TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 31. ledna 2017

KOMERČNÍ BANKA POKRAČUJE VE
SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ SOUKROMÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Komerční banka (KB) jako partner Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR)
podpoří i v letošním roce soukromé české zemědělce. Cílem letošní společné aktivity
bude podpora zdravých potravin z české produkce s mottem „Dobré a poctivé z pole
na talíř“.
„Komerční banka je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých
zemědělců. Již několik let se ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR
snažíme vedle poskytování kvalitních finančních služeb přinášet něco navíc a podpořit naše
klienty a celé odvětví i v dalších významných oblastech. V letošním roce se společně
zaměříme na podporu zdravých zemědělských produktů a potravin z domácí produkce,“
uvedl Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční
banky.
ASZ ČR se každý rok věnuje jednomu z palčivých témat českého zemědělství. Po
propagaci rodinných farem, ochraně půdy a vody přichází letos na řadu podpora domácích
potravin. Kromě Komerční banky se do připravovaných akcí zapojí i celosvětově známé
sdružení Slow Food. Tato organizace si klade za cíl naučit lidi vážit si „kultury stolu“, chránit
a vychutnávat si místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor
mezinárodní standardizace potravinářských výrobků a rychle se rozvíjející „kultury Fast
Food“.
Selské slavnosti na téma „Dobré a poctivé z pole na talíř“ a další doprovodné akce budou
zaměřeny více na širokou veřejnost. Vystoupí na nich v rámci „školy chutí“ i VIP hosté z řad
herců a známí šéfkuchaři. Cílem celého projektu je propagovat sedláky, jejich výrobky,
zdravý životní styl a zdravé potraviny včetně způsobů jejich zpracování.
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