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V pátek 15. září 2017 se úderem 9. hodiny otevřely brány jedné z nejvýznamnějších výstav 
v našem kraji na devět dnů. Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech patří mezi největší 
výstavy svého druhu nejen na Severu Čech. Je zaměřena na všechny zahrádkáře, chalupáře, 
kutily, zahradníky a milovníky přírody.

Jako významný partner Zahrady Čech měla Okresní agrární komora Most svůj stánek 
v pavilonu „A“. Zde byly vystaveny vítězné výrobky ze soutěží „Regionální potravina 2017“
a krajské soutěže o „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“, pracovnice OAK Most zde prováděly ochutnávky a přímý prodej těchto výrobků.
První den výstavy probíhal jako „Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární komorou Most.“ 
Okresní agrární komora Most se významnou měrou podílela na přípravě celého dne 
včetně kulturního programu pro návštěvníky výstavy.

Slavnostní zahájení probíhalo od 10:00 hodin za účasti:

 hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 

 náměstka ministra zemědělství pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum 
a vzdělávání Ing. Pavla Sekáče

 ředitele Regionálního odboru Ústí nad Labem (SZIF) Ing. Karla Sekáče 

 litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

 zástupce AK ČR Ing. Václava Suchana, ředitele úřadu

 zástupce PK ČR Ing. Dany Večeřové, ředitelky odboru komunikace

 předsedy výboru pro národnostní menšiny Pavla Vodseďálka

 starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče

 jednatele výstaviště a zastupitele Lukase Wünsche

 předsedkyně českého svazu včelařů Mgr. Jarmily Machové

 předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Jaroslava Zemana

 předsedy Ovocnářské unie ČR Ing. Martina Ludvíka

 předsedy Krajské agrární komory Ústeckého kraje Ing. Jaroslava Brožky
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V úvodu přivítala návštěvníky výstavy obchodní, marketingová a provozní ředitelka
Bc. Michaela Mokrá. Poté významné hosty pozvala na pódium Ludmila Holadová – ředitelka 
OAK Most. Moderátor Zdeněk Lukesle vyzval ke krátkému projevu všechny pozvané hosty 
postupně, a jako poslední vystoupil Mons. Jan Baxant – litoměřický biskup, který požehnal 
výstavišti Zahrada Čech, zemědělcům, 
potravinářům, regionálním potravinám a 
všem návštěvníkům výstavy. 

OAK Most zorganizovala pro tento 
slavnostní den přípitek hejtmana 
s návštěvníky výstavy s výbornými 
severočeskými víny a připravila cca pro 500 
návštěvníků výstavy malý raut. 

Vzhledem k jubilejnímu 10. výročí soutěže o 
„Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče“ připravila OAK Most s finanční podporou Ústeckého kraje 
stolní kalendář na rok 2018 s názvem „Regionální potravina Ústeckého kraje 2018“. Stolní 
kalendář pokřtil hejtman Ústeckého kraje a prvních 100 návštěvníků obdrželo stolní kalendář 
zdarma. 

Po slavnostním zahájení a křtu kalendáře pozval Ing. Jaroslav Zeman, předseda Zelinářské 
unie Čech a Moravy, návštěvníky k hodnocení kysaného zelí do pavilonu „A“.

Po této 1. části následovalo hudební vystoupení kapely ELEKTROBAND z Prahy pod vedením 
kapelníka Pavla Zedníka a zpěvákem Josefem Opltem a hostující zpěvačkou Ivanou Brožovou 
z Hradní stráže Praha až do 15:00 hodin. Amfiteátr byl plně obsazený, vystoupení kapely se 
návštěvníkům velmi líbilo.

Po slavnostním zahájení následovala prohlídka pavilonu „A“, delegace s hejtmanem, zástupci 
MZe, SZIFu, AK ČR, PK ČR a dalších hostů se zastavila na prohlídce stánku OAK Most, výstavce 
a ochutnávkách regionálních potravin a na malé občerstvení.

Pozdravit návštěvníky výstavy přijela i 9-členná delegace Agrární komory Saska a také pan 
Joachim Rudler, starosta města Grünhain-Beierfeld, se kterými úzce spolupracujeme. Saští 
kolegové diskutovali také s náměstkem ministra zemědělství Ing. Pavlem Sekáčem a 
ředitelem Regionálního odboru Ústí nad Labem Ing. Karlem Sekáčem, o aktuální situaci 
v zemědělství, PRV na příští léta a zejména o situaci v mléce a másle, jak v Česku, tak v Sasku.

Zároveň proběhla společná zemědělská komise Česko – německá za účasti jednatele 
Euroregionu Krušnohoří Mgr. Františka Bíny, předsedkyně komise Ludmily Holadové, Jense 
Beyera, předsedy představenstva AK Saska a Rolfa Seyfferta z Rößler-Hofu, Elke Zepak 
a Beate Ebenhöh z Euroregion Erzgebirge e.V.



I přes velmi náročnou práci se konaly ve stánky OAK Most konzultační dny pro zemědělce 
s poradkyní MZe Ing. Jaroslavou Šamsovou, Ludmilou Holadovou, Monikou Plachou 
a Bc. Lenkou Skalskou. Na stánku byly k dispozici všem návštěvníkům výstavy materiály 
k výzvám z PRV, dotacím, FADN, katalog regionálních potravin, letáky k vítězným výrobkům, 
Agrobase, časopis Zemědělec i nový stolní kalendář atd.

Ve stánku bylo neustále plno a návštěvníci měli velký zájem o české, kvalitní a velmi chutné 
potraviny, vítězné výrobky Ústeckého kraje, dotazovali se na výrobce. Velký úspěch 
zaznamenal český květák zemědělce Petra Tůmy z Českých Kopist, který se musel denně 
dovážet a byl hitem této výstavy, stejně jako pivo Sedmý schod ze Žateckého pivovaru a 
české farmářské bio máslo z Polabských mlékáren, provozovny Varnsdorf. Ve stánku s námi 
byli i vítězní výrobci regionálních výrobků – Janka Kovandová (karamelový větrník), Jiří 
Ondečko (různé oceněné pečivo), MANOK s.r.o. (ovocné sirupy) a další, kteří se denně
střídali.

Kromě ochutnávek ve stánku jsme po celé 3 dny zajišťovali prezentaci regionálních potravin 
pro SZIF v pavilonu „S“ s dodávkou různých druhů potravin i s obsluhou.

Od 13:00 hodin v amfiteátru výstaviště proběhlo ocenění vítězných výrobků v soutěžích:

 Regionální potravina Ústeckého kraje 2017

 Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče

Do obou soutěží se opět přihlásil největší počet výrobků v rámci krajů ČR – celkem 224. 
Vyvrcholením prvního dne výstavy bylo ocenění vítězných výrobků a výrobců v obou 
soutěžích.

Ocenění předávali: 

 Ing. Pavel Sekáč – náměstek ministra zemědělství

 Ing. Karel Sekáč – ředitel Regionálního odboru Ústí nad Labem (SZIF)

 Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje

Ostatní hosté blahopřáli vítězným výrobcům k dosažení tak vysokého ocenění. Mladé a 
krásné hostesky OAK Most, oblečeny do krátkých tylových sukní a bílých halenek, přinášely 
postupně předávajícím jednotlivé ceny. Byl to na ně krásný pohled a ceny byly vítězům 
důstojně předány.

Vítězové regionálních potravin obdrželi:

 certifikát 

 skleněnou plaketu

 tašku regionálních potravin od Okresní agrární komory Most

 dárkovou tašku od Ústeckého kraje

 dárkovou tašku od Zahrady Čech 



Vítězové PO obdrželi:

 certifikát

 tašku regionálních potravin v hodnotě 1.000,- Kč od Okresní agrární komory Most

 dárkovou tašku od Ústeckého kraje

 dárkovou tašku od Zahrady Čech 

Obě soutěže organizovala a komplexně zajišťovala Okresní agrární komora Most. Výsledky 
byly opět výjimečné.

Propagace vítězných výrobků byla náležitě zajištěna:

 reportáž z výstaviště přijela natočit TV OK+ Žatec + rozhovory s hejtmanem,
náměstkem MZe, ředitelkou OAK Most Ludmilou Holadovou, ředitelkou výstaviště
Bc. Michaelou Mokrou a výrobci: Ing. Radek Vincík ze Žateckého pivovaru, pekař
Jiří Ondečko z Děčína a další

 zpracování DVD pro všechny soutěžící

 fotodokumentace

 tiskové zprávy z obou soutěží

 výstavka vítězných výrobků na stánku OAK Most

 katalog vítězných regionálních potravin

 letáčky vítězných regionálních potravin

 stolním kalendářem Regionální potraviny Ústeckého kraje 2018, který obdrží 
všichni potravináři 

Okresní agrární komora Most zajišťovala také další den – 19. 9. 2017 – hudební vystoupení 
nejznámější jihočeské kapely BABOUCI, která navštívila Zahradu Čech již potřetí na přání 
návštěvníků a opět sklidila velký úspěch.

Hned po slavnostním vyhodnocení se konala od 14:00 hodin společná tisková konference 
k regionálním potravinám Ústeckého kraje, kterou zorganizovala OAK Most za účasti 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, radní pro Ústecký kraj Jitky Sachetové,
Ing. Moniky Zeman, MBA, zástupce ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství, Bc. Michaely Mokré, obchodní, marketingové a 
provozní ředitelky, Ludmily Holadové, ředitelky Okresní agrární Most, zástupců médií a 
výrobců. 

Jako host přijel na tiskovou konferenci vícepremiér a ministr životního prostředí Mgr. Richard 
Brabec, kterého jsme rádi přivítali. Úvodním slovem zahájil konferenci hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček, který vyzdvihl význam obou soutěží, pochválil zemědělce a 
potravináře za velký zájem o soutěžení a poděkoval organizátorům za 10 let zajišťování 
soutěže a nejvyšší počet přihlášených potravinářů a zemědělců v rámci celé České republiky.
Následovalo vystoupení ředitelky Okresní agrární komory Most Ludmily Holadové, která se 
především zaměřila na velkou byrokracii a nárůst administrativní náročnosti, zejména při 
organizování soutěže Regionální potraviny ze strany SZIFu, a pro kterou se někteří 
potravináři již nechtějí do soutěže přihlašovat (uvedla konkrétní příklady). 



Koncem měsíce září proběhne schůzka dozorových orgánů (KVS, SZPI), Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a Okresní agrární komory Most, kde zhodnotí náročnost této soutěže a 
navrhne náměty k odstranění tak vysoké administrativy, která je nejen u potravinářů, ale i u
koordinátorů soutěže. O snížení byrokracie se zatím jen mluví, ale naopak každoročně 
narůstá. Ve svém vystoupení byl vícepremiér Mgr. Richard Brabec překvapen tímto 
hodnocením a přislíbil projednat tuto záležitost s ministrem zemědělství Marianem 
Jurečkou.  Pak následovalo vystoupení ředitelky výstaviště Bc. Michaely Mokré, která 
zhodnotila letošní ročník výstavy, změny, které se připravují pro příští léta, zejména v oblasti 
investic a vylepšení pavilónů a poděkovala za velkou podporu Ústeckému kraji. Také Zahrada 
Čech byla zařazena do Rodinného stříbra Ústeckého kraje, které si nesmírně váží. 

V následující diskuzi byly dotazy novinářů, jakým způsobem docílila Okresní agrární komora 
Most takových úspěchů v soutěžích regionálních potravin.  K tomu se vyjádřila Ludmila 
Holadová s tím, že jde o nepřetržitou každodenní práci již po dobu 10 let od měsíce ledna do 
měsíce října při vyhledávání potravinářů různými formami – z internetu, živnostenského
úřadu, osobním setkáváním apod. Organizovat soutěže regionálních potravin je práce 
nelehká, jde hlavně o soustavnou komunikaci s potravináři, zemědělci a zpracovateli při 
vyhledávání výrobců, jaké výrobky vyrábějí, vysvětlování podmínek soutěže, pomáhat při 
zpracování přihlášek, svážet jejich výrobky k hodnotitelské komisi, na ochutnávky z celého 
Ústeckého kraje, důvěřovat si navzájem a mít s nimi výborné vztahy, připravovat všechny 
podklady pro hodnotitelské komise, zajišťovat ochutnávky na různých místech Ústeckého 
kraje.

Vyvrcholením naší práce je vždy 1. den výstavy Zahrady Čech, kdy připravujeme slavnostní 
den s názvem „Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární komorou Most“ a kde vítězové 
soutěže obdrží ocenění, a nakonec musíme tuto akci řádně vyúčtovat v souladu s projektem, 
předat všechny materiály, které jsme v souvislosti s touto akcí vydali, fotodokumentaci apod. 
a předat Krajskému úřadu k posouzení. 

V letošním roce proběhla u nás kontrola z Krajského úřadu, která prověřila všechny účetní 
doklady, propagaci soutěže, zda byly všechny práce vykonány podle projektu a neshledala 
žádné závady. 

V závěru tiskové konference poděkovala Ludmila Holadová především všem potravinářům a 
zemědělcům, kteří se nebáli do soutěží přihlásit a výborně obstáli v konkurenci různých 
potravinářských oborů. Proto si zaslouží velké ocenění za jejich každodenní neúnavnou práci, 
kde jsou každodenně se svými výrobky pod kontrolou spotřebitelů. Poděkovala také celému 
vedení Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem za jejich finanční, ale i 
morální podporu. Bez jejich pomoci by nebylo možné již 10 let organizovat tyto soutěže, 
které mají rok od roku vzrůstající trend. Poděkovala také všem médiím za spolupráci a 
propagaci regionálních potravin v tisku, v televizi i na místních TV atd.

TAK SKONČIL 1. DEN JUBILEJNÍHO 10. ROČNÍKU OD VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉ 
SOUTĚŽE PŘEMYSLA ORÁČE POD NÁZVEM DEN S ÚSTECKÝM KRAJEM

A OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU MOST.



Tím však práce OAK nekončí a stánek pokračoval po celou dobu výstavy až do 23. 9. 2017, 
kdy hlavní nápor na obsluhu a zajištění byl kladen na pracovnice OAK Most Radku Plachou a 
Moniku Plachou.

Velké poděkování patří dále:

 Všem potravinářům a zemědělcům za jejich velmi dobrou spolupráci po celý rok a 
za to, že se snažili plnit všechna naše přání a požadavky a za jejich skvělé výsledky

 Celému kolektivu Okresní agrární komory Most včetně externích pracovníků, který 
zabezpečil veškerou přípravu včetně aranžování, ochutnávky a přímý prodej

 Kolektivu vedení výstaviště Zahrady Čech s.r.o., především Bc. Michaele Mokré, 
obchodní, marketingové a provozní ředitelce a finanční ředitelce Dagmar Svobodové, 
za plnění našich přání a požadavků.

 Všem médiím za propagaci našich soutěží

 Tiskárnám z Mostu, které pro nás zajistily ve složitých podmínkách všechny potřebné 
materiály, a to:

o Tiskárně K & B, s.r.o. z Mostu a panu Petru Hegerovi za zpracování stolních 
kalendářů Regionální potraviny 2018, katalogu regionálních potravin, 
potištěných papírových tašek na kalendáře, dodání drobných dárků, 
propisovací tužky s nápisem Okresní agrární komora Most

o Tiskárně Bárta s.r.o. z Mostu za výrobu certifikátů, diplomů, letáčků vítězných 
regionálních potravin

o Agentuře A-FORCE, s.r.o. z Mostu za výrobu tašek na regionální potraviny 
s výšivkou Ústecký kraj a OAK Most a zarámování a zasklení všech certifikátů 
Přemysla Oráče

 TV OK+ Žatec za zpracování reportáže z celého 1. dne výstavy včetně slavnostního 
ocenění vítězů

 Ireně Nádvorníkové za zpracování DVD pro všechny soutěžící

 Panu Petru Šimůnkovi z Chrámců, který po celé dva dny byl styčným důstojníkem pro 
hudební program a zabezpečoval kapelám jejich materiální zabezpečení a propojení 
programu a za krátký klip z vystoupení hudebních skupin

 Panu Ladislavu Šeinerovi za zpracování fotodokumentace

TAKÉ TATO AKCE, SPADAJÍCÍ DO PROJEKTU „REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A POTRAVINÁŘSKÝ 

VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE“ SE HRDĚ PYŠNÍ NÁZVEM 
„RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE“, KTERÉ UŽ 

DRUHÝM ROKEM UŽÍVÁ.



 Všem milým hostům, kteří přijali naše pozvání a předávali ocenění či blahopřáli 
vítězům, z MZe, SZIFu, Krajského úřadu Ústeckého kraje, starostovi města 
Litoměřice, předsedovi KAK ÚK a dalším, zejména pak panu Mons. Janu Baxantovi, 
litoměřickému biskupovi za krásná slova a požehnání regionálním potravinám a 
výstavě Zahrada Čech

 Všem našim saským přátelům – 9-členné delegaci saské agrární komory, kteří jsou 
dlouholetými spolupracovníky OAK Most

 Všem návštěvníkům Zahrady Čech, kteří nám každý rok fandí a nešetří slovy uznání 
za přípravu hudebních programů, ochutnávek regionálních potravin a jejich 
propagaci

D Ě K U J E M E !

Výstava Zahrada Čech byla pro nás v letošním roce velmi náročná, počasí nebylo příliš 
příznivé, přesto jsme celý maraton výstavních dnů vydrželi a hlavním naším zájmem bylo 
propagovat regionální potraviny Ústeckého kraje a naše skvělé výrobce. Návštěvnost byla 
vysoká – 82.500 osob. Úpravy v pavilonech, rozmístění stánků a aranžování bylo na vysoké 
úrovni. Téma letošního ročníku bylo: „Módní přehlídka aneb oděná do darů přírody.“

Vystavovatelů bylo téměř 500, to je větší počet než v předchozím roce.

Soutěže roku 2017 skončily, vítězové si odnesli krásné ceny.

Už teď připravujeme další projekt soutěží regionálních potravin v rámci 3. ročníku 
Rodinného stříbra Ústeckého kraje pro rok 2018.

Vydává: OAK Most – IC ÚK

V Mostě, dne 23. 9. 2017

Ludmila Holadová

NA SHLEDANOU PŘI PŘÍŠTÍM 42. ROČNÍKU 
ZAHRADY ČECH, KTERÝ SE BUDE KONAT 

OD 14. 9. 2018 DO 22. 9. 2018
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