TISKOVÁ ZPRÁVA
Státní zemědělský intervenční fond na festivalu Life!
Praha 7. listopadu 2019 – Zítra začíná v Brně festival Life!, který potěší taneční i
sportovní nadšence a příznivce dobré zábavy a dobrého jídla. Cílí především na
děti a mládež, ale rodiče jsou pochopitelně také vítáni. Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) se zde představí se svým edukačním programem
v oblasti zdravé výživy, který je zaměřen především na mladší návštěvníky.
Festival tance, zábavy a sportu s názvem Life! na brněnském výstavišti vypukne už zítra
8. listopadu a potrvá do neděle 10. listopadu. Jak název napovídá, půjde o akci zejména
pro ty, kteří se chtějí sportovně i tanečně vyžít. Malí i velcí si zde mohou vyzkoušet
tradiční i netradiční sporty, podívat se na závod Freestyle BMF nebo si sami zazávodit ve
šplhu na laně, skočit z pětimetrové výšky do obří nafukovací matrace či shlédnout
mistrovství ČR v parkouru. Kdo se chce vrhnout raději do víru tance, bude mít příležitost.
Může se zde například naučit nebo potrénovat taneční styly a velkou výzvou bude
pokoření loňského rekordu při tanci na stejnou choreografii. Vloni se ho zúčastnilo 2 135
návštěvníků.
Festival LIFE! míří především na pohybové aktivity. Protože ty by měly jít ruku v ruce se
zdravým stravováním, cílí SZIF právě na tuto oblast. Do aktivit platební agentury totiž
spadá podpora kvalitních potravin značek: KLASA, Regionální potravina a BIO. Oceněné
potraviny dělají náš život bohatší, pestřejší a hlavně zdravější. S šířením osvěty je
zapotřebí začít od útlého věku. Děti dokáží výrazným způsobem ovlivnit nákupní chování
svých rodičů a za pár let se budou samostatně rozhodovat, jakým potravinám dát
přednost.
Co si pro návštěvníky festivalu přichystal SZIF? V pátek si mohou poslechnout koncert
Pospolu u stolu, který se koná v pavilonu E od 9.40 do 10.20 hodin. Zazní krásné veselé
písničky, ve kterých se zpívá, proč je pro nás jídlo důležité a že se díky němu scházíme u
společného stolu s mámou, tátou a dalšími blízkými. Texty a muzika jsou z autorské dílny
bývalých členů skupiny Chinaski a na své si zaručeně přijdou i dospělí. Během koncertu
je pro děti navíc připraveno překvapení, mohou totiž vyhrávat cédéčka Pospolu u stolu a
zpěvníky, které jim bude osobně předávat maskot Klasáček. V pavilonu Z bude mít SZIF
po celou dobu konání festivalu vlastní expozici, která se postará o edukaci dětí hravou a
zábavnou formou. Pro různé věkové skupiny budou nachystané pracovní listy
odstupňované dle obtížnosti, zájemci si mohou postavit pyramidu zdravých či naopak
nezdravých potravin nebo zahrát nejrůznější hry, například tu o původu potravin.
Přejeme návštěvníkům festivalu příjemnou zábavu a aktivní odpočinek.

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.

