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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

Ve dnech 25.7. - 26.7.2014 navštívili partneři z Polska – města Krakova v projektu 
„CENTRAL MARKETS“ Ústecký kraj. 

Cílem projektu „CENTRÁLNÍ TRHY“ je posílit tradiční trhy zlepšením jejich systémů 
řízení, protože jsou to místa komerční distribuce se silným sociálním dopadem, která 
mají pozitivní vliv na rozvoj měst a obcí a udržitelnost životního prostředí.

V tomto projektu jsou zapojeni projektoví partneři z Itálie, Polska, Maďarska, 
Slovinska, Slovenska a z ČR Ústecký kraj.
Vedoucím projektu je město Benátky – Itálie.

V rámci tohoto projektu navštívili partneři z Polska dva výrobce z Mostecka a to: 
 farma Olgy Syrovátkové – Zámecké sady Chrámce a
 České vinařství, s.r.o. Chrámce

Na obou místech podali prezentaci své firmy manželé Syrovátkovi ze Zámeckých 
sadů a Kateřina Kreisinger ve Vinařství Chrámce. Polští partneři si prohlédli výrobky, 
technologii, dotazovali se i na ekonomické výsledky, výnosy, pracovní síly apod.

V odpoledních hodinách pak proběhl workshop v areálu Širák v Mostě, kde polské 
partnery přivítal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Poté následovala: 

 prezentace pilotních aktivit v Ústeckém kraji – Michaela Řeháková – Ústecký 
kraj

 strategie proveditelnosti projektu – Lenka Řeháková
 prezentace regionálních trhů a zkušenosti z Krakova – Gregorz Grzybczyk
 prezentace Severočeských farmářských trhů – Adam Weber – Český Um
 prezentace Regionální potraviny Ústeckého kraje – Ludmila Holadová – OAK 
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Polské partnery naše prezentace velmi zajímaly, měli mnoho dotazů a pozvali nás 
k nim na městský úřad do Krakova.

Druhý den měli možnost navštívit farmářské trhy v Chomutově, které jsou 
v Ústeckém kraji hodnoceny mezi nejlepšími.

Návštěva byla velmi srdečná, probíhala v příjemném prostředí, stejně tak i prohlídka 
farmářských trhů.

Polští partneři odjížděli z této studijní cesty velice spokojeni. Na závěr polským 
partnerům předal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Rybák vzorky regionálních 
potravin Ústeckého kraje.
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