
 

 

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz 

  

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Dožínky na Letné – velká slavnost pro naše zemědělství i pro 
SZIF 

Praha 6. září 2018 – Už v sobotu propukne na Letenské pláni v Praze bujará oslava úrody 

a zemědělství Dožínky 2018. Součástí oslav bude i největší přehlídka oceněných 

regionálních produktů ze všech koutů naší republiky – Regionfest. V rámci Dožínek 

2018 vás čeká jeden z největších farmářských trhů přetékající nabídkou kvalitních 

potravin. Pro děti je připraven nespočet aktivit a atrakcí včetně nového programu 

Pospolu u stolu z dílny Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). A tím 
zdaleka prezentace činnosti SZIF na této významné akci nekončí. 

Dožínková slavnost v sobotu 8. září pojede naplno od 10 hodin dopoledne do 18 hodin večer. 

Letošní ročník bude zaměřen především na farmáře, kteří se vám představí na jednom 

z nejpestřejších a největších farmářských trhů, vystoupí folklórní soubory, populární zpěváci i 

skupiny a samozřejmě nebude chybět předávání dožínkových věnců. Pro děti je připraven bohatý 

doprovodný program v podobě divadla, bublinkové show, skákacího kombajnu a různých soutěží. 

Po celý den budete mít možnost ZDARMA navštívit Národní zemědělské a Národní technické 

muzeum. Vstup na Dožínky je samozřejmě také zdarma. 

 

Obří prostor letenské pláně bude rozdělen pro přehlednost návštěvníků na čtyři hlavní „scény“. 

Jedná se o Hlavní pódium, Folklórní stan, Kolbiště, které bude dějištěm soutěží, a plocha atrakcí 

pro děti. A právě Hlavní scéna se stane ve 13 hodin dějištěm písničkové šou a zároveň 

edukativního programu SZIF věnovaného životnímu stylu dětí a kvalitním potravinám Pospolu u 

stolu. Scéna i čas je velmi exkluzivní a my věříme, že získáme pro tento zábavný program 

spoustu dalších fanoušků.  

 

V rámci Regionfestu se budou ochutnávat a prodávat potraviny oceněné značkou Regionální 

potravina. Pro všechny, kteří nakoupí tyto potraviny, máme připravenu zábavnou soutěž 

s okamžitou výhrou! A že se bude jednat o kvalitní dobrotu, na to můžete vzít nikoli jed, ale 
třeba něco od Regionální potraviny  Za Fond máme pro děti připraveno také populární 

palačinkování, což je soutěž o nejkrásněji nazdobenou palačinku. 

 

Zasoutěžit si a přitom se pobavit mohou nejen děti, ale i dospělí, například v disciplíně nahánění 

ovcí. SZIF pro ně připravil také již tradiční zábavný kvíz na téma znalosti druhů masa. Děti se 

dočkají projížďky na koních, mohou se skamarádit s hospodářskými zvířaty, vyzkoušet 

zemědělskou techniku s asistencí, lovit rybičky, fandit při závodě králičí hop, nechat si pomalovat 

obličej a k dispozici bude po celou dobu skákací kombajn. 

 

Už nyní můžeme slíbit, že nikdo z návštěvníků se nebude nudit a rodiny s dětmi zde stráví 

zábavný a užitečný den. Přijďte se o tom sami přesvědčit, jste srdečně zváni! 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  
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Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné 

rybářské 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 značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO. 

 

 


