
   
 

 
 

 
Svaz na Zemi živitelce  
 
Tradiční mezinárodní výstavu Země živitelka, která se konala na přelomu srpna a září na 
Výstavišti v Českých Budějovicích, navštívily tisíce lidí různých věkových skupin. Zemědělský 
svaz ČR se akce také zúčastnil, včetně svého zajímavého programu pro děti Zemědělství žije! 
Stovky dětí se zastavily v osvětovém stánku, aby si vyzkoušely své znalosti ze zemědělského 
sektoru.  
 
Země živitelka je jedinou výstavou v České republice, která zahrnuje celý zemědělsko-
potravinářský sektor. Na letošním 42. ročníku se sešlo na 600 vystavovatelů, 
spoluvystavovatelů a obchodníků. Vzhledem k tomu, že se letos nekonalo Techagro, v Českých 
Budějovicích se prezentovalo mnoho dovozců zemědělské techniky, především na hlavní trase 
v areálu výstaviště. Novinkou byl samostatný pavilon pro firmy poskytující servis zemědělcům.  
 
Exponáty, zajímavosti i zábava 
Výstava nabízela pro návštěvníky, kteří čekali u bran od brzkých ranních hodin, bohatý kulturní 
i odborný program, kdy nebylo jediné místečko volné a každý si musel najít „to své“. 
Výstaviště se zaplnilo mnoha stánky s nabídkou různých zemědělských strojů a přístrojů, 
potřeb pro chovatele, pomocníků do domácnosti.  
Na výstavě nechyběla ani prezentace regionálních potravin a jiných oceněných výrobků 
v jednom z pavilonů, kde bylo velkým lákadlem veřejné vaření známých kuchařů a nákup 
představených potravin, které nejsou běžně k dostání. Vše doprovázelo vystupování 
krojovaných umělců. Tato expozice podněcuje lidi k tomu, aby ochutnali regionální výrobky a 
postupně jim dali přednost před ostatními potravinami a výrobky dováženými ze zahraničí. I 
tak se totiž pomůže domácímu zemědělství a potravinářství.  
 
 
Nejvíc lidí bylo v Pivovarské zahradě 
Největší koncentrace lidí byla v Pivovarské zahradě, kde byla výstava zahájena samotným 
prezidentem České republiky Milošem Zemanem a dalšími vysoce postavenými vládními 
představiteli. Tam také byly v sobotu zahájeny národní dožínky za účasti předsedy vlády 
Bohuslava Sobotky, ministra zemědělství Mariana Jurečky či ředitele českobudějovického 
výstaviště Josefa Friedricha a jiných. Při této příležitosti byly oceněny potraviny a potravinové 
výrobky Českým výrobkem či Cenou potravinářské komory. V Pivovarské zahradě rovněž na 
pódiu celých šest dní vystupovaly různé cimbálové a dechové muziky.  
 
Stánek svazu byl stále v obležení 
Stánek Zemědělství žije! byl po celou dobu výstavy v obležení dětí, jejich rodičů či prarodičů. 
Všichni se zastavovali nad rozloženými „poznávačkami“ zvířat, plodin či strojů, nebo u sáčků se 
semínky, aby si vyzkoušeli své znalosti a někteří byli mile překvapení.  
Další atraktivní hrou bylo přiřazování potravin a výrobků ke komoditám, ze kterých je vyroben. 
Největším chytákem pro většinu příchozích byl a i jindy bývá margarín Rama, neboť tento 
výrobek není z mléka, respektive od krávy, což si mnoho z nich myslí.  
Pro nejmenší děti byla přichystaná farmička s traktůrky a malými zvířátky.  

Hybernská 38, Praha 1, 110 00 ● IČ : 26550521 
tel: (+ 420) 226 211 000  ●  fax:  (+420) 224 225 521  
http://www.zscr.cz  ●  e-mail: info@zscr.cz   



Velké lákadlo bylo také umělé vemeno. Zaujalo na první pohled a nejeden kolemjdoucí, který 
zrovna neprahnul pro zemědělských vědomostech, si vyzkoušel „zadojit“.  
 
Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na vybavení stánku Zemědělského svazu ČR, a 
kteří poskytli dárečky pro děti ve stánku Zemědělství žije! 
 
 

Ing. Jana Sixtová 
 
 
 
 

 

 

 

 


