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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SZIF na podzimní Zahradě Čech 

Praha 13. září 2017 – Od 15. do 23. září se koná tradičně na Litoměřickém výstavišti 

výstava Zahrada Čech. Veletrh je zaměřen na všechny zahrádkáře, zemědělce, 

zahradníky, chalupáře, kutily a milovníky přírody vůbec. Každoročně jej shlédne přes 

80 tisíc osob. Zahrada Čech získala již podruhé ocenění Rodinné stříbro Ústeckého 

kraje. Bohatou nabídku letos poprvé rozšíří i expozice SZIF, kde návštěvníci získají 

informace k dotačním titulům, ale také mohou ochutnat výrobky oceněné značkou 

Klasa nebo Regionální potravina. 

 
Návštěvníci se mohou těšit na pestrost v sortimentu vystavovatelů i bohatý kulturní program. 

Celý areál je rozdělen do několika sekcí, hlavní expoziční část výstavy se nachází v sektorech A 

a B. Zahrada Čech nabídne tradiční prodejní sortiment: sazenice, ovocné stromky i okrasné 

stromky, květiny, trvalky, bylinky, ovoce, zelenina, cibuloviny, bonsaje, skleníky, novinky v 

zahradní technice od sekaček a křovinořezů po pily, rekultivátory, traktůrky nebo kompostéry, 

zahradní nábytek, domácí potřeby a podobně. Celých devět dní bude výstavu provázet zajímavý 

doprovodný program. Hudební fandové se potěší zpěvem Petry Janů, Leony Machálkové, Moniky 

Absolonové, Vladimíra Hrona, dua Těžkej Pokondr, Václava Neckáře a dalších. Nebudou chybět 
soutěže a hry pro děti i celé rodiny.  

Hned v den zahájení výstavy startuje SZIF spolu s Ministerstvem zemědělství slavnostní 

program udílení cen Regionální potravina Ústeckého kraje. Jedná se o region, kde se o značku 

kvality v rámci celé České republiky uchází již tradičně největší počet výrobků. Letos jich bylo 

224 od 43 výrobců, největší zájem byl v kategorii Masné výrobky tepelně opracované včetně 

uzených mas. Z devíti kategorií našlo své vítěze osm z nich. Slavnostní akt proběhne na Zahradě 

Čech v Litoměřicích rukou náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče, za SZIF pogratuluje 
vítězům ředitel RO Ústí nad Labem Karel Sekáč. 

Státní zemědělský intervenční fond má také v Litoměřicích co nabídnout. První víkend výstavy 

(15.–17. září) budou kolegové z RO Ústí nad Labem podávat informace k dotacím a činnosti 

Fondu. Návštěvníci se u nás seznámí s výrobky oceněnými značkou Klasa a Regionální potravina 

a zároveň je budou moci na místě i ochutnat. V areálu výstaviště si takto otestované dobroty lze 

také zakoupit. V dalších dnech konání výstavy bude na stánek docházet krajský koordinátor CSV, 

na pultu budou k dispozici informační materiály a kontakty.  

Navštivte i vy náš stánek v pavilonu S. 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie 

a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. 

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky 

kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.  

 

 


