ožínky

019, 9.15–17.00 hod.

NÁRODNÍ
DOŽÍNKY 2019

AEROPONICKÁ
LABORATOŘ

POŘÁDÁ AK ČR BĚHEM
VELETRHU ZEMĚ
ŽIVITELKA, TENTOKRÁT
24. SRPNA, ZVEME VÁS!

UNIKÁTNÍ PROJEKT
ČZU, KTERÝ MÍŘÍ DO
BUDOUCNOSTI PĚSTOVÁNÍ
PLODIN

Michaela Dolinová
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INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ
KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

NOVĚ JAKO MĚSÍČNÍK

www.akcr.cz

oučení a ukončení

KAŽDÉ VYDÁNÍ AGROBASE můžete mít ZDARMA až do vaší schránky, objednávky na sekretariat@akcr.cz
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ZEMĚ ŽIVITELKA PŘESAHUJE SVÝM VÝZNAMEM AGRÁRNÍ SEKTOR A JE REKLAMOU NA
NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ
ZEMĚ ŽIVITELKA 2019 NESE PODTITUL „VÝZVY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ“, PROTO I AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ
REPUBLIKY JE PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI PŘIPRAVENA OTEVŘÍT ŘADU ZÁSADNÍCH TÉMAT NEJENOM K ÚVAZE
A ZÍSKÁVÁNÍ POVĚDOMÍ O REÁLNÉM STAVU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOVA A PRODUKCE JEDNOTLIVÝCH
KOMODIT.
Ale také a především k nastavení diskuze
o rozměru výroby, jednotlivého zaměření,
péče o krajinu, vodní zdroje, půdu a ovzduší
a samozřejmě, ruku v ruce, k produkci bezpečných a zdravotně nezávadných potravin

z místních zdrojů. Zemědělství však poskytuje
nejenom potraviny, ale zajištuje i péči o venkov, život v něm, je to propojení na hospodaření, které je šetrné k přírodě a je v souladu
se závazky pro naše budoucí generace. Dnes

jsou tato témata ve vztahu ke klimatické
změně a problémům s dopady sucha ještě
o to významnější. České zemědělství si po
roce 1989 prošlo velmi zásadními změnami.
Mnohé z nich byly potřebné, jako změna

ZPRAVODAJ

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Pokud jste četli tento článek 5 minut, pak se
svět změnil tímto způsobem…
Čistý populační celosvětový přírůstek – 777 lidí;
Celosvětová spotřeba energie – 1 369 000 MWh;
Celosvětově odlesněná plocha – 49 ha; Celosvětová ztráta půdy v důsledku eroze – 66 ha;
Celosvětové rozšíření pouští – 114 ha; Celo-

světová emise kysličníku uhličitého –
385 600 tun; Celosvětově vypuštěné jedovaté
chemické látky do prostředí – 93 tun.
Tato čísla znamenají např. celosvětový roční
čistý populační přírůstek cca 81,68 mil. lidí
nebo 40 533 mil. tun emisí kysličníku uhličité-

ho ročně nebo odlesnění 5,2 mil. ha za pouhý
jeden rok atd. Raději snad ani nedomýšlet
všechny důsledky. Chytrému napověz, hloupého trkni.

Jaroslav Kopista, soukromý zemědělec,
předseda AK Chrudim

TRVALÉ BYDLIŠTĚ – VENKOV.
OD 6. ZÁŘÍ V ČESKÉ TELEVIZI
AGRÁRNÍ KOMORA ČR ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZPRACOVALA TELEVIZNÍ
CYKLUS 12 DVACETIMINUTOVÝCH POŘADŮ, KTERÝ DOPLNILA O DALŠÍ 4 PŘÍBĚHY. CYKLUS SE BUDE
V TÝDENNÍ PERIODICITĚ VYSÍLAT POD NÁZVEM „TRVALÉ BYDLIŠTĚ – VENKOV“.
a prosadit se v mnoha atraktivních oborech.
Protože venkov disponuje potenciálem pro
rozvoj místní ekonomiky a lze zároveň s úspěchem navazovat na tradiční hospodářské
činnosti.
S Českou televizí je zajištěna realizace
vysílání na programu ČT 2 v následujících
termínech:
Premiéra bude v pátek v čase 17.55 hod.
1. repríza bude v pondělí v čase 19.25 hod.
2. repríza bude ve středu v čase 14.25 hod.
První díl bude odvysílán již 6. září a následně
uvedené dny v týdnu a časy budou platit i pro
další díly. Průvodcem celého cyklu je Otakar
Brousek.

Projekt propagace zemědělství prostřednictvím TV seriálu pro Českou televizi je
zaměřený především na podporu zastavení
vysídlování venkova a řešení generační obměny ukázkou pozitivních příkladů reálných
lidí a jejich příběhů s vazbou a přesvědčením
pracovat v zemědělství. Cílem je propagace
jednotlivých oborů a odvětví na konkrétních
příbězích, jejichž společným jmenovatelem
je hospodaření na půdě s výrobou potravin
a péčí o krajinu a přírodní zdroje.
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Seriálem chceme přispět také k omezení
vylidňování venkova a zejména odchodu
mladých kvalifikovaných sil, opouštění vesnic
a míst našich předků. Na zvolených příkladech lidí žijících a pracujících na rodinných
farmách, ale i ve velkých zemědělských
podnicích chceme ukázat, že cesta zpět na
venkov už není posledním útočištěm někoho,
kdo nemá dostatečné vzdělání, ale naopak,
že je to nový směr pro mladé vzdělané lidi,
kteří mají možnost postavit se na vlastní nohy

Pořadí jednotlivých dílů je následující:
1. Včelařství – Cihlářovi, Včelí farma
2. Slepice a vejce – Dvořákovi,
Statek Dvořák
3. Jahody – Hančovi, Jahodárna Vraňany
4. Prasata – Horákovi, Farma Horák
5. Květiny – Nachlingerovi, Azalea Chlumec
6. Kozí farma – Dobrovolní, Ratibořice
7. Levandulový statek Bezděkov –
Lukáš Drlík a Veronika Pejšová
8. Zelenina – Hankovi a Smotlachovi,
Polabí
9. Olejniny – Mikolášovi, Lupofyt Chrášťany
10. Agronom – Jiskrovi, Agro Jesenice
11. Chmel a pivo – Vostřelovi, Blšansko
12. Mléčný skot – Drsovi, Farma Drs,
Táborsko
13. Víno z jižní Moravy – Skráškovi,
Perná na Pálavě
14. Ovocnářství – Žertovi,
Ovocné sady Bříství
15. Precizní zemědělství –
Heroutovi, Krásná Hora
16. Lesnictví – Pechovi,
lesníci z Křivoklátska

Úřad AK ČR

