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Již po 40. otevřela své brány Zahrada Čech v Litoměřicích, která toto významné 
jubileum slavnostně zahájila a oslavila.
Pojetí výstavy se odehrávalo v jiném stylu než v minulých letech. V pavilonu „A“ 
byla uvedena historie Zahrady Čech od jejího vzniku.
Stánek OAK Most s regionálními potravinami, zelináři, ovocnáři a školami
z Ústeckého kraje byl prezentován v pavilonu „H“ pod názvem Ústecký kraj.
Slavnostní zahájení probíhalo v první den výstavy, kde za účasti hejtmana 
Ústeckého kraje, náměstků MZe, litoměřického biskupa a dalších hostů 
proběhly krátké projevy všech účinkujících na pódiu. Litoměřický biskup 
Mons. Jan Baxant požehnal celé výstavě, regionálním potravinám a všem 
návštěvníkům.
OAK Most zorganizovala pro tento slavnostní den přípitek hejtmana 
s výbornými severočeskými víny s návštěvníky výstavy a připravila cca pro 500
návštěvníků malý raut.

A právě v tento slavnostní den se tradičně hodnotí

 7. ročník soutěže o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje 2016“

 9. ročník soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče“ – záštitu nad touto soutěží převzal 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s finanční podporou 
Ústeckého kraje

Oba tyto projekty byly zařazeny do tzv. „RODINNÉHO STŘÍBRA“ Ústeckého kraje 
a patří mezi nejvýznamnější akce Ústeckého kraje, kterým byly podpořeny.

ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
9. září 2016 – 40. ročník

DEN S ÚSTECKÝM KRAJEM 
A OKRESNÍ AGRÁRNÍ
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V letošním roce organizovala a zajišťovala obě soutěže komplexně Okresní 
agrární komora Most. Výsledky byly opět výjimečné.
Do obou soutěží se přihlásil historicky nejvyšší počet výrobků ze všech krajů ČR 
a to:

 do soutěže Regionální potravina 2016 bylo přihlášeno 247 výrobků od 53 
výrobců

 do soutěže Přemysla Oráče 2016 bylo přihlášeno 254 výrobků od 56 
výrobců

Výsledky hodnotily v obou soutěžích dvě nezávislé komise jmenované 
u Regionální potraviny MZe a u Přemysla Oráče hejtmanem Ústeckého kraje.
U soutěže Regionální potravina bylo hodnoceno 9 kategorií a v každé kategorii 
byl vyhodnocen 1 vítěz.
U soutěže Přemysla Oráče bylo hodnoceno 14 kategorií a v každé kategorii byl 
vyhodnocen 1 vítěz a kromě toho bylo uděleno hejtmanem 6 mimořádných 
ocenění na návrh hodnotitelské komise, neboť bylo těžké rozhodnout, kdo je 
ten nejlepší. Všechny výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou, chutí, vůní a 
byly čerstvé přímo od výrobců.

Po slavnostním zahájení následovala prohlídka pavilonu „A“, kde je nádherná 
výstava od počátku výstavy v roce 1972 s aranžováním ovoce a zeleniny.

Pak se delegace s hejtmanem, zástupci MZe, PK – AK ČR, litoměřickým 
biskupem, zástupcem SZIFu zastavili na malé občerstvení ve stánku OAK Most a 
prohlédli si vystavené vítězné regionální potraviny.  Pozdravit návštěvníky 
výstavy přijel také pan Joachim Rudler – starosta města Grünhain – Beierfeld, 
se kterým úzce spolupracujeme.

Všechny výrobky návštěvníkům velmi chutnaly - byli nadšeni chutí a vzhledem a 
dotazovali se na výrobce.

Reportáž z výstaviště přijela natočit TV OK+ ze Žatce a natočila rozhovory 
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, náměstkyní ministra zemědělství MUDr. 
Vierou Šedivou a s vítěznými výrobci.

OAK Most zajišťovala také po 2 dny kulturní program a to v první den 
cimbálovou muziku Jožky Šmukaře a 13.9.2016 nejznámější  jihočeskou 
dechovku „BABOUCI“, která sklidila u návštěvníků velký úspěch  a i přes 
tropické vedro návštěvníci neodcházeli a vydrželi přes 3 hodiny poslouchat 
krásné jihočeské písně.

Vyvrcholením 1. dne bylo ocenění vítězných výrobků a výrobců – 9 vítězů ze 
soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje, pak 14 vítězů soutěže 
Přemysla Oráče a 6 mimořádných ocenění.

 vítězové Regionální potraviny obdrželi skleněnou plaketu, certifikáty a 
od OAK Most malý dárek s poděkováním za spolupráci



 vítězové Přemysla Oráče – věcnou odměnu – tradičně již cibulákový talíř 
z Českého porcelánu z Dubí, certifikáty a také malý dárek od OAK Most 
s poděkováním za spolupráci

Ocenění předávali hejtman Ústeckého kraje, náměstkyně ministra zemědělství 
paní MUDr. Viera Šedivá, náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, za AK ČR Dana Večeřová, za SZIF Mgr. Petr 
Milas – ředitel odboru administrace podpory kvalitních potravin a další 
významní hosté.

Ihned po slavnostním vyhodnocení se konala od 14:00 hod. společná tisková 
konference k regionálním potravinám Ústeckého kraje za účasti médií, 
potravinářů a zpracovatelů a také 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. 
Stanislava Rybáka, jednatele výstaviště Ing. Petra Skřivánka, vedoucí obchodu
Michaely Mokré a ředitelky OAK Most Ludmily Holadové.

1. náměstek hejtmana pan Rybák vysoko ohodnotil obě soutěže a poděkoval
OAK Most za celkovou přípravu a prezentaci vítězných výrobků ve stánku a 
poděkoval také všem přihlášeným výrobcům do soutěže za jejich účast i kvalitu 
přihlášených výrobků. Zástupci médií od nás obdrželi malý dárek za propagaci 
regionálních potravin v médiích.

Při slavnostním vyhodnocení OAK Most poděkovala hejtmanu Ústeckého kraje, 
1. náměstku hejtmana RSDr. Stanislavu Rybákovi a náměstkyni Janě Vaňhové za 
podporu regionálních potravin v Ústeckém kraji a předala jim poděkování za 
spolupráci a košík regionálních potravin. Také poděkovala náměstkyni ministra 
zemědělství MUDr. Vieře Šedivé, která má v gesci regionální potraviny a 
předala jí košík regionálních potravin.

Tak skončil 1. den Zahrady Čech – Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární 
komorou Most. Stánek však pokračoval po celou dobu výstavy až do 17.9.2016 
a obsluhu zajišťovaly pracovnice OAK Most Radomíra Plachá a Monika Plachá.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 Kolektivu OAK Most, zejména Radce Plaché a Monice Plaché, které 
veškerou přípravu zabezpečily, včetně aranžování, ochutnávek i přímého 
prodeje.

 Kolektivu vedení výstaviště Zahrady Čech, spol. s r.o., především paní 
Michaele Mokré – vedoucí obchodu, finanční ředitelce – paní Dagmar 
Svobodové a panu Ing. Petru Skřivánkovi – jednateli výstaviště, za velmi 
dobrou spolupráci, že nám vždy vyšli vstříc.

 Celému vedení a hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, za 
finanční podporu soutěže a přijatou záštitu.

 Kolektivu pracovníků Ústeckého kraje za velmi dobrou spolupráci a 
všem dalším, co nám fandili.



 Především pak všem potravinářům, kteří s námi velice velmi dobře po 
celý rok spolupracovali, plnili naše přání a požadavky.

 Všem médiím za propagaci našich soutěží.

 Tiskárně BÁRTA za natištění všech certifikátů, čestných uznání, 
poděkování atd. dle našich požadavků.

 Panu Petru Šimůnkovi z Chrámců, který po celé oba dny byl styčným 
důstojníkem pro hudební program a zajišťoval jejich materiální 
zabezpečení a propojení programu.

 Všem milým hostům, kteří přijali naše pozvání a neváhali přijet 9.9.2016 
včetně našich saských přátel.

 Všem návštěvníkům výstavy Zahrady Čech, kteří nám fandili a nešetřili 
slovy uznání za přípravu hudebních programů, ochutnávek regionálních 
potravin a jejich propagaci.

Máme za to, že letošní výstava Zahrada Čech se vydařila a společným úsilím 
všech vystavovatelů v pavilonu „H“ byla zajištěna výborná prezentace 
Ústeckého kraje.

D Ě K U J E M E !

Výstava Zahrada Čech byla v letošním roce velmi náročná, tropická vedra nás 
trápila po celou dobu ve stánku, přesto jsme celý maraton výstavních dnů 
vydrželi a hlavním naším zájmem bylo propagovat regionální potraviny 
Ústeckého kraje a naše skvělé výrobce.

Návštěvnost byla vysoká – 82 000 návštěvníků přišlo navštívit tuto krásnou 
výstavu během jejího trvání.

Soutěže roku 2016 skončily, už teď připravujeme další soutěže v “RODINNÉM 
STŘÍBRU“ Ústeckého kraje pro rok 2017.

NA SHLEDANOU PŘI PŘÍŠTÍM 41. ROČNÍKU, KTERÝ SE BUDE 
KONAT OD 15.9.2017 DO 23.9.2017.
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