
Motto: „Víno lze považovat za nejzdravější a 
nejhygieničtější nápoj“

Ve dnech 12. – 13.4.2013 proběhly již XI. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2013“.

Šlo o mezinárodní prodejní a soutěžní výstavu vín a odborných prezentací,
„VÍNO A ZDRAVÍ“ a „VÍNO A POKRMY“. 

Akce se konala s podporou Vinařského fondu ČR.

Záštitu nad touto akcí měli:
 Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
 MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství ČR
 Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory, senátor Parlamentu ČR
 JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
 Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 Ing. Vín Mandík, primátor města Ústí nad Labem
 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

Čestné předsednictvo:
 Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
 Msgr. Jan Baxant, Litoměřický biskup
 Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér České národní banky
 Ing. Jan Hajda, senátor Parlamentu ČR
 Ing. Ladislav Skopal, poslanec PS Parlamentu ČR
 Ing. Jiří Šulc, poslanec PS Parlamentu ČR
 Ing. Stanislav Kozák, sekce agentur pro zemědělství a venkov, MZe
 Ing. Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno MZe
 Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS a.s.



 Ing. Radek Zeman, ředitel oblasti severní Čechy, METROSTAV divize 8
 Ing. Jan Šturma, ředitel SKANSKA a.s. závod 02 Čechy
 Ing. Jiří Hynek, výkonný ředitel SAHM GASTRO
 Ing. Martin Šebesta, pověřený řízením Povodí Labe s.p.
 Ing. Jindřich Zídek, ředitel závodu Roudnice n. L., Povodí Labe s.p.
 Ing. Ondřej Beránek, jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o.
 Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR
 JUDr. Tibor Nyitray, předseda Svazu vinařů ČR
 Bc Zdeněk Mach, Státní rostlinolékařská správa
 Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel Czech Tourism
 Ing. Martin Šebestyán, MBA, 1. náměstek ředitele SZIF
 Ing. Josef Vozdecký

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

Mezinárodní výstava se konala v Litoměřicích, samotném srdci „Zahrady Čech“ 
v Kulturním domě a ve velkém sále Gotického hradu.

Svá vína vystavovalo a také prodávalo cca 80 vinařských firem.

Nejlepší vína z ČR v soutěži výstavy VL 2013:

odrůda přívlastek výrobce

CHAMPION VÍN ČR

Tramín červený výběr z hroznů 2012 BMVinařství s.r.o.

Nejvýše hodnocené bílé víno ČR v soutěži

Chardonnay ledové víno 2011 Ing. Jaroslav Vaďura

Nejvýše hodnocené růžové víno ČR v soutěži

Rulandské modré výběr z hroznů 2012 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.

Nejvýše hodnocené červené víno ČR v soutěži

Rulandské modré výběr z hroznů 2011 Rodinné vinařství Stanislav Čevela

Nejlepší odrůdové a známkové víno ČR v soutěži

Chardonnay ledové víno 2011 Ing. Jaroslav Vaďura

Nejlepší šumivé víno – sekt ČR v soutěži

Bohemia Sekt Prestiže demi sekt jakostní šumivé víno 2010 BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy

Rulandské bílé české zemské víno 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze

Nejvýše hodnocené polosladké víno ČR v soutěži

Chardonnay pozdní sběr 2011 Ludvík Maděrič

Nejlepší vína ze zahraničí v soutěži výstavy VL 2013:

odrůda přívlastek výrobce

Nejvýše hodnocené bílé a růžové víno ze zahraničí

Tokajská výberová esencia Tokaj 2003 Tokaj & Co., s.r.o.

Nejvýše hodnocené červené víno ze zahraničí

Alma De Valdeguerra – vino tinto vino tinto 2011 Ing. Miroslav Láska



Nejlepší kolekce v soutěži výstavy VL 2013:

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy

Školní statek, Mělník

Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava

Ing. Jaroslav Vaďura

Okresní agrární komora Most byla oslovena 
ředitelem výstavy MUDr. Pavlem 
Kacerovským, aby provedla ochutnávku 
regionálních potravin, které souvisí s vínem. 
Potvrdili jsme spolupráci a tak OAK Most a KIS 
ÚK po oba dny výstavy prováděla ochutnávku 
potravinářských výrobků z Ústeckého kraje. 
Zároveň jsme zde prezentovali biopotraviny a 
uspořádali jsme výstavku biopotravin a 
tiskovou konferenci za účasti médií, redaktorky 
Ing. Edity Linkové, prezidenta AK ČR Ing. Jana 
Veleby a dalších novinářů.

Na výstavě byl o české potraviny mimořádný zájem a vytvořili jsme velkou propagaci 
našim výrobcům a to: 

 Polabským mlékárnám, a.s. –
provozovna Varnsdorf za BIO mléčné 
výrobky

 firmě HAJŠO s.r.o. Hora Sv. Šebestiána 
za klobásy, špek yberijský a špek 
Šebestián

 firmě Uzenářství JEŽEK s.r.o. ze 
Saběnic za domácí klobásy a uzený 
bůček

 firmě Vojtěch Strauss za uzenářské 
výrobky – domácí klobásy, domácí 
ručně krájené škvarky a ochutnávku 
všech jejich uzenářských výrobků.

O všechny tyto výrobky byl tak velký zájem, že zájemcům musíme odepisovat e-
mailem na jejich adresy, kde mají své prodejny, provozovny, kde lze koupit jejich 
výrobky a to nejen z Prahy a okolí, ale i dalších měst. Je zájem i o dodávání jejich 
výrobků do vináren na Moravě atd.

Navázali jsme mnoho kontaktů nejen s vinaři, ale také 
s návštěvníky této prodejní výstavy, a dále se prohloubila
spolupráce s cimbálovou muzikou Jožky Šmukaře a jeho 
mladou kapelou Slovácko, dále s baviči Milanem 
Pitkinem a Františkem Syslem (z Ústeckého divadla), 
sexuologem Radimem Uzlem a dalšími návštěvníky.
U nás ve stánku bylo stále plno a věřím, že jsme velice 
dobře reprezentovali zemědělství Ústeckého kraje.

Výstavu navštívilo po oba dva dny 3.500 
návštěvníků.



V doprovodném programu výstavy se konaly 3 velmi zajímavé přednášky a to:
 Víno a sex VII. – přednášející MUDr. 

Radim Uzel
 Víno pomáhá příjemně stárnout –

přednášející Prof. MUDr. Milan 
Šamánek, Doc. Zuzana Urbanová, CSc.

 Působení konzumace vína na 
nervový systém – přednášející Prof. 
MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

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

Nezapomenutelným zážitkem bylo, když do našeho stánku nás přišel navštívit Msgr. 
Jan Baxant, Litoměřický biskup, který nás překvapil nejen velmi příjemným 
vystupováním, ale také smyslem pro humor. Vyzařovala z něho obrovská síla a 
pohoda.
Mohla bych jmenovat další a další vynikající osobnosti, jako náš hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček, starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč nebo Jiří Čábelka, 
předseda Cechu vinařů vinařské oblasti Čechy, ale také pan Ing. Antonín Králíček 
z MZe ČR, Ing. Ladislav Skopal, ze zemědělského výboru PSP, Ing. Miroslav Singer,
Ph.D.,  guvernér České národní banky. Také nás přišel navštívit pan Ing. Karel Sekáč, 
ředitel SZIF NUTS II. Severozápad. 

Poznali jsme také hlavní osobnost výstavy Vinařských Litoměřic pana 
MUDr. Pavla Kacerovského, který byl duší celé této krásné akce, velkým 
organizátorem, kamarádem, kterého si všichni váží, ale také dle 
informací některých návštěvníků – jeho pacientů, také uznávaným 
ortopedem. Při této výstavě vykonal obrovský kus práce, neustále
s úsměvem na rtech a okamžitým řešením všeho, co bylo potřeba.

Poznali jsme celou řadu vinařů, českých i moravských, kteří obdělávají od 2 ha do 270 
ha vinic. Měli jsme možnost s nimi diskutovat o situaci v zemědělství.  Překvapilo nás, 
že všichni jsou veselí, usměvaví bodří lidé, nestěžují si na nic, zejména moravští
vinaři.
Navázali jsme také velmi dobrou spolupráci s pracovnicemi kanceláře hejtmana 
Ústeckého kraje, které rovněž po oba dva dny prezentovaly velmi dobře Ústecký kraj.

Na této výstavě byly prodávány také knížky a to:
„Když víno léčí“ – Prof. MUDr. Milan Šamánek, Doc. Zuzana Urbanová, CSc.
a sbírka básní
„Víno – lehce poetické, lehce erotické“ od Ctirada Králíka, který je nejen 
básníkem, ale také vinařem.

Z XI. Vinařských Litoměřic odjížděli 
spokojení jak návštěvníci, tak 
vystavovatelé.

Okresní agrární komora Most a Krajské 
informační středisko pro rozvoj zemědělství a 
venkova Ústeckého kraje obdržela mnoho 
poděkování, za což jsme velmi rádi. 
Věřím, že jsme nezklamali. 



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

které ochutnávky nejen obstarávaly, ale také za dovoz všech výrobků od výrobců, 
který zabezpečila Radka Plachá.

Ludmila Holadová
  ředitelka OAK Most




