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Pátek 13. září 2013 – první den veletrhu Zahrady Čech se konal ve znamení 

slavnostního vyhodnocení dvou soutěží a ocenění nejlepších vítězů „Regionální 

potraviny“ a 9 vítězů „Přemysla Oráče“. 

V pavilonu „A“ výstaviště ve stánku Okresní agrární komory Most byly v prosklených 

vitrínách vystaveny vítězné výrobky obou soutěží, probíhaly ochutnávky těchto 

výrobků a také přímý prodej. Stánek byl vyzdobený, hezky naaranžovaný a všude byly 

vynikající výrobky počínaje masnými výrobky, mléčnými výrobky, pekařskými a 

cukrářskými výrobky, nealkoholickými i alkoholickými nápoji, ovocem , výrobky 

z ovoce - mošty, sušeným ovocem, biomošty, sušenou zeleninou, medem, knedlíky, 

hotovými jídly, dezerty apod.

Od 10,00 hod. v pavilonu „A“ proběhlo slavnostní zahájení veletrhu za 

účasti Ing. Miroslava Tomana, CSc. - ministra zemědělství, Ing. Jana Veleby –

prezidenta AK ČR, jednatele společnosti Zahrada Čech, s. r. o. Mgr. Václava 

Červína, starosty města Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče, pana RSDr. 

Stanislava Rybáka – 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jaroslava 

Zemana - předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy a pana Martina Ludvíka –

předsedy Ovocnářské unie.

Po krátkých projevech slavnostně otevřel 37. ročník veletrhu Zahrady Čech 

v Litoměřicích pan Jiří Škvor – ředitel výstaviště.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 
- „REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO 

KRAJE „
a

- „SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ 
VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE – KRAJE 

PŘEMYSLA ORÁČE“



K slavnostnímu zahájení zazpíval dětský sbor Litoměřický Hlásek pod vedením paní 

doktorky Jany Novákové 3 lidové písně, které navodily atmosféru tohoto veletrhu.

Slavnostního zahájení se zúčastnili další významní hosté a to Mons. Jan Baxant –

biskup litoměřické diecézie, Ing. Karel Sekáč – ředitel SZIF Severozápad Ústí nad 

Labem, Mgr. Petr Milas ze SZIF Praha, ředitelka odboru komunikace z MZe paní Ing. 

Dana Večeřová, primátor Ing. Vlastimil Vozka z magistrátu města Most a jeho 

náměstkyně JUDr. Hana Jeníčková, primátor města Ústí nad Labem pan Ing. Vít 

Mandík, zástupkyně ředitele odboru hejtmana,pověřená vedením odboru zemědělství 

a životního protstředí Ing. Monika Zeman, náměstek ministra zemědělství Ing. 

Stanislav Kozák a další významní hosté.

Od 13,00 hod. pak vyvrcholil první den výstavy slavnostním 

vyhodnocením a oceněním vítězných výrobků a výrobců v soutěži „Regionální 

potravina a „Přemysl Oráč“. Slavnostní vyhodnocení moderoval moderátor z TV 

ŠLÁGR – pan Mgr. Vratislav Měchura, který se tohoto úkolu velmi dobře zhostil.

Ocenění výrobci si odnesli za vítězné potraviny v Regionální potravině – skleněnou 

plaketu a certifikát a v soutěži „Přemysla Oráče - cibulákový talíř a certifikát. 

V soutěži „Přemysla Oráče“ bylo kromě 9 vítězných výrobců uděleno mimořádné

ocenění 11 dalším vynikajícím výrobkům na návrh hodnotitelské komise, která 

konstatovala, že v letošním roce dále stoupla kvalita ústeckých  potravinářských 

výrobků. Jsou vynikající chuti, vzhledu, čerstvé a vyrobeny z českých kvalitních 

surovin z Ústeckého kraje. Proto ta další ocenění.

Předávaní ocenění se ujal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, prezident 

Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. 

Stanislav Rybák, Ludmila Holadová – ředitelka OAK Most, Ing. František Loudát –

předseda KAK –ÚK a Ing. Karel Sekáč – ředitel odboru SZIF – Severozápad v Ústí 

nad Labem.

Seznam vítězů Regionální potraviny a Přemysla Oráče je uveden 

v příloze.

Ihned po vyhodnocení se soustředili významné osobnosti, média, výrobci, a někteří 

starostové na tiskové konferenci k této akci a TK moderovala Ludmila Holadová, 

ředitelka OAK Most. Na tiskové konferenci byla výstavka biopotravin Ústeckého 

kraje, vítězů regionální potraviny a vítězů Přemysla Oráče.

Tato akce byla hodnocena velmi kladně, pan ministr informoval o změně těchto dvou 

soutěží  pro příští rok tak , aby souběžně neběžely 2 akce.



Poděkoval všem výrobcům za jejich práci, poděkoval organizátorům soutěží za velmi 

dobrou přípravu a průběh akce. Výrobci také poděkovali OAK Most za velmi dobrou 

spolupráci a propagaci jejich výrobků. Záznam z tiskové konference je uveden 

v příloze. 

Od 11,00 v amfiteátru výstaviště nastoupily hudební skupiny TV ŠLÁGR –

P.M. BAND a VONIČKA V - BAND - v odpoledních hodinách pak hudební skupina 

STARÁ SEŠLOST a nakonec zazpíval skvělé známé písničky – skladatel, textař a 

zpěvák  pan Marcel Zmožek. Televize ŠLÁGR  zde natočila pořad „Byli jsme při tom“, 

který bude v nejbližších dnech na TV ŠLÁGR uveden.

O tento hudební program byl neskutečný zájem, plné hlediště diváků zpívalo se 

známými skupinami oblíbené písničky, zpěváci nestačili podepisovat plakáty, DVD a 

CD. Nechyběla slova díků od diváků známým a velmi oblíbeným skupinám a 

zpěvákům TV ŠLÁGR.

Potvrdilo se, že na takovouto akci právem patří lidová hudba, která navodí příjemnou 

atmosféru veletrhu a pobaví snad všechny návštěvníky, mladé, střední generaci a 

především seniory.

Po celý den bylo ve stánku Okresní agrární komory Most velice živo, střídaly se 

návštěvy, probíhaly ochutnávky, prodej vítězných výrobků a někteří naši výrobci 

prodávali své výrobky přímo sami – Agrokomplex Verneřice – masné 

výrobky, LoPe Šepetely, pí. Petra Krausová– ovocné mošty, firma NORDCELL, 

s.r.o. pan Durák – medy, pan Mejstřík z Mšených lázní – likérka OKAR atd. Ve 

stánku byly nepřetržitě pracovnice OAK Most- Monika Plachá, Radka Plachá a přišly 

nám také pomoci externí pracovnice. Všem ve stánku patří velké poděkování, neboť 

takhle budou propagovat výrobky po celou dobu výstavy do 21.9.2013.

Tak skončil slavnostní náročný den zahájení veletrhu Zahrady Čech, který komplexně 

připravila Okresní agrární komora Most.

Velké poděkování patří především Ústeckému kraji, který finančně 

podpořil soutěž Přemysla Oráče, dále ministerstvu zemědělství za 

finanční dotaci projektu „Regionální potravina“, Agro ZZN Rakovník

- řediteli Ing. Janu Bretšnajdrovi za finanční podporu a také mosteckému 

magistrátu panu primátorovi Ing. Vlastimilovi Vozkovi, který nám také 

finančně přispěl na tyto akce.

Děkujeme ještě za velmi dobrou spolupráci s celým kolektivem výstaviště 

Zahrady Čech, s.r.o. v Litoměřicích, vedeným ředitelem výstaviště panem 



Jiřím Škvorem, obchodní ředitelkou paní Evou Jersákovou a také jednateli 

panu  Mgr. Václavu Červínovi. 

Myslím si, že byla navázána spolupráce prospěšná pro obě  strany a bude v ní dále 

pokračováno i při zajišťování dalších kulturních pořadů.

Ludmila Holadová

ředitelka OAK Most

__________________________________________________________

Soutěž Přemysla Oráče byla organizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje 

pana Oldřicha Bubeníčka. 
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