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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Již po 39. otevřela své brány Zahrada Čech v Litoměřicích, která získala v roce 2014 
titul „NEJLEPŠÍ ZAHRADA 2014“. A právě v tento den se tradičně hodnotí 

 6. ročník soutěže o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje 2015“
 8. ročník soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –

Kraje Přemysla Oráče“ – záštitu nad touto soutěží převzal hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček a soutěž byla organizována za finanční podpory 
Ústeckého kraje.

V letošním roce organizovala a zajišťovala obě soutěže komplexně Okresní agrární 
komora Most.

Výsledky byly opět výjimečné.
V obou soutěžích se přihlásilo nejvíce výrobků ze všech krajů ČR a to:

 do soutěže Regionální potravina se přihlásilo 190 výrobků od 52 výrobců
 do soutěže Přemysla Oráče se přihlásilo 188 výrobků od 53 výrobců

Výsledky hodnotily v obou soutěžích dvě nezávislé komise jmenované u Regionální 
potraviny – Ministerstvem zemědělství a u Přemysla Oráče jmenované hejtmanem 
Ústeckého kraje.

U soutěže Regionální potravina bylo hodnoceno 9 kategorií a v každé kategorii byl 
vyhodnocen jeden vítěz.
U soutěže Přemysla Oráče bylo hodnoceno 14 kategorií a v každé kategorii byl 
vyhodnocen jeden vítěz a kromě toho bylo hejtmanovi Ústeckého kraje navrženo 
udělit dalších 10 mimořádných ocenění, vzhledem k tomu, že výrobky Ústeckého 
kraje vykazovaly vysokou kvalitu, chuť, vůni, vzhled, čerstvost a opět se zvýšila jejich 
úroveň.

ZAHRADA ČECH

Den s Agrární komorou
11.9.2015
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A jak se odvíjel „DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU“ na Zahradě Čech v Litoměřicích 
11.9.2015?

V 9,00 hodin se dostavili pozvaní hosté a to:
 prezident AK ČR a PK ČR Ing. Miroslav Toman
 hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
 litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
 náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč
 ředitel RO SZIF Severozápad Ing. Karel Sekáč
 senátor Ing. Jan Veleba
 starosta města Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč
 primátor Statutárního města Mostu Mgr. Jan Paparega

a další pozvaní hosté.

V 9,30 hod. v pavilonu „A“ moderátor rádia HIT pan Zdeněk Lukesle zahájil výstavu, 
kde vystoupili s krátkými projevy:

 náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč
 hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
 prezident AK ČR a PK ČR Ing. Miroslav Toman
 starosta města Litoměřic Ing. Ladislav Chlupáč
 ředitelka OAK Most Ludmila Holadová
 předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Jaroslav Zeman
 předseda Ovocnářské unie Ing. Ludvík Martin
 a nakonec vystoupil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s krásným projevem 

a požehnáním výstavišti, zemědělcům a regionálním potravinám.

Poté následovala prohlídka pavilonu „A“ – stánku OAK Most, výstavky vítězů soutěží 
Regionální potraviny a Přemysla Oráče, Ovocnářské unie a Zelinářské unie Čech a 
Moravy a stánku CSV, MAS a SZIF.

Na výstavu přijali pozvání naši saští partneři – zástupci zemědělských rolníků ze 
Saska – pan Werner Bergelt, jednatel Agrární komory Krušnohoří, pan Jens Beyer, 
předseda zemědělců a ředitel velké zemědělské firmy ze Saska, pan Rolf Seyffert, 
majitel firmy Rößlerův dvůr a předseda představenstva, pan Jens Tippmann, LEB, 
pan Joachim Rudler, starosta města Grünhain-Beierfeld.
Saská delegace pobesedovala s hejtmanem, radním města Mostu a zastupitelem 
Ústeckého kraje, radním pro životním prostředí a zemědělství z Královéhradeckého 
kraje a také s litoměřickým biskupem. 
Diskutovalo se o aktuálních problémech, které tíží zemědělce, jak ze Saska, tak u 
nás a to je především situace na trhu s mlékem, nedostatek krmení pro dobytek 
v důsledku sucha, Program rozvoje venkova, atd.

Delegace si prohlédla výstavku regionálních potravin, ochutnala jednotlivé výrobky, 
promluvila s výrobci. Také našim saským přátelům velmi chutnaly naše české 
výrobky a byli nadšeni chutí a vzhledem „Onďasova rohlíku“, který se umístil na 1. 
místě v kategorii pekařských výrobků. Takové rohlíky prý v Sasku neznají.
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Překladatelem byl tradičně Mgr. František Bína, jednatel Euroregionu Krušnohoří, 
který se svého úkolu velmi dobře zhostil.

Na pódiu v amfiteátru pak začala hrát country kapela Stará Sešlost z Mostu od 10,30 
do 12,30 hod.

Od 13,00 hod. začalo to nejvýznamnější z celého dne a to ocenění vítězných 
výrobků a výrobců – 9 vítězů soutěže o značku Regionální potravina, pak 14 
vítězů soutěže Přemysla Oráče a 10 mimořádných ocenění.

 Vítězové Regionální potraviny obdrželi skleněnou plaketu, certifikát a od 
OAK malý dárek s poděkováním za spolupráci s OAK Most.

 Vítězové Přemysla Oráče věcnou odměnu – tradičně již cibulákový talíř 
z Českého porcelánu z Dubí, certifikát  a malý dárek od OAK Most 
s poděkováním za spolupráci.

Všem vítězům poblahopřáli významní hosté a diváci je ocenili silným 
potleskem.

Hned po slavnostním vyhodnocení se konala od 14,00 hod. společná tisková 
konference k regionálním potravinám Ústeckého kraje. Za velmi hojné účasti médií, 
potravinářů, zpracovatelů a zemědělců, také zástupců Ústeckého kraje – 1. 
náměstka hejtmana Stanislava Rybáka a Ing. Moniky Zeman. Ředitelka OAK Most 
Ludmila Holadová provedla zhodnocení soutěže o značku RP a PO za rok 2015, 
jejich průběh, přípravy a dosažené výsledky. Zároveň byla na této konferenci 
připravena výstavka biopotravin Ústeckého kraje, nejvyšší počet biovýrobků má firma 
Jakuba Laušmana z Držovic (kozí a ovčí sýry) a firma Olgy Syrovátkové ze 
Zámeckých sadů Chrámce (biodžemy, biopálenky, bio sušené ovoce, atd.).

Dotazy novinářů a potravinářů byly zodpovězeny. Ing. Edita Línková představila 
časopis „Potravinářský obzor“ a chce postupně spolupracovat s vítěznými výrobci, 
aby byly zviditelněny výsledky jejich kvalitní práce. 
Každý novinář obdržel přehled vítězných výrobků v katalogu 2015.

1. náměstek hejtmana Dr. Rybák vysoko ohodnotil obě soutěže a poděkoval Okresní
agrární komoře Most za celkovou přípravu a prezentaci vítězných výrobků ve stánku 
OAK Most a také coby předseda hodnotitelské komise zdůraznil hladký průběh 
hodnocení a také vysoký počet přihlášených výrobků do soutěže a chválil jejich 
vysokou úroveň a kvalitu. Proto z hodnocení komise také vznikl návrh hejtmana na 
udělení dalším 10ti výrobkům mimořádné ocenění.

Od 14,00 hod. začala hrát hudební skupina Kroky Michala Davida – revival, která je 
u všech generací obyvatel velmi oblíbená. Posluchači po celé 2 hodiny zpívali a 
nešetřili potleskem. 



4

Obě hudební skupiny obdrželi od OAK Most „Poděkování“ a malé dárky. Po 
vystoupení přijali pozvání do našeho stánku v pavilonu „A“, kde s námi diskutovali o 
muzice, hudebních zážitcích, ale také velké konkurenci. Děkovali nám za vlídné 
přijetí, se kterým se nikde nesetkali.

A tak skončil 1. den Zahrady Čech – DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU MOST.

Všichni jsme byli velmi unaveni a vyčerpáni, neboť celá příprava a průběh celého dne 
byl velmi náročný na organizaci, materiální zajištění, aranžování stánku, dovoz 
potravinářských výrobků, jejich uskladnění, komunikaci s hosty, vítězi a účastníky 
výstavy.

Další „DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU MOST“ pokračoval 15.9.2015, kdy naše 
pozvání na Zahradu Čech přijala nejstarší, velmi oblíbená jihočeská dechovka 
„BABOUCI“. Tato kapela zde ještě nehrála, ale sklidila od posluchačů velký potlesk a 
návštěvníci sledovali s nadšením jejich 3hodinový maratón. Po ukončení jejich 
vystoupení se 11 muzikantů z kapely Babouci dostavilo do našeho stánku v pavilonu 
„A“, kde ochutnali regionální potraviny a byli velice spokojeni s jejich vysokou kvalitou 
a chutí.

Pod pódiem jsme provedli ochutnávku vítězů soutěže „Regionální potravina 
Ústeckého kraje“. O tyto výrobky byl velký zájem. 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 Kolektivu OAK Most, zejména Radce Plaché a Monice Plaché, které 

veškerou přípravu zabezpečily, včetně aranžování, ochutnávek i přímého 

prodeje.

 Panu Petru Šimůnkovi z Chrámců, který celý den byl styčným 

důstojníkem pro hudební program a zajišťoval jejich materiální 

zabezpečení a propojení programu.

 Kolektivu vedení výstaviště Zahrady Čech, spol. s.r.o., především paní 

Míše Mokré – obchodní manažerce, ekonomce – paní Dagmar 

Svobodové a panu Martinu Ptáčkovi – vedoucímu provozu výstaviště, 

za velmi dobrou spolupráci, kteří nám vždy vyšli vstříc.
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 Celému vedení a hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, za 

podporu soutěže a přijaté záštity, bez níž by se soutěž nedala realizovat.

 Kolektivu pracovníků Ústeckého kraje za velmi dobrou spolupráci, 

Monice Zeman za moderování soutěže Přemysla Oráče a všem dalším, 

co nám fandili.

 Především pak všem potravinářům, kteří s námi velice velmi dobře po 

celý rok spolupracovali, plnili naše přání a požadavky.

 Všem médiím za propagaci našich soutěží. 

 Tiskárně BÁRTA za natištění všech certifikátů, čestných uznání, 

poděkování atd. dle našich požadavků.

 Firmě FRROD za výrobu plaket, triček a veškerých propagačních 

materiálů.

 Všem milým hostům, kteří přijali naše pozvání a neváhali přijet 

11.9.2015 včetně našich saských přátel.

 Všem návštěvníkům výstavy Zahrady Čech, kteří nám fandili a nešetřili 

slovy uznání za přípravu hudebních programů, ochutnávek regionálních 

potravin a jejich propagaci.

DĚKUJEME!
Soutěže roku 2015 skončily, už teď připravujeme soutěž 
o značku nejlepších regionálních potravin v roce 2016!

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

V Mostě, dne 20.9.2015
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Fotogalerie:
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