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V letošním již 43. ročníku zemědělské výstavy Země živitelka v Českých 
Budějovicích prezentoval Ústecký kraj ve společném stánku s Okresní 
agrární komorou Most a s podporou Statutárního města Mostu regionální 
výrobce a vítěze v soutěžích o značku „Regionální potravina Ústeckého 
kraje“ a v krajské soutěži o značku „O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.

Tato prezentace byla výše zmíněnými subjekty již dlouho před výstavou
pečlivě připravována tak, aby prezentace proběhla důstojně, a abychom 
Ústecký kraj prezentovali ve všech oblastech zemědělské činnosti.
Do našeho stánku jsme pozvali důležité osobnosti nejen z agrárního 
sektoru, ale také politiky, kteří ve většině případů naše pozvání přijali. A 
tak se u nás střídaly návštěvy různých osobností, zástupců organizací a 
firem z celé ČR i ze SR.

Hned první den jsme přivítali ve stánku prezidenta České republiky 
Miloše Zemana s doprovodem, exministra zemědělství SR Stanislava 
Becíka, primátora města Mostu Jana Paparegu a jeho 1. náměstka 
Marka Hrvola, senátora Jana Velebu, Moniku Zeman, vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje, Zdeňka Rosu 
z Chmelařství Žatec, Michala Kovaříka ze Svazu pěstitelů chmele, 
Ladislava Skopala náměstka ředitele SZIFu, Jaroslava Zemana ze 
Zelinářské unie Čech a Moravy, ředitele ÚZEI Štěpána Kalu, a další.

Ve stánku se vystřídala řada starostů, nejen z Ústeckého kraje, a sešli 
se zde také někteří členové představenstva AK ČR z různých krajů celé 
ČR. 
Prodiskutovali jsme řadu součastných problémů v zemědělství – mléko, 
živočišná výroba, ceny jednotlivých komodit, žně, sucho, vzdělávání, 
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poradenství a informační činnost pro zemědělce, prodej a ceny půdy, 
pachtovné, kontroly dozorových orgánů atd. 

V našem stánku nás navštívil i Petr Havel – agrární analytik a zde jsme 
projednali řadu problémů včetně vztahů agrární komory a asociace 
soukromých zemědělců. 

Byla to velmi příjemná setkání a mnozí se podivovali nad tím, jak jsme 
perfektně zajistili prezentaci Ústeckého kraje a jak velmi úzce mezi 
sebou spolupracujeme.

Druhý den – 26. 8. 2016 nás navštívil odborář Bohumír Dufek z ASO 
Praha, pak následovala krátká návštěva místopředsedy vlády a ministra 
financí Andreje Babiše s doprovodem. Zajímavá byla návštěva ředitele
PGRLF Zdeňka Nekuly, se kterým jsme projednali možnosti čerpání 
dotací z tohoto fondu a vývoj do příštích let. Velmi hezké setkání bylo 
s ústředním ředitelem státní veterinární správy Zbyňkem Semerádem, 
kde jsme projednávali záležitosti dovozu potravin. Také nás navštívil a 
pozvání přijal náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, 
který je také radní města Mostu. Příjemná byla návštěva i předsedy 
senátu Milana Štěcha, který se zajímal o zemědělství v Ústeckém kraji, 
zejména o rekultivovaná území na Mostecku. Poznali jsme i nového 
ředitele výstaviště v Českých Budějovicích Leoše Kutnera, který nás na 
oplátku navštíví na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích. Vážíme si i 
návštěvy Radka Černého z komise zemědělství při Radě Ústeckého 
kraje. Z ministerstva zemědělství nás navštívili Jindřich Fialka 
z potravinářského odboru a František Sládek z Úřadu pro potraviny a
řada dalších odborníků a politiků.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijel 26. 8. a od 12,00 hod. 
absolvoval s námi prezentační „Odpoledne s Ústeckým krajem“. Nejprve 
hejtman pozdravil návštěvníky výstavy a krátce je seznámil s Ústeckým 
krajem, provedl slavnostní přípitek s velice kvalitními víny z našeho 
regionu – z Litoměřicka, Roudnicka, Třebívlic, Mostecka a dalších a 
návštěvníci ochutnali malé občerstvení, které pro ně připravila OAK 
Most.

Pak kulinář Petr Stupka uvařil 3 jídla z regionálních surovin a to:
o Uhlířské zelí s těstovinou a sýrem
o Houbové drbačky se špekem
o Trhanec s jablky v karamelu

Další ochutnávky a propagační materiály byly po celou dobu výstavy 
připraveny na stánku Ústeckého kraje. Velký zájem byl také o novou 
propagační brožuru „Zemědělství v Ústeckém kraji“ a to nejen z řad 
zemědělských činitelů, ale i politiků a všichni si ji odnášeli.



V rámci výstavy byl také představen Katalog řemeslné výroby Ústeckého 
kraje 2016/2017, kde jsou uvedeni všichni ocenění – držitelé značek 
různých soutěží.
Také velký zájem byl o nově vydané tiskoviny o regionu – mapy, 
magazín Brána, průvodce Labská stezka a Tipy na pěší, cyklovýlety a 
výlety autem – vše pod marketingovou značkou Brána do Čech.
Společný stánek Ústeckého kraje – města Mostu – Okresní agrární 
komory Most se všem návštěvníkům velmi líbil, neboť fotografie 
ukazovaly některá známá místa a regionální výrobky Ústeckého kraje.

OAK Most zde prezentovala tyto výrobce:
 Varnsdorfské uzeniny, s.r.o. Varnsdorf
 Rodinná firma Chovaneček, s.r.o. Litoměřice
 Vojtěch Strauss, Most
 Čongrády, s.r.o., Ležky u Lubence
 Uzenářství Ježek, s.r.o. Most
 Bilbo šmak, s.r.o., Most
 Jaroslava Michalcová – cukrárna Dortletka, Roudnice nad Labem
 Jitka Horčičková – Dubský perník, Dubí u Teplic
 Eva Parásková, Kytlice
 LoPe Fruit s.r.o., Šepetely
 Pivovar Kocour s.r.o., Varnsdorf
 Žatecký pivovar, Žatec
 Biskupský pivovar, Litoměřice
 Slavomír Hadrava, Teplice
 Severofrukt a.s., Trávčice
 Ing. Radek Geletič, Lovosice
 Polabské mlékárny a.s., provozovna Varnsdorf
 Jakub Laušman, farma Držovice
 Zámecké sady Chrámce – Olga Syrovátková
 Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky
 Vinařství Podrábský, Roudnice nad Labem
 České vinařství Chrámce s.r.o.
 Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem
 Zámecké vinařství Třebívlice
 Ladislav Pošík, Agrofrukt Kamýk, Velké Žernoseky
 Vinařství Vybíral, Vinařství sv. Tomáše, Malé Žernoseky

Návštěvníkům našeho stánku všechny výrobky chutnaly a nešetřili 
chválou. Jako vždy řadu návštěvníků zaujal čerstvý chléb mazaný 
sádlem se škvarky a cibulí, na který se v našem stánku zastavil i velmi 
známý hudebník a skladatel Karel Vágner, ač drží dietu, neodolal této 
lahůdce. 



Čerstvé sádlo pro nás speciálně vyškvařil pan Vojtěch Strauss –  vítěz 
řady masných výrobků regionální potraviny a také náš velmi dobrý 
kolega, který musel všechny naše potraviny pro výstavu dovézt 
v chladicím autě z Mostu do Českých Budějovic.
Byla to akce velmi náročná nejen na organizaci, ale také na čas a 
finance, neboť jsme na výstavišti prezentovali Ústecký kraj po celou 
dobu výstavy. Ale všechna naše námaha a vyčerpání stály za to.

PREZENTACE ÚSTECKÉHO KRAJE 
OBSTÁLA NA V Ý B O R N O U !

Chtěla bych poděkovat týmu Okresní agrární komory Most, jmenovitě 
pracovnicím:
Radomíře Plaché, Monice Plaché a studentce Kamile Plaché, které 
po celou dobu výstavy ve stánku obsluhovaly návštěvy, a podávaly 
informace o regionálních výrobcích.

Velké poděkování také patří pracovníkům Ústeckého kraje z odboru 
regionálního rozvoje:
Mgr. Petře Ludwigové, vedoucímu oddělení Ing. Josefu Svobodovi 
a Ing. Janu Kadrabovi, kteří neúnavně podávali informace o Ústeckém 
kraji, vždy měli připraveny potřebné propagační materiály, o které byl 
velký zájem.
Také velké poděkování patří hejtmanovi Ústeckého kraje panu Oldřichu 
Bubeníčkovi, který měl čas přijet na otočku jen na prezentaci na pódiu a 
zase se vracel zpátky na krajský úřad.

Všichni účastníci, kteří náš stánek navštívili, odcházeli spokojeni. Snažili 
jsme se jim vysvětlit všechny naše problémy a ukázat, že lidé 
z Ústeckého kraje, hlavně naši zemědělci, jsou velmi pracovití, a jak se 
změnilo zemědělství za poslední léta, a že si zaslouží, aby vláda a 
všechna ministerstva jim pomohla řešit tíživé problémy (ceny mléka, 
živočišnou výrobu, problémy se suchem, dotace, snížit velkou 
administrativu a byrokracii, atd.)

A řada návštěvníků se také dotazovala, že v pavilonu „T“ vidí tolik 
velice chutných, kvalitních, českých výrobků, ale na pultech 
v obchodech vidět nejsou. I tím je nutno se zabývat, protože 
propagace regionálních výrobků není nic platná, když nakonec je 
spotřebitel v obchodech nemůže koupit.
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