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Letos se konal již 42. ročník veletrhu Zahrada Čech a již v jejím úvodu v pátek 14. září téměř 
10.000 návštěvníků nahlédlo do expozic výstaviště. 

Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech patří mezi největší výstavy svého druhu nejen na 
Severu Čech. Je zaměřen na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky 
přírody.

Pořádající společnost Zahrada Čech přivedla do areálu na 500 prodejců a vystavovatelů, 
většina z nich přivezla výpěstky a potřeby pro zahradu, dům a chalupu. Zahrada Čech 
připomíná letos 100 let vzniku ČR a celá byla laděna v prvorepublikovém stylu.

Jako každý rok měla Okresní agrární komora Most po celou dobu výstavy svůj stánek 
v pavilonu „A“. Zde byly vystaveny vítězné výrobky ze soutěží „Regionální potravina 2018“ 
a krajské soutěže o „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“, pracovnice OAK Most zde prováděly ochutnávky a přímý prodej těchto výrobků.

Slavnostní zahájení letos proběhlo od 10:30 hodin a odstartoval jej hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. S krátkým projevem pak vystoupili: ministr zemědělství Miroslav Toman, 
ředitelka výstaviště Michaela Mokrá, starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč, prezident 
AK ČR Zdeněk Jandejsek, ředitelka OAK Most Ludmila Holadová, jednatel výstaviště Lukas 
Wünsch, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman, předseda Ovocnářské 
unie ČR Martin Ludvík a na závěr litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který požehnal 
výstavišti Zahrada Čech, zemědělcům a potravinářům, regionálním potravinám a všem 
návštěvníkům výstavy.

Součástí slavnostního zahájení byl také přípitek hejtmana s návštěvníky výstavy, k čemuž 
OAK Most pro tento slavnostní den připravila malý raut se skvělými severočeskými víny pro 
cca 300 návštěvníků.

Po slavnostním zahájení následoval křest stolního kalendáře „Regionální potraviny 
Ústeckého kraje“ na rok 2019. Kalendář připravila OAK Most s finanční podporou Ústeckého 
kraje. Kalendář pokřtil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. První návštěvníci u pódia 
také obdrželi tento zdarma kalendář.
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Tradičně jako každým rokem pak pozval předseda Zelinářské unie Čech a Moravy návštěvníky 
Zahrady Čech k hodnocení kysaného zelí do pavilonu „A“.

Po slavnostním zahájení následovala prohlídka pavilonu „A“; delegace s hejtmanem, zástupci 
MZe, SZIFu, AK ČR, PK ČR a dalších hostů se zastavila na prohlídce stánku OAK Most, výstavce 
a ochutnávkách regionálních potravin a na malé občerstvení.

Patrony prvního dne výstavy byl Ústecký kraj a Okresní agrární komora Most. Již tradičně se
tak konal pečlivě připravený „DEN S ÚSTECKÝM KRAJEM A OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU 
MOST“, kdy jsou mimo jiné slavnostně oceněni vítězové soutěží regionálních potravin: 

 Regionální potravina Ústeckého kraje 2018 (9. ročník)

 Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče (11. ročník)

Lví podíl na tom má Okresní agrární komora Most, která je organizátorem a koordinátorem 
těchto soutěží již od počátku jejich vzniku. Ústecký kraj měl v obou soutěžích opět nejvyšší 
počet soutěžních výrobků v celé ČR – v soutěži Přemysla Oráče bylo přihlášeno 227 výrobků 
od 45 výrobců a v soutěži Regionální potravina bylo hodnoceno 208 výrobků od 42 výrobců.

Vyvrcholením prvního dne výstavy tak bylo ocenění vítězných výrobků a výrobců v obou 
soutěžích, které se konalo od 13:00 hodin.

Ocenění předávali: 

 Ing. Pavel Sekáč – náměstek ministra zemědělství

 Ing. Karel Sekáč – ředitel Regionálního odboru Ústí nad Labem SZIF

 Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje

Vítězové soutěže Regionální potravina obdrželi:

 certifikát 

 skleněnou plaketu

 tašku regionálních potravin od Okresní agrární komory Most

 dárkovou tašku od Zahrady Čech 

Vítězové soutěže Přemysla Oráče obdrželi:

 certifikát

 tašku regionálních potravin od Okresní agrární komory Most

 dárkovou tašku od Zahrady Čech 

Obě soutěže organizovala a komplexně zajišťovala Okresní agrární komora Most. Výsledky 
byly opět výjimečné.

Hned po slavnostním vyhodnocení se v modrém salonku konala tisková konference za účasti 
médií a výrobců k regionálním potravinám Ústeckého kraje, kterou organizovala OAK Most. 
Tiskovou konferenci moderovala Ludmila Holadová – ředitelka OAK Most. Opět byla 
projednávána vysoká byrokracie a nárůst administrativní zátěže soutěže Regionální 



potravina, pro kterou se již někteří výrobci nechtějí do soutěže přihlašovat. Ministr Toman 
v tomto směru přislíbil nápravu. V závěru tiskové konference poděkovala Ludmila Holadová 
především všem potravinářům a zemědělcům, kteří se nebáli do soutěže přihlásit a výborně 
obstáli v konkurenci různých potravinářských oborů; celému vedení Ústeckého kraje v čele 
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem za jejich finanční i morální podporu, bez níž by tato 
akce nemohla být organizována; a všem médiím za spolupráci a propagaci regionálních 
potravin v tisku, televizi i na místních TV atd.

Výjimečným dnem pro OAK Most bylo také úterý 18. 9. 2018, kdy OAK Most zorganizovala 
v rámci projektu Agrární spolupráce workshopu saských a českých zemědělců k výměně 
zkušeností, dále společnou česko-německou komisi při Euroregionu Krušnohoří. K této akci 
se připojilo výjezdní zasedání Zemědělské komise při Radě Ústeckého kraje. Tato společná 
akce se velmi zdařila a znovu se prohloubilo dlouhodobé přátelství mezi saskými a českými 
zemědělci. 

Průběh 1. dne Zahrady Čech – stánek OAK Most, ocenění vítězů soutěží, rozhovory s vítězi –
natáčela televize RTM+ a stejně tak natáčela i dne 18.9.2018 setkání saských a českých 
zemědělců při workshopu a výjezdním zasedání zemědělské komise rady Ústeckého kraje.

V úterý 18. 9. 2018 proběhlo také hudební vystoupení nejznámější jihočeské kapely 
BABOUCI, která navštívila Zahradu Čech již počtvrté na přání návštěvníků a opět sklidila velký 
úspěch.

Tímto Ústeckému kraji za jejich podporu moc děkujeme. Velké poděkování patří dále:

 Všem potravinářům a zemědělcům za jejich velmi dobrou spolupráci po celý rok a 
za to, že se snažili plnit všechna naše přání a požadavky a za jejich skvělé výsledky

 Celému kolektivu Okresní agrární komory Most včetně externích pracovníků, který 
zabezpečil veškerou přípravu včetně aranžování, ochutnávky a přímý prodej

TAKÉ TATO AKCE, SPADAJÍCÍ DO PROJEKTU „REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A POTRAVINÁŘSKÝ 

VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE“ SE HRDĚ PYŠNÍ NÁZVEM 
„RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE“, KTERÉ UŽ 

TŘETÍM ROKEM UŽÍVÁ.

TAK SKONČIL PRVNÍ DEN VÝSTAVY ZAHRADA ČECH – DEN S ÚSTECKÝM 
KRAJEM A OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU MOST.



 Kolektivu vedení výstaviště Zahrady Čech s.r.o., především Bc. Michaele Mokré, 
obchodní, marketingové a provozní ředitelce a finanční ředitelce Dagmar Svobodové, 
za plnění našich přání a požadavků.

 Všem médiím za propagaci našich soutěží

 Tiskárnám z Mostu, které pro nás zajistily ve složitých podmínkách všechny potřebné 
materiály, a to:

o Tiskárně K & B, s.r.o. z Mostu a panu Petru Hegerovi za zpracování stolních 
kalendářů Regionální potraviny 2019, katalogu regionálních potravin

o Tiskárně Bárta s.r.o. z Mostu za výrobu certifikátů, diplomů, letáčků vítězných 
regionálních potravin

o Agentuře A-FORCE, s.r.o. z Mostu za zarámování a zasklení všech certifikátů
Přemysla Oráče

 TV RTM+ za zpracování reportáže ze Zahrady Čech 14. 9. 2018 a 18. 9. 2018.

 Panu Ladislavu Šeinerovi za zpracování fotodokumentace

 Všem milým hostům, kteří přijali naše ocenění a předávali ocenění či blahopřáli 
vítězům, z MZe, SZIFu, Krajského úřadu Ústeckého kraje, starostovi města 
Litoměřice, předsedovi KAK ÚK a dalším, zejména pak panu Mons. Janu Baxantovi, 
litoměřickému biskupovi za krásná slova a požehnání regionálním potravinám a 
výstavě Zahrada Čech

 Všem našim saským přátelům – delegaci saské agrární komory, kteří jsou 
dlouhodobými spolupracovníky OAK Most

 Všem návštěvníkům Zahrady Čech, kteří nám každý rok fandí a nešetří slovy uznání 
za přípravu hudebních programů, ochutnávek regionálních potravin a jejich 
propagaci

D Ě K U J E M E !

Výstava Zahrada Čech byla pro nás v letošním roce velmi náročná, přesto jsme celý maraton 
výstavních dnů vydrželi a hlavním naším zájmem bylo propagovat regionální potraviny 
Ústeckého kraje a naše skvělé výrobce. Návštěvnost byla vysoká – 90.000! Úpravy 
v pavilonech, rozmístění stánků a aranžování bylo na vysoké úrovni. 

Vydává: OAK Most – IC ÚK

V Mostě, dne 23. 9. 2018

Ludmila Holadová
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