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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
SZIF na tajemné Floře Olomouc 

 
Praha 18. dubna 2017 – SZIF se účastní svou expozicí tradiční Flory Olomouc 2017. 

Letošní jarní etapa mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu nese 

motto Tajemná tvář světa. Ve dnech 20. až 23. dubna se rozzáří Výstaviště Flora 

Olomouc mimořádným leskem 38. ročníku, nad nímž převzal záštitu ministr 

zemědělství Marian Jurečka. 

 

„Zveme všechny návštěvníky na úchvatný průlet světem, jehož spojovacím bodem jsou masky 

všech možných podob,“ tak zní pozvání ředitele olomouckého výstaviště Jiřího Uhlíře. 

Fantastická Afrika, karnevalové Benátky, tradiční masopust i velkolepá divadelní scéna. Hlavní 

expozice v největším pavilonu A má pro návštěvníky připravena mnohá překvapení. Představí 

se tu atraktivní země světa, ale je zde také příležitost pro floristy, zahrádkáře i zahradníky 

vyměňovat si zkušenosti z oboru. 

 

Prezentace platební agentury SZIF a kvalitních potravin se bude nacházet v návštěvnicky 

atraktivním pavilonu A. Na stánku SZIF bude probíhat populární ochutnávka kvalitních potravin. 

Na jednom místě tak mohou návštěvníci ochutnat různé druhy domácích sýrů i šunky, uzené 

maso i klobásky a přikousnout čerstvý chléb či rohlíčky obzvlášť vypečené. Na své si přijdou 

milovníci dortíků a koláčků, ale i kvalitních „zobacích“ pochutin jako jsou brambůrky nebo slané 

tyčinky. Ochutnávka jistě svede spoustu mlsných návštěvníků a bude mít úspěch jako vždy. 

Informační servis o činnosti a novinkách Fondu na stánku je samozřejmostí. Návštěvníci zde 

mohou se zaměstnanci SZIF konzultovat aktuální strukturu podpor v rámci nové podoby 

Společné zemědělské politiky pro období 2015–2020, nebo získat údaje z široké nabídky 

informačních materiálů a přehledů. 

 

Druhou částí naší prezentace je roadshow Regionální potravina, která představí oceněné 

výrobce. Má podobu jednotlivých stánků umístěných na terase pavilonu A, jen pár kroků od 

expozice SZIF. Na pultech stánků budou k nalezení pochutiny oceněné značkou Regionální 

potravina. Můžete tu zakoupit pravý český řepný sirob, zeleninové bašty, aroniové sirupy, 

pečené čaje, kozí sýry a chutney. Pro milovníky sladkostí jsou připraveny raw dorty a veganské 

dorty. Žízeň návštěvníků uhasí nejen ovocné, ale i vinné mošty. Najdete tu tradiční hodnoty, 

k nimž se svět vrací, a zároveň objevy nové zdravé české i světové kuchyně. 

 

V rámci roadshow se účastní ocenění výrobci Regionální potravina: 

 

BONECO a.s. majonézy, tatarská omáčka, kečupy, hořčice 

Foffová Oldřiška řepný sirob 

Fojtíková Jaroslava zeleninové bašty, zavařeniny 

Janhuba Lubomír aroniové sirupy a šťávy 

Od Macháčků s.r.o. sirupy, pečené čaje, džemy, chutney 

Supová Stanislava 

müsli ovesky – ořechové, raw dorty a veganské 

dorty  
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Supremus s. r. o výběrové džemy 

Toběrná Markéta kozí čerstvý sýr, mléčné výrobky 

Válková Magdaléna vinné mošty, ovoce 

Vítkovská zemědělská mléčné výrobky, sýry, máslo, ovčí a kozí mléko 

 

 

Stánek platební agentury SZIF uspokojí i nejnáročnější návštěvníky, a to jak po stránce 

informační, tak i chuťové. 

 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. 


