
V pátek 17.4.2015 byla zahájena 13. mezinárodní prodejní a soutěžní 
výstava vín a odborných prezentací „Víno a zdraví“ a „Víno a pokrmy“, 
která se konala již tradičně v Litoměřicích, samotném srdci „Zahrady 
Čech“ v Kulturním domě a ve velkém sále Gotického hradu.

Záštitu nad touto akcí převzali:
 Miloš Zeman, prezident České republiky
 MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
 Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory ČR
 Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 Ing. Jan Veleba, senátor Parlamentu ČR, čestný prezident Agrární komory
 Ing. Josef Zikmund, primátor města Ústí nad Labem
 Mons. Jan Baxant, Litoměřický biskup
 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

Odborná garance:
 Ing. Slavomír Hermann, jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o.
 Jiří Čábelka, předseda Cechu vinařů vinařské oblasti Čechy
 Cech českých vinařů se sídlem v Mělníku

Ředitelem výstavy byl MUDr. Pavel Kacerovský, Ortopedické centrum s.r.o., které
tuto nádhernou akci pořádalo.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 595 soutěžních vzorků, které splňovaly podmínky 
statutu soutěže.

V soutěži bylo uděleno:
 88 zlatých medailí
 89 stříbrných medailí
 cena Champion výstavy – cena prezidenta ČR Miloše Zemana – Prezidentský 

pohár



Nejlepší vína z ČR v soutěži výstavy VL 2015:

odrůda jakostní zařazení a ročník výrobce

Champion vín ČR

Chyrdonnay pozdní sběr 2014
Střední odborná škola vinařská a Střední 

odborné učiliště zahradnické, Valtice

Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR

Neuburské pozdní sběr 2013 Vinařství LAHOFER a.s.

Ryzlink rýnský pozdní sběr 2011 Vinařství Hanzel s.r.o.

Rulandské šedé pozdní sběr 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze

Nejvýše ohodnocené víno výstavy růžové ČR

Frankovka rosé kabinetní víno 2014 Vinařství Vajbar Bronislav

Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR

Frankovka výběr z hroznů 2012 Ing. Luděk Botur

Nejlepší odrůdové a známkové víno výstavy ČR se zb. cukrem nad 45g

Rulandské šedé pozdní sběr 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze

Nejlepší šumivé víno – sekt ČR

Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut

jakostní šumivé víno 2013 BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy

Rulandské šedé pozdní sběr 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze

Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií

Frankovka výběr z hroznů 2012 Ing. Luděk Botur

Nejlepší vína ze zahraničí v soutěži výstavy VL 2015:

odrůda jakostní zařazení a ročník výrobce

Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové

Maximin Grünhäuser Abtsberg kabinetní víno 2009 Fonotéka u Švába

Nejlepší zahraniční víno červené

Angelo Rocca - Trentatre IGT 2013 Dalibor Salivar – Víno SD

Autor 2011 jakostní 2013 Ing. Miroslav Láska

Nejlepší zahraniční sekt

Szigeti Welschriesling Brut Austrian Sparkling Wine 2012 VD Vinotéky s.r.o.

Nejvýše ohodnocené zahraniční víno

Szigeti Welschriesling Brut Austrian Sparkling Wine 2012 VD Vinotéky s.r.o.

Nejlepší kolekce v soutěži výstavy VL 2015:

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy

Ladislav Pošík – Agrofrukt Kamýk

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava

Vinařství Pavlov

Jsme velmi rádi, že i my v Ústeckém kraji se můžeme pyšnit celou řadou skvělých vín 
z Žernosek, Litoměřic, Roudnice nad Labem, Třebívlic či Mostecka, jejichž příchuť se 
dostává až za hranice našeho regionu.



Musíme si vážit tvrdé práce našich vinařů, kteří v současné nelehké zahraniční 
konkurenci musí obstát navzdory dovozu i nekvalitních vín ze všech koutů světa.

Okresní agrární komora Most po velmi dobré spolupráci z minulých dvou ročníků již 
po třetí byla oslovena ředitelem výstavy MUDr. Pavlem Kacerovským, aby provedla
prezentaci, ochutnávky i prodej regionálních potravin souvisejících s vínem. 
A tak OAK Most a KIS ÚK po oba dny prováděla ochutnávky potravinářských výrobků 
z Ústeckého kraje. 

Na výstavě byl o ústecké potraviny mimořádný zájem a uskutečnili jsme tak velkou 
propagaci našim výrobcům a to:

 Polabským mlékárnám, a.s. – provozovna Varnsdorf za širokou 
kolekci výborných sýrů

 firmě Vojtěch STRAUSS z Mostu za uzenářské výrobky všeho druhu 
(klobásy, uzený špek, domácí sádlo
atd.)
Mimořádný zájem byl o chléb se 
sádlem sypaný čerstvě 
vyškvařenými škvarky (nestačili 
jsme mazat chleby)

 firmě Uzenářství JEŽEK s.r.o. 
ze Saběnic za domácí klobásy, 
uzenou krkovičku a domácí 
tlačenku. Zvláště tlačenku všichni 
návštěvníci velmi dobře hodnotili

 firmě BILBO ŠMAK, s.r.o. 
z Mostu za vynikající řízečky jak kuřecí, tak vepřové v trojobalu a v seznamu, 
anglickou a farmářskou slaninu, šunkový a jarní aspik exklusive. Vynikající 
byly také banketky se čtyřmi posypy.

 rodinné firmě Vlastimil Chovaneček z Litoměřic za sušenou šunku - Karé

Kromě slaných a masných výrobků zde nechyběly také sladké cukrovinky a mošty:
 z firmy Cukrářství Robert Beránk z Libochovic vynikající oříškové a 

čokoládové minizákusky
 z firmy Dubský perník Jitky Horčičkové z Dubí u Teplic za krásně 

malované a chutné perníčky
 z firmy PROMEGA, s.r.o. Louny výborné čiré jablečné mošty s různými 

příchutěmi
 z firmy LoPe Fruit, s.r.o. Šepetely výborné jablečné odrůdové mošty

O všechny tyto výrobky byl tak velký zájem, že všechny výrobky, které jsme na 
výstavu přivezli, šly velmi rychle na odbyt.
Potvrdilo se tak hodnocení ministerské a krajské hodnotitelské komise ze soutěží 
„Regionální potravina Ústeckého kraje“ a soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“, že všechny severočeské výrobky jsou velmi 
chutné, kvalitní, na vysoké úrovni vyráběné z místních surovin Ústeckého kraje.
O tom jsme se přesvědčili v loňském roce i v Sasku, kdy jsme tam prezentovali české 
regionální výrobky v Grünhainu a naši saští přátelé nešetřili chválou. 

Máme z toho velkou radost, protože známe naše potravináře a víme, že opravdu umí!  
Také oni zaslouží velké poděkování za jejich poctivou, řemeslnou, zručnou a 
inovativní práci, která je prakticky dennodenně hodnocena spotřebiteli.



Spolu s námi úzce propagovaly Ústecký kraj také naše kolegyně z kanceláře hetmana, 
nejen propagačními materiály, ale také výkladem o Ústeckém kraji. Naše úzká 
spolupráce se tak dále prohloubila.

Kulturní program po oba 2 dny již tradičně 
zajišťovala cimbálová muzika Jožky 
Šmukaře s jeho mladou kapelou Slovácko 
a dalšími hosty. Rovněž zde jsme navázali 
další kontakty a dohodli jsme se o 
hudebním programu na Zahradě Čech 
v Litoměřicích v roce 2016. Jožka je náš 
velký kamarád a písně jejich kapely 
se právě pojí s nádherným zpěvem k vínu.

Druhý den výstavy vystoupil také známý 
bavič z Ústeckého kraje pan František Sysel, který zabavil publikum operními 
melodiemi a rozesmál svými vtipy.

Výstavu navštívilo více než 3.000 spokojených 
návštěvníků.

V doprovodném programu výstavy se konaly ve velkém sálu Gotického hradu 3 
přednášky a to:

 Od kdy pijeme šumivá vína – přednášející Prof. MUDr. Milan Šamánek, 
DrSc., Doc. Zuzana Urbanová, CSc. 

 Ať žije alkohol – přednášející MUDr. Václav Budínský
 Sexuální emoce a víno II. – přednášející MUDr. Radim Uzel

O přednášky byl velký zájem, o čemž svědčil do posledního místečka naplněný velký 
sál Gotického hradu.

Ve stánku se dále vystřídala řada dalších osobností, např. hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, 1. náměstek hetmana RSDr. Stanislav Rybák, radní ÚK, zástupci 
MZe, ekonomický náměstek SZIFu Ing. Ladislav Skopal, čestný prezident AK ČR a 
senátor Ing. Jan Veleba, starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč, senátor Doubrava, 
ředitel SZIFu NUTS II. Ing. Karel Sekáč, Jiří Čábelka, předseda Cechu vinařů 
vinařské oblasti Čechy a řada dalších hostů, nechyběl ani redaktor z Potravinářského 
obzoru pan Michal Vokřál. 

Nezapomenutelným zážitkem je vždy, když do 
našeho stánku zavítá litoměřický biskup Mons. 
Jan Baxant s doprovodem.  Vyzařuje z něj 
skromnost, pokora, obrovská síla a pohoda vč. 
smyslu pro humor, který přenese na všechny 
další návštěvníky.

Hlavní osobností celé této krásné akce, 
ředitelem výstavy a obrovským 
nadšencem a organizátorem byl pan 
MUDr. Pavel Kacerovský z Ortopedického centra Ústí nad Labem, 
uznávaný lékař. 
Neshledáte se často s takovým člověkem, který je při organizování této 
výstavy nepřekonatelný. K tomu je třeba mnoho a mnoho hodin práce, 
trpělivosti a obětavosti.



Byl neustále v dobré pohodě, vše řešil okamžitě, co bylo potřeba. Je to 
osobnost s velkým srdcem a velmi dobrý kamarád. Všichni účastníci, 
nejen vinaři, si ho velmi váží a je uznávanou osobností Ústeckého kraje, i
u všech vinařů v Čechách i na Moravě. 

Velké poděkování patří také jeho tříčlennému týmu, který po celé 2 dny 
plnil a zajišťoval náročnou organizaci vinařských dnů. 

Za to vše a za velmi dobrou spolupráci s Okresní agrární komorou Most 
mu skládáme poklonu, vyslovujeme mu velké díky a přejeme mu mnoho 
síly, odvahy a trpělivosti do dalšího ročníku – již 14. Vinařských 
Litoměřic v dubnu 2016.

Opět jsme navázali přátelské styky s celou řadou českých a moravských vinařů, 
diskutovali jsme o zemědělství, současných problémech vinařství a zemědělství. Je na 
nich znát, jak je jejich práce baví a jak jsou pyšní na svá skvělá vína. Jsou to všichni 
veselí, usměvaví lidé, kteří si vědí rady se vším a na nic si nestěžují.

Velké poděkování patří pracovnicím OAK Most a KIS ÚK:
 Radce Plaché 
 Monice Plaché 

bez kterých by se už Vinařské Litoměřice neobešly.

Po celé dva dny ve volném čase od 9,00 do 22,00 hod. obstarávaly na Vinařských 
Litoměřicích prezentaci a ochutnávky regionálních potravin a staraly se o 
návštěvníky. Zabezpečily tak vzornou propagaci regionálních výrobků z Ústeckého 
kraje, uspořádaly výstavku regionálních potravin a formou rollupů a katalogů 
vítězných potravin Ústeckého kraje a propagovaly naše potravinářské výrobce, 
zpracovatele a zemědělce. 
Za tuto prezentaci jsem obdrželi pochvaly od návštěvníků našeho stánku a ředitele 
MUDr. Pavla Kacerovského. 

A na závěr krásná slova Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, která uvedl 
v brožuře k 13. ročníku Vinařských Litoměřic: 

„13. ročníku Vinařských Litoměřic uděluji záštitu rád, neboť tuto každoroční 
významnou událost chápu jako přátelské setkání lidí z mnohých koutů naší země i ze 
zahraničí. V době, kdy je v našem světě tolik neklidu a nepochopení, jistě 
pramenících z toho, že my lidé nežijeme s ostatními vždy v přátelství, litoměřické 
setkání se může stát příkladem a povzbuzením. Není nic, co bychom ve vzájemné 
dobré vůli, nebyli schopni společně překonat! Velmi si přeji, aby zvláště letošní 
ročních Vinařských Litoměřic byl pro současné mezilidské vztahy symbolem podané 
ruky a vstřícného kroku. Skuteční přátelé jsou tohoto přece vždy schopni.“ 

… k tomu není co dodat, velmi dobře vystihl současnou situaci.

          Ludmila Holadová
            ředitelka OAK Most




