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Vážení čtenáři, 

posláním SZIF je poskyto-
vat dotace zemědělcům, 
lesníkům, rybářům a potra-
vinářům a také „starat se“ 
o značky kvalitních potravin 
(Klasa, Regionální potravina, 
Bio, Ekologická produkce). 
To, co zní takto jednoduše, 
obnáší nepřetržitou práci 
a plný výkon celého Fondu. 
V Newsletteru SZIF přinášíme 
každé dva měsíce nejdůleži-
tější a nejzajímavější výstupy 
z naší činnosti. Řadu rozho-
vorů uskutečňujeme s pří-
jemci dotací a jsme vděčni 
za jakýkoli podnět, který nás 
inspiruje k vizi, co je ještě 
potřeba zlepšit. Velmi nás těší, 
když zjistíme, jak důležitou 
roli pro zemědělské podnikání 
dotace znamenají a jak po-
máhají v rozvoji zemědělství 
a obecně celého venkova.

Těch víc než 31 miliard Kč 
z prostředků EU a téměř 
6 miliard Kč z národních 
zdrojů vyplacených v roce 
2018 bezesporu znamená 
velký přínos pro tento velmi 
citlivý sektor. Zároveň jde 
i o potvrzení toho, že být 
v EU a řídit se Společnou 
zemědělskou politikou je pro 
stát i jednotlivce výhodné. 

Přeji všem úspěšný rok 2019.

Martin Šebestyán, 
generální ředitel SZIF
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SVĚT POTŘEBUJE 
I POZITIVNÍ ZPRÁVY

Jaká byla tvoje cesta 
k pozici tiskové mluvčí? 
V roce 2011 jsem ve Fondu 
nastoupila do Oddělení syste-
mizace a vzdělávání v rámci 
personálního odboru. Tam 
se našim pracovníkům šije 
školení na míru. SZIF dbá 
na to, aby si jeho zaměstnanci 
neustále zvyšovali kvalifikaci. 
Moc mě to bavilo. Poté při-
šla nabídka. Tiskový mluvčí 
odcházel, místo bylo volné 
a na dotaz, zda bych to zku-
sila, jsem řekla ano. Měla jsem 
z předchozích zaměstnání praxi 
s PR, s psaním a image firmy, 
tohle byla jedinečná šance na-
učit se něco nového. Dělám to už 
pět let, celkem jsem v SZIF tedy 
sedm let. Navážu žertem na člá-
nek, který jsem nedávno psala, 
týká se toho, že zaměstnanci 
v SZIF zůstávají průměrně 12 let. 
Mám tedy ještě dost času se 
zdokonalovat v tom, co dělám, 
i když kdo ví, třeba to bude na-
pořád. Pokud jsem ráda mezi 

kolegy, a to jsem, není důvod 
něco měnit. Vztahy jsou pro 
mě důležitější než peníze. 

Připravily tě předchozí 
pracovní zkušenosti 
na tiskovou mluvčí? 
Z velké části ano. Pracovala 
jsem v bankovnictví, konkrétně 
v marketingu, už tam 
jsem psala tiskové zprávy, 
newsletter, připravovala 
web – čili pomáhala jsem při 
komunikaci firmy s klienty.

Já bych tipla, že v tom 
musela hrát roli i tvoje 
obrovská systematičnost 
a poctivost, se kterou 
se na vše připravuješ. 
To děkuju, ale…

Ty by ses sama nikdy 
nepochválila, takže ně-
kdo to říct musí. 
(Smích) Když jsem nastoupi-
la na Odbor vnějších vztahů 
jako tisková mluvčí, měla 
jsem zároveň pozici vedoucí-

ho Oddělení komunikace. Ty dvě 
agendy je velice těžké skloubit 
a jsem moc ráda, že letos došlo 
k jejich rozdělení a já mohu být 
„čistokrevná“ tisková mluvčí.

Jaké vlastnosti musí mít 
podle tebe tiskový mluvčí, 
aby mohl být tváří firmy?  
Nemyslím, že tiskový mluvčí 
je tváří firmy. Spíš je můstkem 
mezi platební agenturou na jed-
né straně a veřejností na straně 
druhé. Zprostředkovávám výstu-

Kdybych byla v UNICEF či Výboru dobré vůle a hledala tiskovou mluvčí, pátrala bych 
po někom, kdo je profesionální, dobře zná firemní témata, kdo je systematický, rychlý, 
slušný za všech okolností, umí se vyjadřovat, nevzdává se a skutečně vnímá lidi, s kte-
rými komunikuje. Přitom je neformální a lidský. Přesně vím, kdo by to byl, a tak doufám, 
že nikdo z těchto institucí nebude náš článek číst a nevyfoukne nám ji: 
mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.
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py z Fondu, píšu tiskové zprávy, 
články, odpovědi novinářům, ale 
těžko si je někdo bude spojovat 
s mou tváří. Pro lidi je důležitý 
obsah. SZIF administruje větši-
nu věcí v pravidelných režimech, 
takže mám v programu pevné 
body. Tisková zpráva se nedá 
vydat týden po události, to by už 

nikoho nezajímala. Musí obsaho-
vat aktuální data, ale také musí 
oběhnout takzvané „schvalova-
cí kolečko“ přes zainteresované 
kolegy. Cestou do práce si tvořím 
v hlavě plán, ale vše se mění, 
jakmile se ozve zvídavý novinář. 
Pokud mi dá čas do druhého dne, 
bývám velmi potěšena, ale větši-
nou musím reagovat v řádu hodin. 
Nastává detektivní práce zjistit 
informace. Většinou se otázky 
týkají konkrétní dotace, takže 
bez součinnosti kolegů bych se 
neobešla. Když uvážíme, že SZIF 
administruje kolem 200 dotačních 
titulů, je jasné, že není v lidských 
možnostech znát každý detail.

Máš v hlavě nějaké škatulky 
pro různé typy novinářů? 
Ano. Za prvé podle toho, zda 
jde o investigativce, nebo prostě 
o redaktory zaměřené na země-
dělství. První potřebují odpověď 
za dvě hodiny, a pokud pošlu mail, 
následují čtyři doplňující telefo-
náty. Pak jsou ti, co chtějí fakta, 
např. kolik žádostí bylo na daný 
titul, jaká suma byla vyplacena 
a podobně. Dělím si je ale ješ-
tě jinak. Profesionálové si dělají 
rešerše, jejich dotazy jsou fun-
dované. Jiná část novinářů volá 
„na blind“. Ti v podstatě o nás 
vědí minimum, neviděli ani náš 
web a očekávají, že je během 
dvou minut od A do Z „nabrífu-
ju“ a v podstatě jim článek napí-
šu. Chápu, že dnes píší o dota-
cích, zítra o lokomotivách a pak 
zase o něčem jiném, ale přece 

jen by se člověk mohl alespoň 
na základní věci podívat. Někdy 
se to sejde, že volají na pev-
nou linku, na mobil, zároveň píší 
mailem dotazy a do toho při-
jde někdo z kolegů něco řešit, 
takže je nutné reagovat všemi 
smysly, v podstatě i stříhat uši-
ma. Naštěstí se to neděje každý 
den. Vždy musím mít na paměti, 
že je nutné zachovat dekorum, 
a to i ve spěchu, protože přece 
jen spoluvytvářím image Fondu 
a nikdy nevím, jak by mohl zarea-
govat novinář, kterého bych nějak 
odbyla. To si skutečně nedovolím.

Jak probíhá kontakt s médii?
Novináři jednají většinou slušně, 
máme nastolený zdvořilý režim, 
kdy poprosí, vysvětlí dotaz, podě-
kují za pomoc. Najdou se výjimky, 
jako v každé oblasti lidské práce. 
Ale většinou je kontakt na dobré 
úrovni. Tam, kde je to smysluplné, 
se snažím podat novináři nějaký 
bonus, připojit pozitivní informa-
ci, například čeho už bylo docíle-
no, kolik bylo proplaceno, kde už 
jsme pomohli. Kupodivu jsou za to 
rádi. V každém případě se snažím 
dodržet termíny, protože i novi-
nář má uzávěrky. Vím jaké to je, 
když se čeká do poslední chvíle.

Představ si, že jsem nepřipra-
vený novinář, který chce vědět, 
co je SZIF a co vlastně dělá… 
V první řadě mu řeknu, že jsme 
jediná platební agentura v ČR, 
která našim zemědělcům po-

skytuje dotace. Peníze přichází 
z Evropské unie i českého rozpoč-
tu. Pak jim vysvětlím, jaké jsou 
základní typy dotací: tzn. přímé 
platby, Program rozvoje venkova, 
co znamená Společná organizace 
trhů, Národní dotace, Operač-
ní program rybářství a nesmím 
zapomenout ani na značky kvalit-

ních potravin, protože všichni rádi 
jíme. Nepřipraveného novináře 
bude určitě zajímat, jaký je mezi 
nimi rozdíl. Zemědělci podléhají 
národním a evropským před-
pisům, ale také vlivům počasí, 
mrazům, suchům. Aby mohli svou 
činnost stále vykonávat, je nut-
né je podpořit. Máme tu pravidla 
v rámci EU, která musí dodržovat 
všechny členské státy. Všechny 
mají své platební agentury, které 
administrují podpory na pomoc 
zemědělcům. Jako „platebka“ 
jsme výkonní, protože se v resor-
tu zemědělství nestává, že by se 
určené prostředky nevyčerpaly.

Vím, že čas od času musíš 
odpovídat i „na kameru“, 
to je věc, které se většina 
lidí dost obává… 
Patřím mezi ně (smích). Tré-
ma sehrává velkou roli. Pokud 
bych „trénovala“ dvakrát třikrát 
do týdne, možná by opadla, ale 
v takovém obležení novinářů zase 
nejsme. Je to vždy akce kulový 
blesk, novináři šetří časem, takže 
se postaví kamera a jede se. Když 
mám štěstí, můžeme si předem 
říct, o čem budeme mluvit. Což 
je určitě dobré i pro druhou stra-
nu, protože lépe pochopí problém 
a vědí, nač se ptát. Pokud je tam 
nějaký šumlík, většinou mě ne-
chají větu opravit. Stejně se vždy 
ptají i na věci, které avizované 
nebyly, takže důležitá je impro-
vizace ruku v ruce s přípravou. 
Novináři prostě vždycky překvapí.

Pro ženu je důležité před 
kamerou i „vypadat“, 
jak to řešíš? 
Nemám maskérku a nestíhám si 
přepudrovat nosánek, dokonce 
nemám v kanceláři ani doma 
skříň plnou krásných šatů, 
maximálně se přičísnu a dýchám 
zhluboka, abych měla ve výrazu 
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ten potřebný klid. Pro mě je 
mnohem důležitější, co řeknu, 
než jak v tu chvíli vypadám. 
Televizi doma nemám, a jak vidíš, 
dokonce tu nemám ani zrcadlo.

Já televizi doma mám a můžu 
tě uklidnit, že mluvíš i vypa-
dáš vždy krásně. Myslíš, že 
tisková mluvčí musí mít něco 
jako osobní etický kodex? 
Určitě. Musím dodržovat etický 
kodex Fondu a snažím se být vždy 
objektivní, ventilovat názory SZIF, 
nikoliv své, i když je člověk leckdy 
v pokušení dodat něco za sebe, 
ale to v této práci nepadá v úva-
hu. Důležité je být vždy korektní, 
ať už se protistrana chová jakko-
liv. A také být připravená, rychlá, 
pohotová, slušná – a pak už jen 
doufat, že pro pořad střihnou 
a vyberou to, co jsme chtěli sdělit.

SZIF je plný specialis-
tů na svou konkrétní věc. 
Tvá pracovní náplň je pod-
statně jiná, protože musíš 
mít obecný přehled o ce-
lém spektru činností. 
Určitě. První měsíce, kdysi v za-
čátcích, to byl nervák, snažila 
jsem se dávat si věci do sou-
vislostí, vypisovala jsem si po-
známky. Je nutné udržovat si 
neustále kontakt s aktuálním 
děním v SZIF, ale také být v kon-
taktu s kolegy a získávat od nich 
odbornější informace. Telefon 
od novináře mě může zaskočit 
na ulici, nemám po ruce web ani 
žádné rádce, a přesto musím být 
schopná smysluplně odpovědět.

Když přijdeš po práci 
domů, mediální kauzy 
zdaleka nekončí. Jak se 
od toho vůbec oprostíš? 
Televizi nemám a noviny čtu ráno, 
když jedu do práce, ale večer 
už ne. Musím se od toho vědo-
mě odstřihnout, odpočinout si 
od „písmenek“. Pomáhá sport, 
rodina, malé neteře. Prozradím, 
jakou chybu jsem dělala v za-
čátcích mé role tiskové mluvčí. 
U postele jsem měla zápisník 
a ještě před spaním jsem si dělala 
poznámky, na co nesmím druhý 
den v práci zapomenout. Tenhle 
zlozvyk nikomu nedoporučuji.

Letos jsi se svým přítelem 

zvládla jednu náročnou pouť… 
Teď na podzim jsme s mou 
drahou polovičkou absolvova-
li svatojakubskou cestu z Porta 
do Santiaga de Compostela, tedy 
jednu z jejích tras v Portugalsku 
a Španělsku. Vše na zádech jako 
hlemýžď. Ušli jsme téměř 300 
kilometrů. Museli jsme se „hec-
nout“, přítel měl potíže s koleny 
a v polovině jsme se obávali, zda 
to nebudeme muset „zabalit“, ale 
byl statečný a došel. O puchýřích 
nemluvím, těch bylo bezpočet. 
Ale potom ta radost v cíli, když 
se octnete v Santiagu na závě-
rečné mši pro poutníky… Má to 
i duchovní rozměr. Stálo to za to. 
Po návratu domů jsme se otřepa-
li a začali plánovat další cestu.

Vím, že jsi nadšený sportovec, 
co vše provozuješ? 
Vše dělám jen rekreačně, nejsem 
žádný závodník. V zimě běžky, 
už se na ně zase těším, bad-
minton, zacvičit si ve fitku, přes 
léto inlajnové brusle, cyklistika, 
nějaká túra. To mám ráda. Mezi 
kamarády v cyklistické bandě je 
spousta šibalů, kteří si mě dobí-
rají a kladou mi „odborné dotazy“ 
ohledně polí, osiva, sekání a tak. 

Někteří jsou ze zemědělských ro-
din a studnice jejich fórků na mou 
adresu je bezedná. Ale to už patří 
k věci a beru to s rezervou.

Každá profese člověku něco 
dává a něco bere. Co ta tvá? 
Občas mi bere klid. Jsem totiž 
povahou plánovač, ale jak jsem 
už říkala, často musím vše pře-
organizovat a to mě občas „šňu-
pe“. Co mi dává… Jsem moc ráda, 
že jsem tuhle příležitost dostala. 

Obohacuje mě, mám přehled, 
musím rychle reagovat, utužilo 
mě to psychicky. Jsem odolnější.

Musíš nahlížet hodně 
i do evropského kontextu, 
a teď nemám na mysli 
zemědělský resort. Některé 
hodnoty mizí, jiné se drží. Co 
nám jako společnosti chybí? 
Na první dobrou: tolerance. Pa-
třím ke generaci 70. let a ta 
nemá moc velké sebevědomí, 
nepoužíváme velká slova a su-
perlativy, spíš nesměle dopo-
ručujeme. Dnešní generace je 
hodně fixovaná sama na sebe, 
nepochybuje o svých názorech, 
ale trocha pochybnosti je dob-
rá. Pak jim právě kvůli zahledění 
do sebe chybí nějaká empatie.

Tvá životní kréda? 
První zní: „Co sám nemáš rád, 
nedělej ostatním“, tím se řídím 
v práci i v soukromí a funguje 
to. Druhé je s prvním zdánlivě 
v rozporu, ale je také třeba: „Oko 
za oko, zub za zub.“ Tím nemy-
slím nic radikálního, ale pokud 
někdo není dlouhodobě vstřícný, 
přestávám být nápomocná. Ne-
musím se vyčerpávat pro něko-
ho, kdo to neocení. Asi se tomu 
říká asertivita, a čím jsem starší, 
tím více se jí učím. Je to potře-
ba pro vlastní sebezáchovu.

Moc ti přeju, aby se ti 
plnilo to první krédo a abys 
nemusela uplatňovat to 
druhé, a to nejen s novináři, 
ale se všemi lidmi v tvém 
životě. Děkuji za rozhovor.

Připravila: Lucie Kaletová
Foto: Petr Cenker SZIF, Vladimíra Nováková 
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SZIF spustil v listopadu kariérní stránky www.pojdpomahatzemedelstvi.cz, 
kde zájemci najdou informace o nabízených pozicích, platební agentuře, ale také o týmu 
našich personalistů.
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U NÁS SE LIDEM LÍBÍ
Nový web je jednoduchý, 
moderní a přehledný 
pomocník na trhu práce 
pro ty, kteří se rozhlíží 
po novém zaměstnání. 
Jsme platební agentura, 
která zemědělcům, 
potravinářům a lesníkům 
poskytuje dotace. Ale nejen 
to. Jsme také zaměstnavatel 
s pestrou škálou pracovních 
pozic, který se o zaměstnance 
dobře stará a který se snaží, aby 
si u nás každý našel to „své“. 
V našich řadách pracuje přes 
1 300 zaměstnanců. Uplatnění 
v SZIF najdou uchazeči z mnoha 
oborů – zemědělství, ekonomie, 
právo, statistika, ale také 
humanitní a technické obory. 

PRÁCE I ZÁBAVA
Naše lidi práce baví, proto 
neodchází. Není to jen populistické 
tvrzení. Průměrná doba našich 
zaměstnanců strávená u nás je 
přes 12 let, což je sen většiny 
personalistů. O tom, že se u nás 
zaměstnancům líbí, svědčí 
i výsledek anonymní ankety napříč 
celým Fondem: Naši lidé vnímají 

SZIF jako přátelský, otevřený, 
stabilní a užitečný. Pro zájemce 
jsme spustili nové kariérní stránky
www.pojdpomahatzemedelstvi.cz. 
Jedná se o web určený pro ty 
zkušené, kteří se rozhlíží po nové 
práci, ale i pro ty, kdo hledají 
uplatnění po škole. Prezentujeme 
zde netradiční způsobem 
uchazečům volná pracovní místa, 
představujeme naši společnost 
i samotný tým personalistů.

NABÍDKA 
VE VŠECH REGIONECH
Práci nabízíme nejenom v centru 
Prahy, ale i na našich 7 regionál-
ních odborech a v 65 okresních 
městech po celé České republice. 
Je tedy velmi reálné, že budete 
pracovat v blízkosti svého byd-
liště. Státní správa – to už dáv-
no nejsou klotové rukávy. Jsme 

moderní a jdeme s dobou, 
a to pochopitelně i ve vzta-
hu k zaměstnancům. 
Nabízíme přátelský kolektiv, 
příjemné pracovní prostře-
dí, kariérní postup, širokou 
možnost vzdělávání a sebe-
rozvoje i atraktivní benefity. 

NĚKOLIK MÁLO 
ZAJÍMAVÝCH ČÍSEL
Pokud by vás zajímalo, kdo tvoří 
náš kolektiv, pak plných 87 pro-
cent zaměstnanců Státního ze-
mědělského intervenčního fondu 
jsou vysokoškoláci, 7 procent má 
vyšší odborné vzdělání a 6 procent 
středoškolské. Naše nejpočetněj-
ší věková skupina jsou lidé mezi 
36 až 45 lety, kteří tvoří 32 pro-
cent. Ženy jsou ve výrazné pře-
vaze (dvě třetiny), ale na řídících 
pozicích je poměr vyrovnaný. 
Většina zaměstnanců pů-
sobí na regionálních odbo-
rech a okresních pracoviš-
tích (67 procent), na centrále 
v Praze pracuje 33 procent. 
Pojďte pomáhat českému ze-
mědělství spolu s námi. 

 Vladimíra Nováková

KARIÉRNÍ STRÁNKY

http://www.pojdpomahatzemedelstvi.cz


V poslední době se pojem dron stal běžným. Tyto bezpilotní letouny zná snad každý, ať 
z televize nebo jako hračku pro zábavu. V moderní společnosti mají nezastupitelné místo, 
ve sféře vojenské i civilní. Drony si našly cestu i do zemědělství, jak se mohli přesvědčit 
návštěvníci letošního veletrhu Techagro.
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Zemědělství bývá někdy 
považováno za konzerva-
tivní odvětví, ale s přícho-
dem moderních technologií 
a nástupem tzv. chytrého 
zemědělství dochází v ros-
toucí míře k velkým změnám 
i v práci zemědělců. Charak-
teristickým rysem chytrého 
zemědělství je rozsáhlé zís-
kávání historických, a ze-
jména aktuálních informací, 
dat všeho druhu, jejich přehledné 
zpracování formou webové služby 
a následné využití přímo na poli, 
vinici, v sadu i jinde. A právě při 
získávání dat z výšky nad terénem 
začínají mít drony rostoucí vý-
znam. Jejich kladem je schopnost 
rychle a efektivně sbírat informace 
o půdě, plodinách a jiných sou-
visejících vlivech nad rozsáhlými 
či obtížně přístupnými oblastmi.

CO VŠE UMÍ
Na Techagru představovalo služby 
s drony několik firem. Pozornost 
návštěvníků budil stánek firmy 
SURVIA s.r.o. Zde si mohli pro-
hlédnout několik typů bezpilotních 
letounů a dozvědět se o kom-
plexních službách, které firma 

poskytuje. Drony mohou pomocí 
multispektrálních senzorů nas-
kenovat 600 až 1000 ha za den, 
někdy i více. Odborníci data poté 
zpracují, případně doplní o data ze 
satelitů a analyzují, výsledky jsou 
publikovány na webovém portálu. 
Výstupem tak může být např. or-
tofotomapa umožňující vizuální 
kontrolu stavu plodin v reálném 
čase, odhalí třeba škody na po-
rostu, suchá místa, počty jedin-
ců atd. Dalším velmi užitečným 
výstupem mohou být vegetační 
mapy, podklady pro variabilní 
dávkování agrochemických látek. 
Úspora agrochemie může činit 
až desítky procent, zvýšení vý-
nosu je pak v řádech tisíců ko-
run na hektar. Mapa výnosových 
potenciálů a produkčních zón 

pole je dalším z podkladů 
pro efektivní agrochemic-
ké zásahy. Avšak pomocí 
dronů mohou farmáři také 
např. odhalit staré drenáž-
ní systémy nebo ukrytou 
zvěř před sklizní či sečí.

KOLIBŘÍK Z BRNA
Zajímavou novinku před-
stavoval bezpilotní letoun 
AVAS Colibri, který měl 

na Techagru premiéru. Vyvinuli ho 
absolventi Leteckého ústavu VUT 
v Brně a jednou z hlavních domén 
uplatnění má být zemědělství. 
Colibri je řešen jako tzv. konver-
toplán, pohonné jednotky se pro 
vzlet a přistání otáčejí vzhůru, je 
tak schopen startovat a přistávat 
kolmo. Lze ho použít prakticky 
na libovolném místě. I přes roz-
pětí 2,6 m váží jen 6,25 kg, uži-
tečná zátěž je 1,25 kg. Může ho 
obsluhovat a složit jedna osoba, 
rozložený se vejde do osobního 
automobilu. Výdrž má 90 minut 
a může nést libovolnou kombi-
naci senzorů. Deklarována je 
schopnost létat prakticky za kaž-
dého počasí, i za silného větru. 

Petr Cenker

DRONY
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SOUTĚŽ 
O TŘI AUTOMOBILY
SZIF zahájil spotřebitelskou 
soutěž „Střihněte si kvalitu!“ 
Hlavní výhrou jsou tři 
automobily Škoda KAROQ 
Ambition, ale ani ostatní 
soutěžící nepřijdou zkrátka. 
Cílem je podpořit osvětu 
a konzumaci kvalitních 
potravin. Postačí nůžky 
a lepidlo. Do 3. 2. 2019 
vyplňujte a zasílejte hrací 
karty se 30 logy kvalitních 
potravin. Více informací 
a herní karty najdete ZDE.

KVALITNÍ POTRAVINY
Nejen naše kvalitní potraviny známých značek, ale také 
kampaň na jejich propagaci sbírají jednu cenu za dru-
hou – a z toho se upřímně radujeme. Více se dozvíte 
na této dvojstraně. Překvapivá zjištění o něčem tak důvěr-
ně známém, jako je vánoční cukroví, vám, jak doufáme, 
obohatí a zpříjemní i vaše Vánoce.

HISTORIE VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Moderní historie vánočního cukroví 
se počítá asi na dvě stě let nazpět. 
My se však podíváme, co o svát-
cích Vánoc na stůl chystali staří 
Slované a Keltové. Každý kousek 
cukroví byl totiž symbolem. 
Svátek Slunce a znovuzrození
Oslavy Vánoc souvisí se Sluno-
vratem 21. 12. Keltové mu říkali 
Yule, Slované Kračun. S ním poté 
splynula víra v Kristovo zrození. 
Jedna legenda nevyvrací druhou, 
vždyť návrat světla, to je zrození 
božského dítěte. První cukroví bylo 
symbolem slunečního kotouče: 
koláčky, placky, vykrajovánky. 
A proto linecká kolečka, ale i kolá-

če ve všech svých podobách mají 
původ v oslavě Slunce. Pro Kelty 
to byl bůh jménem Lugh (Světlo), 
pro Slovany nejvyšší šarže jmé-
nem Svarog (svatý žár), ale je to 
vlastně ten samý. Kulaté cukroví 

věšeli na krovy, do dveří domů 
i na větve stromů. Jejich pojídání 
bylo pro ně něco jako křesťanské 
svaté přijímání. Na počest boha 
Slunce pouštěly obě tyto kultury 
z kopce zapálené kolo obalené 
slámou. (Odtud také slovo „ko-
leda.“) To mělo znamenat roční 
pouť Slunce, které jednou branou 
od lidí odchází, aby druhou branou 
opět přišlo.
Zrození vánočky
Z tmavé mouky mleté v ručních 
mlýnech se pekl vánoční chléb. 
Sloužil rituálním účelům. Při za-
dělávání těsta se nesmělo mluvit, 
šlo o posvátný úkon. Naopak při 
kynutí prováděly hospodyňky něco 
neuvěřitelného – skákaly do výše! 
To proto, aby těsto vykynulo 

vysoko. Při pečení nesměl chléb 
prasknout, to by bylo zlé znamení. 
Zbytky mouky se sypaly do pol-
ních brázd a slitá voda z těsta se 
lila ke kořenům ovocných stromů 
pro dobrou úrodu. Během staletí 
se pro tento sváteční účel prosa-
dila bílá mouka, a tak se zrodila 
dnešní vánočka. Kdysi se jí říkalo 
„húska“ nebo také „štědrovnice“, 
„pletýnka“ či „štrucle“. Její tvar má 
připomínat zrozené dítě v peřince. 
Také počet pramenů, z nichž je 
spletena, má svůj význam. Spodní 
čtyři jsou symboly země, slunce, 
vody a vzduchu. Tři nad nimi, to 
jsou rozum, vůle a cit. A poslední 

SLAVNOSTNÍ 
VEČER NA ŽOFÍNĚ
21. listopadu proběhl na Žo-
fíně slavnostní večer předá-
vání certifikátů Klasa. Z rukou 
ministra zemědělství Miroslava 
Tomana a generálního ředitele 
SZIF Martina Šebestyána si je 
s radostí vyzvedlo 9 výrobců 
s celkovým počtem 22 kva-
litních produktů. Ocenění se 
zařadili do rodiny 222 vý-
robců, kteří v současné době 
mohou disponovat značkou 
kvality KLASA. Celkově už nosí 
značku kvality 970 výrobků.

REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA V HERBÁŘI
Každou neděli až do Vánoc 
navštěvuje v populárním 
pořadu Herbář Kateřina Win-
terová výrobce oceněné 
značkou Regionální potravina! 
Hvězdné chvíle našich „erpé-
ček“ můžete sledovat vždy 
v 18.25 na ČT 1. Na Face-
booku Regionální potraviny 
pak můžete každý týden 
zodpovědět otázku z posled-
ního dílu a vyhrát knihu 
„Vaříme podle herbáře“.

KVALITNÍ POTRAVINY 
NA VELETRZÍCH
V podzimní sezóně byly 
různé druhy kvalitních 
potravin k vidění, ochutnání 
i zakoupení na gastro akcích 
v Praze, Olomouci a dokonce 
i v Paříži. Šlo o veletrhy 
FOR GASTRO v Letňanech, 
olomouckou OLIMU a SIAL 
v metropoli Francie. Lahodné 
pokrmy získaly opět větší 
ohlas mezi spotřebiteli. 

http://www.akademiekvality.cz
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KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF
SZIF nabízí pestrou škálu 
zajímavých pozic. Proto také 
„rozjel“ nové kariérní stránky 
www.pojdpomahatzemedelstvi.cz. 
Jde o web pro všechny, kteří 
se rozhlížejí po nové prá-
ci anebo hledají uplatnění 
po škole. Netradičním způ-
sobem zde prezentujeme 
volná pracovní místa i tým 
našich personalistů. Více 
se dozvíte v článku v tom-
to čísle Newsletteru.

VÝSLEDKY 7. KOLA PRV
V rámci podzimního kola PRV 
obdržel SZIF 4 tisíce žádostí 
na celkovou částku 7 miliard 
Kč. Fond již zveřejnil, kte-
ré žádosti doporučil k další 
administraci a které dále 
nepostupují. Úhrnem jich bylo 
doporučeno 2 339. Na 7. kolo 
je připraveno téměř 3,8 mili-
ardy korun. Za období 2014 
až 2020 v PRV Fond doposud 
vyplatil 38,1 miliardy korun, 
z toho na projektová opatření 
přes 7,7 miliardy a na ne-
projektová téměř 30,4 mi-
liardy (k 15. 10. 2018)

dva představují biblické hodnoty 
lásku a víru.
Z čeho, kolik a kdy
Mouka, med, ořechy a sušené 
ovoce musely být z vlastního 
sadu a pole. Cukroví plnilo funkci 
obětiny v podobě symbolických 
figurek. Žena toužící po děcku 
si vyrobila miminka, dívka, kte-
rá chtěla ženicha, si ho navlékla 
jako figurku z křížal. Důležité 
byly figurky krav, koz a ovcí pro 
množení stád, a zvěře pro dob-
rý lov. Odtud i původ dnešních 
perníků, původně „peprníků“, 
protože důležitou ingrediencí byl 
ve středověku pepř. K nám se 
dostaly z Itálie. Perníkářské klany 
si hlídaly své recepty jako poklad. 
Hospodyně měla začít péct čtyři 
týdny před svátky. Správný počet 
druhů cukroví byl sedm, šťastné 
číslo. Dnes sice skoro nikdo z nás 
nemůže péct cukroví z vlastní 

mouky, ale „vánočním bohům“ se 
určitě bude líbit, když použijete tu 
naši českou, a to kvalitních značek 
Klasa nebo Regionální potravina. 
Stejně tak dobře můžete koupit 
i naše kvalitní máslo, cukr, med 

a marmelády. A pokud nemáte čas 
péct, záchrana je tu: Od těchto 
českých značek s puncem kvality 
můžete koupit to nejlepší cukroví 
již hotové!

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH
Po červnové „sklizni“ dvou stříbr-
ných medailí a tří bronzů v národní 
soutěži IMC Czech Awards získa-
la kampaň SZIF „Jak Češi začali 
kupovat kvalitní potraviny?“ další 
dvě ocenění v rámci prestižního 
mezinárodního bruselského hod-
nocení EACA.
Dlouhodobým cílem celé kampaně 
bylo zvýšení edukace spotřebitelů 
o tom, co jsou kvalitní potraviny 
a proč je důležitá jejich preference 

při nákupu. Komunikační kam-
paň, kterou realizovala agentura 
Momentum, měla vysvětlit roz-
díly v kvalitě potravin u výrobků 
se značkou kvality ve srovnání 
s jinými, a to z důvodu používá-
ní kvalitních surovin, poctivých 
receptur a moderních technologií, 
a změnit tak spotřebitelské rozho-
dování z ceny ve prospěch kvality. 
Kampaň svoje cíle mnohonásobně 
splnila, a navíc získala agentuře 
i Fondu mnoho cen na domácím 
a mezinárodním poli. 
„Podpora kvality potravin je pro 
nás jednou z hlavních komunikač-
ních priorit, které se systematicky 
věnujeme už několik let. Proto nás 
velmi těší, že získáváme stále dal-
ší ocenění nejenom v rámci České 
republiky, ale i v mezinárodní kon-
kurenci,“ komentuje výhru Martin 
Šebestyán, generální ředitel SZIF.

ROZPOČET SZIF
Vláda schválila „Návrh roz-
počtu Státního zemědělského 
intervenčního fondu na rok 
2019“. Budeme hospodařit 
s částkou přes 39,5 miliardy 
korun, na zemědělské dotace 
půjde téměř 37,2 miliardy. 
EU se podílí zhruba částkou 
31,5 miliardy korun, státní 
rozpočet pak 5,7 miliardy. 
Největší částka, 22,2 miliardy 
korun, připadne opět na přímé 
platby. Více na webu SZIF.

SUCHO
SZIF zaznamenal velký zájem 
ze strany žadatelů o kompen-
zaci letošních škod za sucho 
na krmných plodinách – téměř 
9,6 tisíce žádostí v celko-
vé výši 955 milionů korun. 
Příjem žádostí na sucho 2018 
pro další poškozené plodiny 
bude pokračovat začátkem 
příštího roku. O termínech pří-
jmu žádostí budeme zeměděl-
ce včas informovat. Na sucho 
2018 jsou připraveny celkem 
2 miliardy korun.

http://www.pojdpomahatzemedelstvi.cz


A g r o f ó r y

A. K. P. K. 

Sobi ať 
táhnou

 

za Santou! 

My máme Ježíš
ka 

a SZIF.
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UKONČENÍ 
TWINNINGOVÉHO 
PROJEKTU
Dvouletý projekt budování 
moldavské platební agentury, 
na němž SZIF spolupracoval 
jako junior partner s plateb-
ními agenturami Rakouska 
a Polska, byl dne 22. 11. 
oficiálně ukončen. V jeho 
rámci proběhlo celkem 38 
misí k moldavské agentuře 
AIPA. Po skončení projektu 
bude i nadále probíhat vzá-
jemná spolupráce mezi SZIF 
a AIPA na základě dvoustran-
né Dohody o spolupráci.

INFO Z INFOLINKY
Na webových stránkách 
SZIF je již zveřejněn harmo-
nogram výzev PRV na rok 
2019: ZDE. Upozorňujeme 
také, že přehled vydávání 
rozhodnutí pro jednotlivé do-
tační tituly v rámci Jednotné 
žádosti naleznete na webo-
vých stránkách: ZDE. 

KONFERENCE 
MARS, DUBROVNÍK 
24. ročník mezinárodní konfe-
rence MARS (Monitoring Agri-
cultural resources), která je 
zaměřena především na mo-
nitoring a kontroly v rámci 
IACS (Integrated Administra-
tion and Control System), se 
v letošním roce konal v době  
od 21. do 22. 11. v chorvat-
ském letovisku Dubrovník. 
Delegace Fondu využila této 
příležitosti k oficiálnímu po-
zvání zástupců ostatních 
členských států na výroční 
25. konferenci. Tuto konferen-
ci bude společně s EK pořádat 
SZIF v roce 2019 v Praze.

VÁNOČNÍ JARMARK 
11. prosince se mnoho z nás 
sešlo na tradičním Vánočním 
jarmarku. Pro děti nevidomé 
a s těžkým postižením zraku, 
pro něž organizuje nádherné 
tábory „Život trochu jinak“, 
jsme vybrali 33 700 korun. 
Kromě toho jsme si dokázali, 
že spousta z nás umí vyrobit 
krásné, dobré a užitečné věci, 
a co víc, jsme ochotní věnovat 
svůj čas a práci pro dobrou 
věc. Děkujeme vám všem!

https://www.szif.cz/cs/prv2014-harmonogram
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Finformace_a_aktuality%2Fdulezita_sdeleni%2F1281359337812%2F1541580739768.pdf

