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Tentokrát v Drážďanech byly dne 29.10.2015 zahájeny 17. DNY ČESKÉ A 
NĚMECKÉ KULTURY.

Okresní agrární komora Most byla požádána o provedení ochutnávek regionálních 
potravin Ústeckého kraje na této akci.

Slavnostní večer zahájili se svými projevy Dirk Hilbert, primátor zemského hlavního 
města Drážďany, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Ulf Großmann, 
prezident kulturní nadace ze Saska a Jiří Kuděla, generální konzul ČR 
v Drážďanech.
Pak vystoupil litoměřický chlapecký pěvecký sbor PÁNI KLUCI. Repertoár tvořily 
skladby Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Franka Schuberta, ale také národní 
písně a další krásné skladby. U diváků sklidil chlapecký sbor velký úspěch.
Také ochutnávka regionálních potravin Ústeckého kraje sklidila u všech návštěvníků 
akce velký úspěch, což svědčí o vynikající kvalitě severočeských výrobků.

Prezentovali jsme zde.:
 cukrářské výrobky - Dortletky od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem
 svatební koláčky od firmy APLICA Ústí nad Labem
 sušená šunka z uzenářství Vlastimila Chovanečka z Litoměřic
 zdobené perníčky Jitky Horčičkové z Dubí
 mošty firmy PROMEGA Louny
 jablečné mošty firmy LoPe Fruit Šepetely
 jablka ze zemědělského družstva Klapý
 masné výrobky z uzenářství Vojtěcha Strausse z Mostu
 zabijačkové výrobky z uzenářství Ježek ze Saběnic
 obložené mísy z firmy BILBO Most
 sýry z Varnsdorfské mlékárny
 kozí sýry od Ondřeje Maliny z Nové Vísky
 zeleninové chipsy ze Severofruktu Trávčice
 slané brambůrky od pana Hadravy – Lahůdky Fajn 
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Osobně přijel prezentovat české pivo Pivovar KOCOUR z Varnsdorfu a dále 
Ortopedické centrum z Ústí nad Labem prezentovalo severočeská vína z Třebívlic.
Rovněž pivo a víno sklidilo velký úspěch.

Máme zato, že jsme dobře prezentovali Ústecký kraj, ale také severočeské 
potravináře.
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