském výstavišti a který

a současný premiér, politolog Fiala, se dokonce

pan premiér flagrantně ignoroval, v názoru na

se zemědělci odmítá vůbec bavit! Tedy s těmi,

něj vzácně sjednocena, neboť je jasné, že země-
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dělství a jeho rozhodující reprezentant Agrární

Ø náklady na výrobu (přírůstek v živém) 1 kg –

komora ČR ho nezajímají.

38 Kč
Ø prodej (tržba) za 1 kg v živém – 35 Kč
Tak to jsou čísla z 13. týdne (poslední uzavřený)

A jaká je tedy současná situace v českém ze-

a tomu odpovídá určitá úroveň maloobchodních

mědělství?

cen, kterou neurčuje trh, ale zahraniční obchodní

Ano, nechme pana premiéra a pojďme k země-

řetězce. A jaká ta úroveň je, to vidí v regálech

dělství a produkci potravin. Chtěl bych zde na

každý sám – spotřebitelské ceny výrazně rostou

konkrétních a nejnovějších číslech špičkového

a troufám si predikovat, že porostou měsíc po

podniku, jednoho z nejlepších v České republice,

měsíci dál. V návaznosti na nedostatek krmi-

který působí v Západočeském kraji, předsta-

va, těžce předimenzované produkce vepřového

vit cenové drama, na jehož konci bude český

masa, odkud dovážíme, například Španělska,

spotřebitel. Osobně tuto špičkovou firmu znám

které bude nevyhnutelně svoji výrobu redukovat.

a mám k dispozici provozní výsledky v chovu

Ještě v únoru letošního roku, který končil prak-

prasat.

ticky osmým týdnem, ona chovatelská firma

Zde jsou: V odchovu selat na jednu prasnici za

měla průměrnou prodejní cenu 23 Kč za kilo-

rok 2021 zde dosáhli absolutní špičku srovna-

gram v živém, ale náklad už byl na 33 korunách

telnou s nejlepšími chovateli Evropy – 33 selat!

a na jednom prodaném praseti dělala ztrátu přes

Průměrný přírůstek každého z nich ve výkrmu

1000 Kč!

dosahuje rovněž absolutní špičku – 0,86 kilogramu denně, na což spotřebují pouze 2,7 kg krmiva
(krmné směsi). To je opravdu evropská úroveň,

To se opravdu neposlouchá snadno… Vidíte jako

výsledek práce chovatele, veterinární služby,

bývalý prezident Agrární komory nějaké řešení?

výzkumu, ale i tradice. V tomto případě, jak se

Rád bych požádal pana Prouzu, šéfa Svazu ob-

říká – klobouk dolů!

chodu a cestovního ruchu, který si dal v minulém

V tržní ekonomice by jeden očekával, že chovatel

roce tak záležet na pomluvách českých potravin,

s takovými výsledky bude zasypán penězi. Zasy-

aby se pochlapil a sdělil nám obyčejným čes-

pán skutečně je, ale ve ztrátě. Osvětlím a nebudu

kým spotřebitelům, komu zůstala, omlouvám

zasypávat čísly, uvedu zde jenom dvě hlavní,

se, zlodějská marže v kapse. A také bych ho

které jsem od chovatele – a znovu zdůrazňuji, že

chtěl požádat, aby si připravil vyprávění, až u nás

špičkového – získal. Jedná se o nejaktuálnější

bude občas chybět sortiment vepřového masa

týdenní data, tedy za týden přelomu března a

na pultech v návaznosti na zastavování chovů

dubna a jsou následující:

ve Španělsku, kde bude chybět obilí z Ukrajiny a
Ruské federace. Obilí na výrobu krmných směsí.
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Takže nebude zřejmě problém jen u vepřového

To jsou přímé nákupy české půdy a vedle nich tu

masa...

mají němečtí farmáři půdu pronajatou a kukuřici
a travní hmotu z ní vozí do svých bioplynových

Podobný vývoj, vzato v relaci prodejní cena/ná-

stanic. Pro takové podnikání potřebují postupně

klady na 1 kg je u drůbežího masa, tedy u mono-

půdy víc a víc, pronajímají si ji a platí likvidační

gastrických zvířat, jejichž základním znakem je

nájemné a vytěsňují z ní české hospodáře. V

jednoduchý žaludek a výživa krmnými směsmi

oblasti Klatovska a Domažlicka již sklízí několik

na bázi obilních šrotů. Je jakoby přes kopírák

set hektarů, zejména kukuřice, pro své bioplynky

obdobný jako u vepřového masa, těžce ztrátový.

v Německu. Je nutno mít na zřeteli, že v těchto

Nemám v úmyslu zasypat čtenáře čísly, uvedu

oblastech, ve vyšších polohách, hospodaří naši

pouze, že dotyčná shora uvedená firma vedle

chovatelé masného dobytka a ti, pokud budou

prasat produkuje i drůbeží maso, kuřecí brojlery

vytlačeni a neudrží se, jak bude zdejší krajina vy-

a na nich vykazovala ztrátu 3 Kč na jednom kile

padat? Zahraniční konkurence si vyzobe jenom

hmotnosti. Při průměrné porážkové hmotnosti

ty lepší bonity. Sečteno a podtrženo, aplikací

2,10 kg to pak na jednom kuřecím brojleru je

současné zemědělské politiky Fialovy vlády roz-

ztráta cirka 6 Kč!

sáhlým oblastem, které ještě za ministra Josefa

No a protože se dnes věnuji zemědělské firmě

Luxe a dalších oplývaly mlékem a dobytkem,

ze západních Čech, tak nelze nezmínit, že se zde

zvoní hrana a možná se do hvozdů šumavských

v pohraničí velmi rozmáhá zájem sousedních

ono strdí vrátí – ovšem bez mléka a bez dobyt-

německých farmářů o českou půdu a ten bude

ka.

mít na naše farmáře velké dopady.

zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/,
11.4.2022

Skutečně? A mají zájem o pronájem, nebo půdu
rovnou kupují?
Jako příklad uvedu ověřenou informaci, kdy
německý farmář, který má 60 krav a 60 kusů
mladého dobytka, nakoupil u nás necelých 60
hektarů půdy a naposled k tomu nyní koupil na
Šumavě 4,5 hektaru orné půdy – hektar za 540
tisíc korun!
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Strip - till
Nyní se hodně hovoří o nových půdoochranných technologiích Strip-till, kdy půda se zpracovává v pásech a pak přímo do těch pásů je zaseta plodina se současnou aplikací hnojiva (tzv. pod patu, to může
být aplikováno před setím a nebo přímo při vlastním setí), kdy mezi zpracovanými pásy zůstává půda
neobdělaná a s krytem mulče (zbytky rostlin meziplodin, nebo sklizňové zbytky předplodin plodin).
text a foto: Ing. Josef Šenfeld
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Chovatelé drůběže jsou
na kolenou
Nízká výkupní cena, vysoká cena energií, krmiv

meziročně zvýšily o 40 %, výdaje za energie

a paliv drtí české chovatele drůbeže. Někteří

vzrostly podle dodavatelů o polovinu až 150 %

z nich byli na konci loňského roku ve ztrátě i

a za plyn až o 700 %, pokud se firmy dostaly do

několik milionů korun. Situace je dlouhodobě

režimu dodávky poslední instance. Drůbežáři bijí

neudržitelná. Zatímco ceny v obchodech rostou,

na poplach, protože už dále nemohou prodávat

ta výkupní stoupá neadekvátně pomalu. Letos

pod výrobními náklady. Pokud to takhle půjde

se zatím meziročně v průměru zvýšila o 14 ha-

dál, hrozí v ČR výrazný útlum produkce drůbeže

léřů na 23,25 Kč za kilogram jatečného kuřete.

a vajec.

Výkupní ceny vajec za první měsíce letošního
roku meziročně stouply o 6,5 % na průměrných
1,97 Kč za kus. Náklady na krmiva se přitom
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„Možnost investičních
podpor pro zemědělce“
Regionální agrární komora Pardubického kraje, z.s.si Vás dovoluje pozvat na webinář
na téma „Možnost investičních podpor pro zemědělce“ ve středu 20.4.2022 od 9:00
hodin online formou (Teams). Přihlášeným zašleme odkaz emailem den před seminářem.

Program:

•

9:00 – 9:10

Úvod - (Ing. Leoš Říha, předseda RAK PA a viceprezident AK ČR)

•

9:10 – 9:40

Podpůrné programy PGRLF v oblasti zemědělství (Ing. Alena Císařová, vedoucí

oddělení žádostí 1, PGRLF)

•

9:40 – 10:10

Pod pokličkou ekonomiky (Petr Gapko, hlavní ekonom Moneta Money Bank)

•

10:10 – 10:30

Výhled investičních podpor SZP 2023+ (Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící

orgán PRV, MZe)

•

10:30 –11:15

Investiční dotace pro zemědělce napříč ministerstvy - MZe, MŽP, MPO a Národní

plán obnovy (Ing. Michal Weber, obchodní ředitel Agroteam CZ, s.r.o.)

•

11:15 – 11:45

Diskuze

………………………………………………………………………………………………………………….
Prosím o potvrzení Vaší účasti na webináři nejpozději do středy 19.4. do 12:00 na info@rakpa.cz.
Do emailu napište jméno a příjmení…………………………..
Název firmy……………………………………………………
Email………………………………………………………….
(prosíme čitelně pokud to nebude psané na počítači a zkontrolujte si překlepy a koncovky. Na email
Vám bude zaslán link, abyste se z něj mohli v den webináře připojit).
Pokud máte nějaký dotaz, volejte na 774 853 225 – Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka RAK PA, z.s.
zdroj: www.agrocr.cz
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Vinařské Litoměřice - jedna z největších výstav s vinařskou tématikou
na území ČR. Výstavy se účastní několik desítek vinařů především
z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí, kteří se představují
při degustacích na svých výstavních stáncích. Tradiční bude i
sobotní doprovodný program výstavy - “Víno a zdraví”.
Organizátorem výstavy je tradičně společnost ORTOPEDICKÉ
CENTRUM s.r.o. ve spolupráci s městem Litoměřice, Městským
kulturním zařízením v Litoměřicích a Cechem českých vinařů.
www.ortopedicke-centrum.cz
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Dožínky
Vrskmaň
3. září 2022
od 15 hod

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky

Okresní agrární
komora Chomutov

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň
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Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice

Česká
jablka, brambory, mléko ze dvora...

Klikněte do interaktivní mapy a ona se otevře v aplikaci google maps. Mapu stále doplňujeme,
pokud se o dalším producentovi, který sám svoji produkci prodává také konečnému spotřebitelovi
(ve farmářské prodejně nebo ze dvora), dozvíme. Prodejce ze dvora nebo farmářské prodejny můžete hlásit na mail dufkova@oakchomutov.cz.
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Medová mapa
Najděte si kvalitní med přímo ve svém regionu a podpořte tak místního včelaře. Nač kupovat med v supermarketu, navíc pocházející kdoví odkud!
https://www.najdisivcelare.cz/mapa-vcelaru

Klikněte do interaktivní mapy - ona se otevře

17

Vepřová mapa

Nákup, který dává smysl
A je to tady! Mnoho hlasů bylo vyslyšeno a my vám ve spolupráci se zemědělci představujeme unikátní
mapu, kde můžete online zakoupit balíčky výborného českého vepřového masa. Z první ruky, bez nehorázných obchodních přirážek a se zárukou vysoké kvality. Nakoukněte do mapy a podpořte tuzemské
chovatele, kteří jsou v nejtěžší ekonomické situaci za posledních 30 let. Mnohým chovatelům prasat
bohužel hrozí konec podnikání. Děkujeme a přejeme dobrou chuť k vašim pokrmům z českého vepřového.

Kliknutím do obrázku mapy se Vám otevře aplikace Naši zemědělci.cz. I v Ústeckém kraji je několik
výdejních míst. Nakoukněte, objednejte a dojeďte si vepřové maso za výhodnou cenu vyzvednout.
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Vaše zpětná vazba je nutná
Vážení a milí, vážené a milé,
snažíme se Vám předávat AKTUÁLNÍ informace. Před asi půl
rokem jsme zvolili cestu INFORMAČNÍKU, on-line informačním
periodikem zemědělců Ústeckého kraje.
Každý týden pro Vás sleduji vývoj na „bitevním

proto, že to vše dělám jako svou volnočasovou

poli“. To nejdůležitější se Vám snažím snad

aktivitu a tolik volného času skutečně nemám.

trochu přehledně srovnat do tohoto periodika.

Informace o různých akcích

Posílám Vám ho prostřednictvím modulu „smart
info“ z webu Krajské agrární komory Ústeckého

Stačí poslat plakát. Ráda ho sem vložím.

kraje (KAK ÚK). Dávám ho na FB stránku KAK

Zájem o přednášky, vzdělávání

ÚK a do dalších skupin. Informačník není určen
pouze a jenom zemědělcům. Jeho prostřednic-

Pokud byste měli zájem o konkrétní témata,

tvím se snažíme veřejnosti i veřejnosti sdělit,

ve většině případů by nebyl zájem to zajistit. Jen

jaké máte úspěchy, ale i problémy.

bychom potřebovali vědět, o co ten zájem máte.
Abychom vymýšleli, co by Vás asi tak mohlo

Vím, že informací je v současné době hodně

zajímat a oak Vás přesvědčovali, abyste přišli, to

a že kdo chce, ten je získá. Přesto se domnívám,

není ta správná cesta.

že tento materiálek Vám může být nápomocen.
Že jste si něj již zvykli mohu usuzovat z toho,

Vaše náměty a podněty

kolikrát jste si jej z webu KAK UK stáhli (nevím

Dejte nám vědět, co konkrétního byste od komo-

kdo, ale vidím v administraci počet stažení).

ry očekávali.

Aby celá tato práce měla nějaký smysl, potřebovala bych od Vás jakoukoliv zpětnou vazbu:

Informačník šiřte dál
pokud budete informačník šířit dál mezi své

Podklady pro interaktivní mapy

přátele a známé, podpoříte tím vlastně sami
sebe. Snažím, aby materiál působit pozitivně.

Mapy jsou vytvořené. Věřím, že je podstatně

Potřebujeme přeci veřejně říci a stále opakovat,

víc zemědělců, kteří pěstují ovoce, brambory či

že nejsme ti, kdo ničí přírodu. Že se ní chováme

prodávají mléko ze dvora apod. Do mapy se ale

šetrněji, než v mnohých zemích EU, odkud si

nedostanou, pokud o nich nebudu vědět. Nejjed-

spotřebitel s radostí koupí to či ono, namísto aby

nošší zůsob, jak je do mapy dostat, je poslat mi

si to koupil od NÁS. Že nejsme ti, kdo způsobují

informaci o tom, že někdo takový existuje (pri-

zdražování potravin. Že nejsme jen „pobírači“

márně z Ústeckého kraje). Opravdu není v mých

dotací. Děkuji Vám. H. Dufková - tajemnice

silách, abych projížděla krajem a hledala, už
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Informace mailem
dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím e-mailů
Provozovatel, u kterého má Krajská agrární komora ÚK webové stránky, byl nucen, vzhledem
k nutné změně technologie (tak aby mohl zajišťovat doručování vašich emailů, a to jak klasické
emailové pošty nebo rozesílání novine), stávající
modul pro rozesílku novinek ukončit.
Namísto toho „nasadil“ modul nový s názvem
„smart info“. Ten původní bude za několik dní
úplně ze serverů poskytovatele webových služeb
odinstalován.
Pro všechny, kdo jste byli přihlášeni k odběru
novinek, z toho vyplývá potřeba nového souhlasu se zasíláním e-mailů (GDPR) a tím i nového
zaregistrování se.
Pro nové zaregistrování se jste obdrželi e-mail,
kde jste k tomuto kroku byli vyzváni. Kdo jste
to neudělal, udělejte to, prosím, z webu www.

kakuk.cz.

» www.kakuk.cz
» hlavní stránka, vpravo pod mapou je sloupek
„Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu
prostřednictvím e-mailů“
» srolujte až na Chci se zaregistrovat
» vyberte „vše“, klikněte na „pokračovat na
zadávání kontaktních údajů“ , vyplňte potřebné
a nakonec potvrďte registraci v mailu, který
Vám přijde na adresu, kterou jste při registraci
zadali.
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Okresní agrární komora pro okres
Chomutov

Agrární komora Děčín - Ústí nad
Labem, z.s.

SNP 144, 431 44 Droužkovice

U Obory 262/2, 405 02 Děčín VII -

IČ 49904485

Chrochvice

Korespondenční adresa:

IČ 05460476

Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice

mail: akdecin@seznam.cz

mail: info@oakchomutov.cz

sip.jarek@seznam.cz

oakchomutov@gmail.com

Předseda:

Předseda:

Ing. Jaromír Šíp, tel. 602 158 648

Ing. Hana Dufková, tel. 737 177 432

Místopředseda:

Místopředseda:

Tomáš Vodička

Jiří Kejř, tel. 606 308 725
Mgr. Martin Vízek, tel. 733 129 544

Agrární komora Litoměřicka

Okresní agrární komora Louny

Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice

Mostecká 2580, 438 01 Žatec

IČ 28669096

IČ 62244442

tel: 724 107 905 - (tajemník Václav Štork)

tel. 602 481 995

mail: aklitomericka@tiscali.cz

mail: oakln@czhops.cz

Předseda:

Předseda:

Ing. Otakar Šašek, tel. 416 591 289

Ing. Václav Drhlík, tel. 722 949 622

Místopředseda:

Místopředseda:

Ing. Antonín Štech, tel. 416 591 372

Ing. Jan Cihlář, tel. 775 999 328
Jaroslav Šůma, tel. 606 127 252

Okresní agrární komora Most
Dělnická 33, Most - Velebudice

Předseda:

IČ 48293865

Ing. Lenka Vošahlíková

tel. 602 517 070 (ředitel Ing. Jan Veleba)

Místopředseda:

tel. 602 741 110 (Radka Plachá)

Ing. Ivo Bednár, tel. 777 839 188

mail: komoramost@komoramost.cz
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