
                   
 

               
 
 
 
 

Novinka na Země Živitelce 2009 je připravena pro Vás 
 
 
 

Ochutnejte to nejlepší z Čech a Moravy 
 

Výstaviště  České  Budějovice  a.s.  a  Agrární  komora ČR připravuje  na  36. ročník výstavy 
Země Živitelka 2009, která se koná ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2009, realizaci společného záměru, 
směřujícího k podpoře regionálních potravin. Návštěvnost této výstavy, přesahující hranici 
100 tis. osob, vytváří vhodné prostředí nejen pro prezentaci a prodej potravinářských výrobků, 
ale především pro pozitivní ovlivňování široké veřejnosti v ČR. 
Všichni víme, že se v jednotlivých regionech vyrábí celá řada vysoce kvalitních potravin. 
Dokládají to i výsledky soutěží v regionech, pořádané Agrárními komorami. Dostat tyto 
kvalitní výrobky ke spotřebiteli není vždy snadné, zvláště když se jedná o malé výrobce. 
V tomto záměru dále sledujeme užší propojení s celým spotřebním družstevnictvím, které 
umožní výrobcům kvalitních českých potravin uplatnění na českém trhu. 
 
Nad prezentací regionálních potravin na Země Živitelce 2009 převzal záštitu předseda 
Asociace krajů ČR Mgr. Michal Hašek, který doporučil jednotlivým krajům, aby této 
možnosti využily. K projektu se dále připojila Družstevní asociace a jednáme o podpoře 
z Ministerstva zemědělství. 
 
K prezentaci regionálních potravin z celé ČR je určen samostatný pavilon H, který bude 
označen názvem „Ochutnejte to nejlepší z  Čech a Moravy“ a „Český výrobek na českém 
trhu“ . Zde chceme vytvořit prostor k propojení linie český výrobce – český zpracovatel – 
český distributor - český spotřebitel. Návštěvníci budou mít příležitost ochutnat a nakoupit 
potraviny českých výrobců z jednotlivých regionů. V některých expozicích zajistí prodej 
Jednota spotřební družstvo, která je vlastníkem české prodejní sítě Trefa a provozuje síť ryze 
českých supermarketů COOP Terno a k prodeji regionálních potravin se aktivně hlásí. 
V samostatné expozici se pak budou prezentovat zastřešující instituce (AK ČR, SČMSD, 
SČMVD, Coop centrum).  
 
 
Využijte  této  možnosti  a  zúčastněte  se  aktivní nabídky kvalitních regionálních potravin na 
36. ročníku výstavy Země Živitelka 2009. Rádi přispějeme k pozitivnímu ovlivňování široké 
veřejnosti a tím k Vaší úspěšnosti. Nabídněte více než 100 tis. návštěvníků Země Živitelky 
příjemné požitky i zážitky. 


