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Okresní agrární komora Most oslavila 25 let od svého vzniku a zároveň také 
100. výročí od vzniku Československa.

Při této příležitosti zorganizovala OAK Most dne 22. 11. 2018 slavnostní setkání 
zemědělců okresů Most a Teplice, začleněných do OAK Most, potravinářů 
zapojených do soutěží regionálních potravin a saských zemědělců, se kterými 
jsme po celou dobu spolupracovali, Statutární město Most, Ústecký kraj, HSR, 
HSR-ÚK, Euroregion Krušnohoří, MZe, AK ČR, ÚZEI, SZIF, agrární komory 
v jednotlivých okresech Ústeckého kraje, KAK ÚK, média atd.

Pozvali jsme také zakladatele OAK Most v roce 1993, kterým byl přednosta 
Okresního úřadu Ing. Milan Konečný a další nástupci - starosty a primátory 
města Mostu a pozvali jsme také další instituce. Pozdravit nás přijela také 
devítičlenná saská delegace zemědělců ze Saska, se kterými dlouhodobě 
spolupracujeme a starosta města Grünhain-Beierfeld.

Ředitelka OAK Most Ludmila Holadová přivítala všechny přítomné a vystoupila 
s hlavním projevem, který zahrnoval cestu českého zemědělství na Mostecku za 
uplynulých 25 let a stav současného zemědělství. 
Poté vystoupil víceprezident AK ČR Ing. Josef Kubiš, který je zároveň ředitelem a 
předsedou představenstva firmy AGRO Jesenice u Prahy a.s., předního 
zemědělského podniku v ČR a který seznámil účastníky se stavem českého 
zemědělství v porovnání před rokem 1936 a nyní a porovnání zemědělství vč. 
dotací s jednotlivými státy EU. Také seznámil všechny účastníky 
s projednáváním Společné zemědělské politiky po roce 2020.

Ve II. části pozdravili zemědělce a potravináře hosté, například RSDr. Stanislav 
Rybák, Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Ing. Rudolf Jung, Ing. Helena Veverková, 
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Ing. Jaroslav Brožka, Petr Červenka a další. Dále následovala zdravice našich 
saských hostů, kterou přednesl Werner Bergelt a plynule překládal Ing. Roman 
Honzík. Zhodnotil současný stav zemědělství a spolupráci českých a saských 
zemědělců za uplynulé roky. Saská delegace předala OAK Most koš jejich 
regionálních potravin a potvrdila velmi dobrou spolupráci s OAK Most. 

Při této příležitosti zorganizovala OAK Most výstavku regionálních potravin 
Ústeckého kraje, zvláště potravinářů z Mostecka, která byla všemi účastníky 
náležitě oceněna.

Pro tuto příležitost také cukrářka Janka Kovandová z Libouchce upekla 
2 marcipánové dorty vyzdobené tematicky pro: 

 25 let OAK Most

 100 let Československa.

Kromě toho i zákusky byly nazdobené k této příležitosti.

Pernikářka Jirka Horčičková pro tuto příležitost také upekla perníčky s logem 
OAK Most a podkovu 100 let ČSR.

Akce se zúčastnila také média – z časopisu „Zemědělec“ redaktorka Zuzana 
Fialová, z Deníku Mostecka šéfredaktor Edvard Beneš a další.

K 25 letům vzniku ČSR jsme zveřejnili několik článků:

 v časopisu „Téma“ – Okresní hospodářské komory Most

 v časopisu „Agrobase“ Agrární komory ČR několik článků

 na stránkách www.kisuk.cz jsme zveřejnili informaci o příběhu vzniku 
OAK Most i 100 let výročí vzniku ČSR nejen v Mostě, ale také na výstavišti 
Zahrada Čech v Litoměřicích ve dnech 26. – 28. 10. 2018, kde jsme 
k průběhu oslav také velkou měrou přispěli.

Dle našeho názoru byl tento projekt zakončen velmi dobře a přispěl opět 
k propagaci Statutárního města Mostu, Mostecka, Ústeckého kraje i Okresní 
agrární komory Most.

Děkujeme primátorovi města Mostu za záštitu nad touto akcí, stejně tak i 
1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje za poskytnutí záštity a za celou 
podporu zemědělství v Ústeckém kraji

V Mostě, dne 22. 11. 2018
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