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Úspěch mosteckých potravinářů v soutěžích „Regionální potravina Ústeckého 
kraje a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“ za rok 
2018 ocenil i primátor a celé vedení Statutárního města Mostu. 

Mostečtí potravináři se v potravinářských soutěžích umístili takto: 

I. Regionální potravina Ústeckého kraje 2018

1) BILBO šmak s.r.o. – majitel Stanislav Woznica – vítěz kategorie 
Masné výrobky tepelně opracované s výrobkem Venkovská pečeně

2) Olga Syrovátková, Zámecké sady Chrámce – vítěz kategorie 
Alkoholické a nealkoholické nápoje s výrobkem Ušlechtilá 
odrůdová pálenka hrušková MADAM VERTE

3) Olga Syrovátková, Zámecké sady Chrámce – vítěz katagorie Ovoce 
a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě s výrobkem Sušené 
bio-hrušky

4) Petr Eminger, Lom u Mostu – vítěz kategorie Ostatní s výrobkem 
Krušnohorský med květový smíšený

II. Soutěž Přemysla Oráče

1) Vojtěch Strauss, Gothajský salám (vítěz 1. kategorie)
2) Karla Ščepková – Karlátka – švestková povidla jednodruhová (vítěz 

12. kategorie)
3) Uzenářství Ježek s.r.o. – Salám s pepřem (mimořádné ocenění 1. 

kategorie)
4) MIPO Market s.r.o. – Kolekce ovocných pohárů (mimořádné 

ocenění 14. kategorie)

Mostečtí potravináři byli přijati 
primátorem Statutárního města Mostu 

Mgr. Janem Paparegou
Most, Magistrát 22.10.2018
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Jednání zahájil primátor Jan Paparega, který velice vřele přivítal všechny vítěze 
v soutěžích a poděkoval jim za jejich práci a reprezentaci Mostecka se svými 
výrobky nejen na Mostecku, ale v celém Ústeckém kraji. 

Ředitelka OAK Most Ludmila Holadová podala informaci v soutěžích Regionální 
potravina a Potravinářský výrobek Přemysla Oráče a představila jednotlivé 
vítěze.

Vítězové – potravináři, pak krátce pohovořili o svých firmách, co vyrábí, jaký je 
odbyt, kvalita potravinářských výrobků apod. 
V další části pak zazněla neformální diskuze – velkým problémem všude je 
nedostatek kvalitních pracovních sil.

Primátor Jan Paparega se zajímal také, jaké akce nás do konce roku čekají, 
velice dobře hodnotil spolupráci s OAK Most, organizaci farmářských trhů, které 
mají již své místo v Mostě  a je vždy velká účast, spotřebitelé si mohou 
nakoupit, co potřebují, pobavit se, účastnit se soutěží, poslechnout si dobrou
muziku apod.

V závěru primátor ocenil všechny vítěze – potravináře pamětním listem a 
taškou dárků, poblahopřál jim, aby se jim v jejich práci dařilo a vyráběli stále 
velmi kvalitní české potraviny.

Setkání s primátorem Janem Paparegou a náměstkyní Markétou Starou 
proběhlo ve velmi příjemném ovzduší a potravináři si tak alespoň na chvilku 
mohli odpočinou od své práce.

Okresní agrární komora Most má s vedením Statutárního města Mostu 
exkluzivní spolupráci a oceňuje zájem vedení města o naše potravináře a
zemědělce. A tak to má být!
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