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Premiér naším hostem na Zahradě Čech 2019

Pátek, třináctého září, krátce po desáté hodině, k bráně Karla IV. výstavy Zahrada Čech 
v Litoměřicích přijíždí vládní limuzína. Vystupuje předseda vlády ČR Andrej Babiš - plní slovo 
a přijíždí na pozvání Okresní agrární komory Most, neoficiálně, soukromě! Vítá ho 
koordinátorka soutěže o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje 2019“ paní Radka 
Plachá a v jejím doprovodu se premiér odebírá směrem k pavilonu A. Po cestě ho oslovují 
běžní návštěvníci výstavy, atmosféra v jeho těsném okolí je přátelská, lidi mu vyjadřují 
podporu a nepokrytě premiérovi fandí. Každý mu chce podat ruku, každý se s ním chce na 
památku fotografovat, premiér nikoho neodmítne, ochotně lidem vyhoví. Přes všechen ten 
frmol stačí sledovat výstavní exponáty na trase. Zajímá ho venkovní expozice nádrží pro 
program „Dešťovka“, nepřehlédne komín s čapím hnízdem a dvěma čápy (žel sádrové 
atrapy), který je hned podle trasy jako trvalá ozdoba a artefakt výstaviště.
V pavilonu A, kde má naše Okresní agrární komora Most a Agrární komora ČR svoji expozici 
vítají premiéra velké dobroty – chléb se sádlem a škvarky, ochutnává a vzpomíná na svoje 
dětství, kde měl doma totéž. Ve stánku po přivítání s osádkou našich obětavých děvčat si 
připil na zdraví hruškovicí z Chrámců.

Jen usedne ke stolu s připravenou ochutnávkou vítězných regionálních potravin Ústeckého 
kraje už má v patách Českou televizi. Člověk by očekával, že se budou premiéra ptát na 
první dojmy z výstavy, alespoň ve světě to tak je a návštěva předsedy vlády startuje doslova 
explozi propagace domácích potravin, například Grune Woche v Německu nebo SIAL ve 
Francii. U nás ale ne, vše jede podle starého scénáře – Čapí hnízdo, státní zástupci, 
zastavené trestní stíhání, stále stejná písnička. Domácí potraviny, ovoce, zelenina, 
zahradnické výpěstky na celonárodní výstavě v Litoměřicích, které se nachází v úrodné 
oblasti „zlatého pruhu země České“,  o to zájem bohužel není.

Ale tak jako tak, návštěva premiéra Andreje Babiše, navíc soukromá, v našem stánku, kde 
pobyl hodinu a deset minut, v úžasně přátelské atmosféře při ochutnávce toho nejlepšího od 
našich oceněných regionálních výrobců, tak to je pro naši Okresní agrární komoru historická 
premiéra a pocta. Rádi se s vámi o nevšední atmosféru prostřednictvím fotodokumentace 
podělíme a přejeme si, aby ten příští 44. ročník Zahrady Čech byl neméně úspěšný a hlavně, 
abychom se v naší expozici v pavilonu A sešli opět v dobré náladě a chuti na naše skvělé 
regionální potraviny. K tomu vám všem přejeme pevné zdraví, úspěchy ve své práci a už teď 
vás zveme do našeho stánku na Zahradu Čech 2020.
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