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Den s českou královnou 

Již pošestnácté se 16. 6. 2018 v Rožmitále pod Třemšínem konali Slavnosti královny Johanky 

(1458–1471). Na náměstí se kromě trhovců objevili divadelníci, šlechtici a šlechtičny 

v dobových kostýmech. Letošní slavnosti se nesli v duchu korunovace královny Johany českou 

královnou. Rytíři na koních doprovázeli krále Jiřího a královnu Johanu do zámecké zahrady, 

kde se odehrával korunovační ceremoniál. Královnu potěšily svým vystoupením děti z místní 

základní školy J.J. Ryby. Krále, královnu a přihlížející davy přišli pobavit rytíři na koních, kteří 

se střetli na odpoledním turnaji. Po celý den se odehrávaly dobové hry, děti využily historické 

kolotoče. V odpoledních hodinách změřili síly zdatní borci v tradičním běhu s kancem. 

 

Gabriela Jeníčková 

Trocha historie: Johana z Rožmitálu byla česká královna a manželka Jiřího z Poděbrad. Stejně jako její 

manžel i Johana byla jedinou českou královnou pocházející ze stavu domácí šlechty.  

Johana se za Jiřího z Poděbrad vdala roku 1450, rok po smrti jeho první manželky Kunhuty. Manželství 

katoličky s husitským magnátem bylo příkladem náboženské snášenlivosti. Mladá Johana se tak stala 

druhou manželkou vdovce se šesti dětmi. Nedlouho po sňatku, v roce 1452, se obratný Jiří stal českým 

zemským správcem krále Ladislava Pohrobka. Když Ladislav Pohrobek zemřel v roce 1457 na leukémii, 

vyvstala otázka, kdo bude po bezdětném Ladislavovi králem. V Čechách a Uhersku se jeho nástupci stali 

představitelé domácí šlechty - Matyáš Korvín v Uhersku a Jiří z Poděbrad v Českém království. Po boku 

Jiřího se tak Johana stala v roce 1458 korunovanou královnou.  

Johanna byla velkou Jiřího oporou také v politice, kdy mu byla nejen rádcem, ale sama se na ní aktivně 

podílela – účastnila se jeho politických jednání.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1458
https://cs.wikipedia.org/wiki/1471
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Celostátní den ÚKZÚZ 

Dne 13. 6. 2018 se ve zkušební stanici 

Vysoká u Příbramě uskutečnil Celostátní 

polní den ÚKZÚZ ke 100. výročí vzniku 

Československa.  

Úvodním slovem přivítal všechny 

přítomné ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka. 

Hovořil o nových výzvách, budoucnosti 

zkušebnictví a strategii ÚKZÚZ. Akce se 

zúčastnili se svým příspěvkem i náměstek 

ministra zemědělství Petr Jílek a poradce 

prezidenta Agrární komory ČR Jan 

Záhorka. Jaroslav Stáňa z ÚKZÚZ se vrátil 

do minulosti s přednáškou Historie 

zemědělského zkušebnictví v souvislostech 

s rozvojem zemědělství. O dlouhodobých pokusech a jejich nezastupitelnosti při hodnocení 

půdní úrodnosti hovořil emeritní rektor ČZU Jiří Balík. Jaký je význam inovací pro ZD Krásná 

Hora nad Vltavou objasnil předseda tohoto družstva Jiří Zelenka. 

Celodenní program byl ukončen prohlídkami polních pokusů a zkušební stanice Vysoká u 

Příbramě. 

Gabriela Jeníčková 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Family Fest, rodinná akce obřích rozměrů 

V areálu Nového rybníka (Příbram), se uskuteční 23. června 2018 rodinná akce obřích rozměrů 

– FAMILY FEST. Zatímco pod hrází u skautských kluboven můžete zajít na pivní festival, 

v letním kině a okolí bude bohatý program pro děti, zábavu pro dámy najdete mezi plavčíkárnou 

a hlavním pódiem – na něm se odehraje spousta dalších překvapení. 

Pódium se pro Family Fest ocitne doslova na vodě. Bude postaveno přímo v mírně upuštěném 

rybníku u písečné pláže. Už od deváté hodiny, kdy Marcel Forejt slavnostně zahájí celou 

rodinnou akci, se tu budou prezentovat úspěšní příbramští sportovci i tanečníci. Během dne 
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předvedou své umění také kadeřníci a holiči, s nejnovější módou na svých sličných tělech se tu 

projdou krásné dívky i muži. 

Na akci bude i stánek Středočeské Regionální potraviny, kde můžete od 10 – 17 hodin 

ochutnat i zakoupit vítězné výrobky v této soutěži. Značku Regionální potravina uděluje 

Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, 

které zvítězí v krajských soutěžích. 

V 18 hodin začne hlavní večerní program koncertem Davida Deyla, českého zpěváka a 

hudebního skladatele. Zejména teenagery přiláká Slza, která pódium obsadí v 19:30. Nejen 

„Toulavou“ zahraje Sebastian mezi 21 a 21:40hod. Od desáté večerní hodiny svým hlasem 

naplní Novák Petra Janů. Po 23 hodině vše vyvrcholí luxusním ohňostrojem! 

Program je zde: Program Family fest 

 

 

Gabriela Jeníčková 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/mgr/odkazy.asp?act=new-action&sessionid=9F8867FB-0070-4A07-BF98-E38B525571A9
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SETKÁNÍ ŽEN PRACUJÍCÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ 

V úterý 5. 6. 2018 se uskutečnilo 

každoroční setkání žen, které 

pracují v zemědělství. Setkání již 

tradičně zajišťuje Agrární komora 

Příbram ve spolupráci se 

Zemědělským svazem, územní 

organizace Příbram a Beroun.  

V letošním roce jsme vyrazily do 

oblasti Chotilska a Radíče. 

Nejdříve jsme navštívily štolu 

Josef v Chotilsku, kde proběhla 

prohlídka s výkladem. Poté jsme se 

přesunuly na oběd do Nalžovic. Po 

výborném obědě jsme navštívily 

zámek Radíč, který jeho majitelé 

postupně rekonstruují. 

 Gabriela Jeníčková 

 

Trochu historie o zámku Radíč: První zmínka o barokním panství Radíč je z roku 1333, kdy 

zde sídlil Odolen z Radíče. Původně zde stávala rytířská tvrz. Ta přetrvala až do období raného 

baroka, kdy částečně vyhořela, a pak byla přestavěna na jednopatrový raně barokní zámek. 

Autorství pozdější dostavby východního křídla zámku Radíč se přisuzuje Antoniu Portovi, 

významnému knížecímu lobkovickému staviteli. Zámek je zdobený římsovím s triglyfy a stagony, 

čtyři křídla svírají uvnitř arkádový dvůr. Interiér zámku Radíč byl bohatě zdoben štukaturami 

a malbami ze 17. století, které se z velké části zachovaly do dnešní doby. Zejména pokoje v 

celém jižním křídle zámku jsou zdobeny nástropními malbami s mytologickými a 

starozákonními výjevy, které byly obnoveny v 80. letech minulého století.. Panství Radíč držela 

celá řada různých majitelů. Jedni z významných majitelů byla rytířská rodina Antonína, Josefa 

a Šebastián Losy z Losenau, jež nechali ve slavné dílně vynikajícího barokního sochaře Jana 

Brokofa vytesat v roce 1713 pískovcové sochy světců stojící před kaplí u zámku. Dalším z 

významných majitelů byl bohatý zemský advokát JUDr. František  Pistl, který byl u lidu 

poddaného i u čeledi velice oblíben.  

V novodobé historii koupil zámek Radíč v r. 1939 JUDr. František Oberthor, prezident čsl. 

bank v Praze. Prezident Oberthor celé panství zvelebil. Dal zbořit dvě deputátnická stavení 

před zámkem, čímž uvolnil pohled na zámek a pro dvorskou čeleď dal vystavit nové obytné 

budovy, pěkně zařídil park, opravil nejen zámek a kapli, ale i dvorské chlévy. Zámek Radíč 

patřil JUDr. Oberthorovi do r. 1949, kdy byl vyvlastněn státem. 



6 
 

V době komunistického režimu patřil zámek Radíč státu. Byl ve správě Státního památkového 

ústavu středních Čech, který jej využíval jako depozitáře. Zámek ani park nebyl po celou dobu 

udržován a pustl. Původní mobiliář byl zničen, rozkraden nebo odvezen do jiných lokalit. 

Nedochovaly se ani jedny z empírových kamen, které stály téměř ve všech pokojích. V 

osmdesátých letech proběhla alespoň rekonstrukce střechy a restaurování některých 

nástropních maleb v jednotlivých sálech. Od devadesátých let 20. století probíhalo postupné 

navrácení zámku potomkům JUDr. Oberthora. Po dlouhých soudních sporech byl celý objekt, 

včetně hospodářského dvora, zámecké kaple a přilehlých pozemků v květnu 2003 předán. 

Restituenti následně radíčské panství prodali. 

V současné době panství vlastní akciová společnost Kavalen Beta a.s., provozovatelem je 

Chateau Radíč s.r.o., který zámek od roku 2010 pravidelně zpřístupňuje veřejnosti – konají se 

zde různé kulturní a společenské akce, v jižním křídle je nainstalována expozice, kudy probíhá 

hlavní prohlídkový okruh. 

Zdroj: zámek Radíč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SZIF na výstavě Naše pole 

Praha 18. června 2018 – Jedinečná zemědělská výstava, která se odehrává pod širým nebem v 

Nabočanech u Chrudimi. Takové je stručné představení celostátní přehlídky polních pokusů, 

odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která startuje 19. června. Svůj stánek zde 

bude mít také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jehož aktivity s poli souvisí. 

Poskytuje totiž dotace zemědělcům, kteří na nich hospodaří.  

 Výstava Naše pole, kterou pořádá vydavatelství odborných časopisů o zemědělství Profi Press 

s.r.o., se koná ve dnech 19. až 20. června v Nabočanech u Chrudimi. Letos se odehraje osmnáctý 

ročník. Za dobu svého trvání si výstava získala prestiž i daleko za hranicemi pardubického 

regionu. Dvoudenní akce nabídne přímo v terénu – na poli – množství polních seminářů, ukázek 

rostlin, demonstračních pokusů i přehlídek zemědělských strojů a technologií.   

 Výstavu zahájí za Ministerstvo zemědělství ředitel Odboru environmentálního a ekologického 

zemědělství Jan Gallas, za SZIF pozdraví účastníky zástupce generálního ředitele Fondu Miloš 

Jirovský. Hlavním tématem výstavy bude hospodaření s vodou v půdě, tedy jak bojovat s 

nepříznivým počasím a jak předcházet negativním dopadům. Návštěvníci uvidí ukázky 

závlahové technologie, mohou se seznámit se špičkovými odrůdami plodin, sortimentem hnojiv 

a ostatních chemických přípravků, s vyspělou zemědělskou technikou, úrovní služeb pro 

zemědělství i odbornými informacemi. Prozradíme, že také letos je připravena štědrá tombola.  

 SZIF vás zve k návštěvě svého stánku, kde se můžete dovědět informace k dotacím, které Fond 

poskytuje. Zároveň naši terénní inspektoři na pokusných políčkách ukážou, jak probíhá 
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kontrola v praxi. S pomocí globálního navigačního satelitního systému předvedou ověřování 

hranic dílu půdního bloku v terénu tak, jak je zakreslen v půdním registru LPIS.    

 Akce začíná ráno v devět hodin a končí v úterý v 16 hodin a ve středu v 15 hodin. Výstava je 

pro návštěvníky zdarma a jako milý bonus pro ně bude připravena po oba dva dny zdarma také 

snídaně u tribuny v podobě kávy, čaje a koláčků.  

 Přejeme návštěvníkům i organizátorům hezké počasí a příjemnou atmosféru.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministr Milek v Lucemburku: Odmítám, aby byla ČR finančně 

krácena nejvíc ze všech evropských zemí, kritéria jsou 

neobjektivní 

  

Přibližně o 16 procent méně by měla mít Česká republika k dispozici na rozvoj venkova v 

příštím evropském programovém období v porovnání se současným. Vyplývá to z návrhu 

nových pravidel a finančního rámce Společné zemědělské politiky (SZP), které představila 

Evropská komise. Ministr Jiří Milek označil kritéria pro stanovení finančních obálek 

jednotlivých zemí za neobjektivní a nejasná.  „V rozpočtu na rozvoj venkova jsme kráceni 

nejvíce ze všech členských států. V porovnání se současným programovým obdobím o přibližně 

16 procent, přitom vůbec nejsou jasná kritéria, která Komise použila pro stanovení výsledné 

obálky pro jednotlivé země,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.  Hlavním bodem včerejšího 

jednání Rady ministrů v Lucemburku byla právě nová pravidla SZP, a to včetně finančního 

rámce na rozvoj venkova a přímých plateb. V novém rozpočtovém období je na celou SZP 

připraveno zhruba o 5 procent méně peněz než v současném období, všechny státy proto budou 

kráceny. V rámci rozvoje venkova v průměru přibližně o 15 procent, ČR však ze všech zemí 

nejvíce. Z tohoto důvodu se ČR připojila k dalším zemím a vyzvala, aby byla zachována 

alespoň stávající úroveň financování jako v současném období. Za nejproblematičtější Česká 

republika dlouhodobě považuje povinné zastropování přímých plateb. Nově komise navrhuje 

postupné krácení finančních prostředků ve výši 25 % pro částku od 60 tis. do 75 tis. EUR 

přímých plateb, 50 % od 75 tis. do 90 tis. EUR, 75 % od 90 tis. do 100 tis. EUR a 100 % nad 

100 tis. EUR.  „V České republice máme největší průměrnou rozlohu podniků a také pátou 

nejvyšší četnost podniků nad 100 hektarů. Navrhované zastropování by se tak dotklo podniků 
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s významnou živočišnou a rostlinnou výrobou. Jde zhruba o 1900 podniků, které obhospodařují 

více než dvě třetiny české krajiny, zaměstnávají polovinu všech lidí v zemědělství a chovají tři 

čtvrtiny veškerého skotu včetně 89 procent dojnic. To všechno jsou důvody, proč nemůžeme s 

povinným zastropováním souhlasit,“ uvedl ministr Milek. Za důležité rovněž považuje, aby 

pravidla SZP po roce 2020 byla jednodušší a zemědělcům ubyla administrativa. Tomu 

neodpovídá např. nová podmínka prokazování „skutečného zemědělce“, přičemž podobná 

podmínka aktivního zemědělce byla v současném programovém období změněna na 

dobrovolnou.  Každá země by také měla mít možnost sama rozhodnout, na základě národních 

specifik, které nástroje použije, aby mohla lépe reagovat na strukturální potřeby sektoru. 

„Základní nástroje, jako jsou zastropování, degresivita nebo platba na první hektary, by podle 

nás měly zůstat dobrovolné,“ řekl ministr Milek. Na Radě ministrů se hovořilo rovněž o návrhu 

nařízení k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu. Česká republika uvítala avizované 

zjednodušení legislativy v této oblasti, zejména v definování priorit a oblastí podpory, které 

umožní větší flexibilitu pro členské státy s ohledem na jejich specifické podmínky. Produkce 

ryb a s ní spojené rybníkářství plní na českém venkově tradiční a nezastupitelnou 

environmentální, sociální, kulturní a historickou roli.   

Zdroj: MZe 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ministerstvo zemědělství získalo cenu za 

aplikaci Protierozní kalkulačka. Uspělo v 

konkurenci 150 projektů 

13.6.2018 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství uspělo v soutěži o Ceny SDGs v rámci Cílů 

udržitelného rozvoje, které přijala OSN. Za projekt Protierozní kalkulačky získalo Cenu 

odborné poroty a druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Internetovou aplikaci vytvořil 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 
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Protierozní kalkulačka pomáhá zemědělcům při rozhodování, jaká protierozní opatření učinit. 

Uspěla v konkurenci více než 150 projektů, které se přihlásily do druhého ročníku soutěže 

uspořádané Asociací společenské odpovědnosti. 

„Půda je jedním z klíčových přírodních zdrojů a je nutné její význam stále připomínat. S 

ohledem na to, o jaké množství půdy každoročně přicházíme, je nezbytné tento trend zpomalit. 

Věříme, že naše aplikace v tom velmi výrazně pomůže,“ řekl Petr Jílek, náměstek ministra 

pověřený řízením sekce komodit a ekologického zemědělství, který včera v Praze cenu přebíral. 

Projekt tak přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) především v oblasti 

odpovědné výroby a spotřeby a klimatických opatření. 

Organizátoři soutěže chtějí jejím prostřednictvím přiblížit české veřejnosti 17 cílů udržitelného 

rozvoje, které stanovila OSN. Týkají se ochrany životního prostředí i společenských témat. 

Ceny za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) loni i letos podpořila řada osobností. Do 

kampaně se zapojila například vědkyně Karina Movsesjan, ředitelka české a slovenské pobočky 

společnosti Google Taťána le Moigne, ekonom Tomáš Sedláček, herec a moderátor Lukáš 

Hejlík a vodní slalomář Jiří Prskavec. 

Podíl na ocenění mají i ti, kteří Protierozní kalkulačku podpořili ve veřejném hlasování na 

webu. Za to, že svými hlasy zvýšili šance aplikace na vítězství, jim patří naše poděkování. 

Zdroj: MZe 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyšlo šesté číslo „Zpráv z Ministerstva 
zemědělství“ 

* Pravda o návrhu vyhlášky o lesích 

* „Zelené plíce“ Česka 

* Divadelní bzukot 

* Venkov se rozvíjí i díky penězům z EU 

 

To vše a ještě více se dočtete v novém vydání Zpráv. 

Ke stažení jsou na tomto odkazu: 

http://eagri.cz/public/web/file/588422/Zpravy_z_MZe_06_2018.pdf 

Zdroj: MZe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://eagri.cz/public/web/file/588422/Zpravy_z_MZe_06_2018.pdf
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Nejvíc se budou v létě opravovat silnice na 
Praze-východ, Kutnohorsku a Benešovsku 

Největší počet uzavírek o letošních prázdninách čeká Středočechy v okresech Praha-

východ, Kutná Hora a Benešov, ve kterých se budou opravovat silnice a mosty na sedmi, 

resp. na šesti úsecích. Zejména podél rekonstruované D1 je potřeba se připravit na 

složitou dopravní situaci. 

V létě vypukne na středočeských silnicích tradiční stavební ruch. „Na druhou stranu se silnice 

někdy opravovat musí a vždycky se najde důvod k nespokojenosti – ať už to jsou děravé silnice 

nebo jejich uzavírky, které tyto díry mají odstranit,“ podotýká hejtmanka Středočeského kraje 

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). 

Středočeský kraj v porovnání s ostatními spravuje zdaleka největší množství silnic a mostů. 

Vedou přes něj v podstatě všechny vnitrostátní i mezinárodní transity. Stát Kraji zároveň 

dlouhodobě dluží dobudování důležitých dálnic (například D3, ale i spoustu dalších) a 

především vnějšího okruhu. „Doprava se proto stahuje na krajské silnice druhé a třetí třídy. Ty 

ovšem nejsou historicky stavěné na takovou zátěž. Pokud se na poměrně úzkých silničkách mají 

potkat dva kamiony, pak to vede k jedinému – nedostatečně zpevněná krajnice se časem utrhne 

a je potřeba oprava. Je to trochu patová situace,“ dodává hejtmanka Jaroslava Pokorná 

Jermanová. 

Středočeský kraj celkem spravuje zhruba 8,5 tisíc kilometrů dvojek a trojek a na nichž je 1844 

mostů. Jen z mostů by si zasloužila opravit zhruba třetina. Kraj ze svého rozpočtu dává ročně 

1,8 miliardy korun, další nemalé peníze plynou od státu a z fondů EU. „Silnice se dlouhodobě 

zanedbávaly a v současnosti by na jejich pečlivé a kvalitní opravení bylo potřeba vynaložit 

několik desítek miliard korun,“ konstatuje hejtmanka. 

 Uzavírky plánované na léto podle jednotlivých okresů: 

 Benešov 

II/125 Vlašim: most ev. č. 125-019 

II/113 Bílkovice: most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice 

II/121 Město Votice: realizace ul. Táborská – rekonstrukce 

II/105 Všetice: most ev. č. 105-013 

most ev. č. 00331-5 Slavkov: 5 od srpna 2018 

III/1257 Polánka: most ev. č. 1257-3: 5 od srpna 2018 

Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou II/106 x 10513 

  

 Praha-východ 
II/603 Radějovice – Babice 

II/106 Hradištko: rekonstrukce silnice 

III/00323 most ev. č. 00323-1a Jažlovice do 12/2018 

III/3352 most ev. č. 3352-2 Mirošovice do 12/2018 

III/11320 most ev. č. 11320-2 Zvánovice 07/2018-10/2018 

III/11127 Radonice: mosty ev. č. 11127-4 a 5 od srpna 2018 

Předpokládané zahájení v 08/2018 III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u obce Radonice 
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 Kutná Hora 
II/337 most ev. č. 337-007 Močovice 

III/3394 most ev. č. 3394-1 Petrovice I. od srpna 2018 

III/33344 most ev. č. 33344-2 Malenovice od srpna 2018 

III/33834 Kozohlody: most ev. č. 33834-4 (08-12/2018) 

III/33716 Perštejnec: most ev. č. 33716-1 5 od července 2018 

III/33736 Kamenné Mosty: most ev. č. 33736-1 (uzavřeno do 08/2018) 

  

 Kolín 
II/330 Poříčany: most přes D11 ev. č. 330-001 – omezení provozu na D 11 

III/33420 most ev. č. 33420-1 Molitorov od srpna 2018 

III/3275, Starý Kolín: most ev. č. 3275-2 (uzavřeno do 12/2018) 

III/33355 Libenice: most 33355-1 od srpna 2018 

  

 Příbram 
II/105 Počepice: most ev. č. 105-029 

II/114 Dobříš: most ev. č. 114-016 

III/1081 most ev. č. 1085-1 Havírna 07/2018-10/2018 

III/1185 Bratkovice most ev. č. 1185-1 5 od srpna 2018 

  

 Praha západ 
II/115 Černošice: rekonstrukce silnice 

II/105 Kamenný přívoz: rekonstrukce mostů ev. č. 105-010, 011 

III/33321 most ev. č. 33321-1 Nučice 07/2018-10/2018 

  

 Beroun 
II/605 a III/2365 Beroun: rekonstrukce silnic 

II/605 Vráž: rekonstrukce mostu ev. č. 605-020 

most ev. č. 23314 – 4 Broumy od 1.7.20018 

  

 Nymburk 
II/272 Lysá n. Labem: rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 

II/330 Nymburk: most ev. č. 330-003 5 od srpna 2018 

Most ev. č. 1911-4 za Chrástem uzavírka od srpna 2018 

  

 Mladá Boleslav 
II/280 Březno: rekonstrukce 

předpokládané zahájení v polovině 07/2018 III/27612 Husí Lhota, most ev. č. 27612-1 přes meliorační 

sběrač“ 

  

 Kladno 
II/237 Hořešovice: rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A 

Zdroj: Středočeský kraj 
 

Zdroj: Středočeský kraj 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------- 

 

Přijďte ochutnat vítězné potraviny v soutěži Středočeská 

Regionální potravina 

Navštivte dne 28. 6. 2018 od 8 do 13 hodin stánek 

Středočeské Regionální potraviny v rámci 

Farmářských trhů Rakovník, Husovo náměstí. 

  Vítězné výrobky bude možné ochutnat i zakoupit. 

   

 

 


