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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

Okresní agrární komora Most – Teplice zabezpečovala ve dnech 28.8.-2.9.2014 
ochutnávky vítězných potravinářských výrobků Ústeckého kraje na Agrosalonu Země 
živitelka v Českých Budějovicích. 

Měli jsme vlastní stánek s výstavkou, nabízeli jsme návštěvníkům ochutnávky, 
zajišťovali jsme přímý prodej.

Ve stánku se vystřídalo mnoho návštěvníků, chválili naše ústecké regionální 
potraviny, ptali se na naše výrobce.

Po celý týden jsme prezentovali tyto regionální potraviny:

výrobek výrobce

Špekáčky Vojtěch Strauss Most

Novobranský pršut - Karé Uzenářství Chovaneček Litoměřice

Držovický ovčí jogurt bílý BIO Jakub Laušman Držovice

Sádlový koláček Alena Šedivá Krásná Lípa

Dortletka Jaroslava Michalcová Roudnice n/L

Polotmavý ležák 12° Mostecký Kahan Most

Bramborové plátky se šunkou, smetanou a pažitkou Bramborárna Bukovice

Ochutnávky vítězných regionálních 
potravin Ústeckého kraje 2014 

Země Živitelka České Budějovice
28.8.-2.9.2014
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Sadařův mošt s dužinou LoPe Fruit Šepetely

Žatecká výběrová šunka H+B Jatky Žatec

Novobranské korálky Uzenářství Chovaneček Litoměřice

Čerstvý kozí sýr Legenda Barbora Marešová Břvany

BIO máslo cihla
Polabské mlékárny provozovna 
Varnsdorf

Beránkův čokoládový dort Robert Beránek Libochovice

Pastevecký čerstvý sýr
Polabské mlékárny provozovna 
Varnsdorf

Pivo Kocour světlý ležák Pivovar Kocour Varnsdorf

Sušená jablka Severofrukt Trávčice

Bio pálenka Olga Syrovátková Chrámce

Bio džem Olga Syrovátková Chrámce

Čerstvý kozí sýr bio Jakub Laušman Držovice

Cibule kuchyňská Michal Ryšavý Račetice

Bageta Hermína KM-PRODUKT Krupka

Účastnili jsme se slavnostního zahájení výstavy Země živitelka, s úvodem velmi 
hezkým a konkrétním projevem vystoupil prezident ČR, který pochválil  české 
zemědělce, že jsou stabilizujícím prvkem v národním hospodářství, oznámil, že 
„zelená nafta“ pro zemědělce byla konečně schválena a nestojí nic v cestě, aby jí 
zemědělci s platností od 1.7.2014 používali. 
S dalšími projevy vystoupil předseda Senátu Štěch, ministr zemědělství Jurečka, 
prezident AK a PK Toman a další významní hosté.

V první den výstavy jsme se s prezidentem Milošem Zemanem pozdravili, pak nás 
navštívil ministr zemědělství přímo v našem stánku, prohlédl si stánek a ochutnal 
chléb se sádlem, který mu velice chutnal. Pohovořili jsme krátce také s předsedou 
Senátu Štěchem, který přislíbil, že nás v Ústeckém kraji navštíví.

V sobotu 30.8.2014 se konaly na výstavišti celostátní dožínky za účasti premiéra 
pana Bohuslava Sobotky, ministra zemědělství pana Mariana Jurečky, prezidenta AK 
a PK ČR pana Miroslava Tomana, zastupujícího biskupa českobudějovického 
biskupství a dalších významných hostů.

Dne 29.8.2014 jsme zajišťovali také službu ve stánku Krajského informačního 
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova, rozdávali propagační materiály, 
odpovídali na různé dotazy. Řada návštěvníků měla zájem speciálně o Mostecko, 
neboť tu kdysi žili a pracovali, zejména v hornických povoláních.
Byli jsme vybaveni od obcí a měst dostatečně propagačními materiály, které zcela 
byly návštěvníky rozebrány.

V souvislosti se zajišťováním prezentace regionálních potravin jsme také poskytovali 
konzultace s přispěním Ing. Josefa Kořínka ve stánku Krajského informačního 
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a odpovídali jsme na 
dotazy na téma:
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 Programy podpory z PGRLF – program ZEMĚDĚLEC A PŮDA
 Nová společná zemědělská politika od roku 2015-2020, změny v Programu 

rozvoje venkova – přímé platby
 Soutěž „Regionální potravina Ústeckého kraje“ – prezentace, organizace a 

vyhodnocení na Zahradě Čech v Litoměřicích
 Krajská soutěž „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje 

Přemysla Oráče“, konaná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
 Prezentace projektu „CENTRAL MARKETS“ Ústeckého kraje – propagace, 

akce v rámci projektu, atd.

Navázali jsme spolupráci s kolegy různých krajů a organizací, zúčastnili jsme se 
několika zajímavých seminářů.

Návštěvnost Agrosalonu Země živitelka byla velmi vysoká (99.572 osob), velký 
zájem byl o pavilon „T“, kde jsme měli náš stánek a kde byly vystavovány různé 
potraviny.
Lze říci, že Agrosalon Země živitelka byl velmi úspěšný, o čemž svědčila tak vysoká 
návštěvnost. Také zemědělských strojů bylo na výstavě oproti předchozím létům 
daleko více.

Akce to byla velmi náročná, jak z hlediska času, tak i finanční.

Celou akci zajišťovaly pracovnice OAK Most.

Děkujeme vedení výstaviště v Českých Budějovicích, zejména obchodní manažerce 
Ivaně Navrátilové za velmi dobrou spolupráci po celou dobu výstavy, ve všech našich 
požadavcích nám vyšla ochotně vstříc.

Fotogalerie:
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