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Ve dnech 26.10-28.10.2018 se konala slavnostní akce
„100 let vzniku Československa“

na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Naším úkolem bylo zajistit na této akci nejen 
propagaci regionálních potravin, ale také prezentovat tehdejší prvorepublikové pečivo, 
potraviny a zajistit, aby se ve venkovních stáncích prodávalo toto tehdejší pečivo a další 
potraviny a prodejci byli v dobových úborech. 

Komunikovali jsme se všemi našimi potravináři a podařilo se nám s jejich podporou zajistit 
dobré výrobky – pekařské, cukrářské, masné, med a další.
Ve venkovních stáncích se prodávaly masné a uzenářské výrobky, zabijačkové výrobky –
jitrnice, jelita, tlačenka, prejt, chléb se sádlem a škvarky, vepřové maso v bylinkové krustě a 
další.

Ve venkovním stánku v dobovém úboru zdobila a prodávala oblíbené, velmi chutné perníčky 
známá pekařka Jitka Horčičková z Dubí, které všem chutnaly.

V pavilonu „H“ měla stánek Okresní agrární komora Most, kde se ochutnávaly tyto výrobky:

 větrníčky, kovandovic oválky, štafetky od cukrářky paní Janky Kovandové z Libouchce,

 chléb s tlačenkou, nebo se škvarkovou pomazánkou od řezníka Vojtěcha Strausse z 
Mostu,

 krušnohorský med květový smíšený od Petra Emingere z Lomu, vítěze letošního 
ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje,

 sušené šunky různého druhu od Vlastimila Chovanečka z Litoměřic, který každoročně 
vítězí v regionálních soutěžích,

 návštěvníkům také velmi chutnala hruškovice Madam Verte, letošní vítězky 
Regionální potraviny od paní Olgy Syrovátkové z Chrámců vč. Výborných sušených 
hrušek,

 paštika, sádlo, výpečky od Vojtěcha Strausse z Mostu,

 sušená jablka a sušená řepa ze Severofruktu Trávčice,

 čerstvá jablka ze ZD Klapý,

 sušené švestky – hit letošního roku – tzv. Karlátka od paní Ščepkové z Bělušic,

 prvorepublikové pečivo z pekařství Oertelt z Mostu – preclíky, škvarkové placky, 
chléb, špaldové řezy
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Radost nám udělala paní Janka Kovandová z Libouchce, která upekla pro tuto slavnostní 
příležitost velký marcipánový dort s fotkou prezidenta T.G.Masaryka, s nákresem České 
republiky s body Praha – Litoměřice a Pražským Hradem. Tento dort jsme vystavili v pavilonu 
„H“ a všichni ho obdivovali a třetí den se snědl.

Pro Ústecký kraj pro oceněné skupiny pracovníků jsme připravili 60 dárkových  košů s 
regionálními potravinami, ze kterých měli všichni ocenění velkou radost. 

Máme za to, že při všech příležitostech na všech akcích jsme přispěli k oslavě výročí  100 let 
vzniku Československa a zejménadůstojně jsme zabezpečili oslavu tohoto významného 
výročí.

V Mostě, dne 31. 10. 2018
Vydává: OAK Most – IC

Fotodokumentace:



Ústecký kraj slaví sto let: Zahrada Čech se proměnila v první 
republiku

Do neděle 28. října se litoměřické výstaviště Zahrady Čech zahalí do historického hávu. Ústecký kraj si 
připomíná 100. výročí založení Československa. Téměř 300 kostýmovaných herců vám představí období první 
republiky a doslova vás vtáhnou do historie.
Tisková zpráva ze dne 26. října 2018

V několika pavilonech naleznete dobové expozice s kostýmovanými herci, vše je formou divadla a interaktivních 
ukázek, aby si návštěvníci lépe představili, jak se opravdu v první republice žilo. Naleznete zde kancelář 
„tatíčka“ T. G. Masaryka, dva pokoje, které ukazují, jak v roce 1918 žila vysoká i nízká třída. Do školních let 
návštěvníky přenese dobová třída a pohrát si můžou v dobovém dětském koutku. Chuťové pohárky 
návštěvníkům polechtají v prvorepublikové restauraci a výbornou kávu si vychutnají v prvorepublikové kavárně. 
Nechybí dobový kabaret i biograf, kde se promítají filmy o první republice.  Návštěvníci se mohou těšit i na 
ukázku operace. 
Pátek patřil převážně základním a středním školám, které se prostřednictvím komentovaných prohlídek, 
seznámily s historií. Na výstaviště dorazilo téměř 3 500 studentů. Odpoledne náměstek hejtmana Petr Šmíd 
předal ocenění školám v rámci výtvarné soutěže, kterou vyhlásil krajský odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 
Nenechte si ujít oslavy vzniku Československa v Litoměřicích na Zahradě Čech. Akci, která se opravdu koná 
jednou za sto let! Program a mapu pavilonů naleznete zde.

Fotogalerii z oslav naleznete v odkaze zde:
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-slavi-sto-let-zahrada-cech-se-promenila-v-prvni-republiku/d-
1729518/p1=243881

Ceny vítězům SeniorArt předány

Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa na Zahradě Čech byli oceněni výherci dalšího ročníku 
Senior Art a Nejaktivnějšího klubu seniorů. Ceny předával hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a 
ředitelka Zahrady Čech Michaela Mokrá.
Tisková zpráva ze dne 29. října 2018

Soutěž každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů. Předávání se zúčastnili také 

předseda Krajské rady seniorů Ústeckého kraje Alois Malý a místopředsedkyně Květa Čelišová.

Letošní pátý ročník byl stejně jako v loňském roce věnován literárně nadaným seniorům, kteří měli možnost 

zasílat svá díla v kategorii próza nebo poezie na téma Vznik Československa aneb 100 let lásky k národu. Titul 

Nejaktivnější klub seniorů putoval do Jirkova.  

Vyhlášení kategorie „próza“: 

1. místo: pan Oldřich Lacina 

2. místo: pan Zdeněk Slanina 

3. místo: pan Miloslav Hrabák

Vyhlášení kategorie „poezie“: 

1. místo: paní Danuška Jírová

2. místo: paní Zdeňka Mottlová 

3. místo: paní Naďa Černá

Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje

1. místo: Klub aktivních seniorů Jirkov

http://www.zahradacech.cz/rub-100-vyroci-vzniku-csr
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-slavi-sto-let-zahrada-cech-se-promenila-v-prvni-republiku/d-1729518/p1=243881


2. místo: Klub seniorů Lom

3. místo: Klub seniorů Rumburk

Fotogalerii z predávání cen naleznete v odkaze zde:
https://www.kr-ustecky.cz/ceny-vitezum-seniorart-predany/d-1729530/p1=243881

Hejtman ocenil hasiče, záchranáře i policisty medailemi

Významné datum 28. října nepatřilo v Ústeckém kraji jenom oslavám stoletého výročí republiky, ale také udílení 
Záslužných medailí složkám IZS a Medailí hejtmana ÚK. Ty si z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka převzalo celkem 30 oceněných z řad policistů, záchranářů a hasičů.
Tisková zpráva ze dne 29. října 2018

„Je to takové symbolické, že jsme předávání medailí spojili se stoletým výročím vzniku Československa. Chtěl 
bych vám všem poděkovat, že jste v tento významný den přišli a oceněným bych chtěl poděkovat za jejich 
náročnou a obětavou práci. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale vaší zodpovědné práce, která je svým způsobem 
posláním, si velmi vážím,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu slavnostního předávání.  
Záslužná medaile Ústeckého kraje je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na 
ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Letos je Ústecký kraj uděloval již posedmé na základě nominací 
velitelů jednotlivých složek. Dále se udílely také Medaile hejtmana Ústeckého kraje, které získalo celkem šest 
nominovaných z řad složek IZS.

Generálním partnerem akce byla společnost Net4Gas.

Fotogalerii z ocenění naleznete v odkaze zde: 

https://www.kr-ustecky.cz/hejtman-ocenil-hasice-zachranare-i-policisty-medailemi/d-1729531/p1=243881

https://www.kr-ustecky.cz/ceny-vitezum-seniorart-predany/d-1729530/p1=243881
https://www.kr-ustecky.cz/hejtman-ocenil-hasice-zachranare-i-policisty-medailemi/d-1729531/p1=243881
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