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Zahrada Čech 2021

Ve dnech 10. – 15. září 2021 proběhla na výstavišti v Litoměřicích výstava ZAHRADA 
ČECH, na které naše Okresní agrární komora Most tradičně propaguje a představuje 
regionální potraviny Ústeckého kraje. 

Jsme koordinátory a de facto garanty soutěže Regionální potravina za Ústecký kraj a soutěže 
Potravina z kraje Přemysla Oráče.

Chceme ocenit, že přes nesnadnou dobu omezujících opatření pandemie se nám podařilo 
zabezpečit velkou účast regionálních výrobců:

 V soutěži Regionální potravina Ústeckého okraje, 12. ročník, bojovalo v devíti 
kategoriích o ocenění 203 výrobků od 48 výrobců.

 V soutěži  Potravina z kraje Přemysla Oráče, 14. ročník, se ucházelo o ocenění 221 
výrobků od 52 výrobců.

Při této příležitosti chceme poděkovat všem našim soutěžícím, výrobcům, kteří přihlásili 
svoje regionální potravinářské výrobky do obou soutěží a podíleli se na její vysoké úrovni, 
kde náš Ústecký kraj v rámci České republiky ve srovnání se všemi ostatními kraji sehrává 
stěžejní roli a má největší počet výrobků v soutěži.

Chceme zvláště poděkovat a ocenit podporu ministra zemědělství České republiky pana 
Ing. Miroslava Tomana, CSc., který nám udělil záštitu na soutěž Potravina z kraje 
Přemysla Oráče a osobně se zúčastnil slavnostního zahájení Zahrady Čech.

Tato soutěž, letošní 14. ročník, dostal do vínku svoje nové logo, které zobrazuje symboly 
české státnosti – horu Říp, lipovou ratolest a pluh. Autorem je Ing., arch. Jaroslav Kruntorád, 
kterému patří rovněž naše poděkování.

Máme radost, že expozice naší Okresní agrární komory Most v pavilonu A, kde jsme 
představili vzorek soutěžních regionálních potravinářských výrobků s možností ochutnávek a 
zakoupení domů, se těšila velkému zájmu návštěvníků Zahrady Čech, včetně oficiálních
hostů. Ocenění a poděkování zaslouží 8 hostesek (pracovnic OAK Most, rodinných 
příslušníků a spolupracovnic), které se svého úkolu zhostily výtečně.

Významným bodem našeho programu bylo setkání s oceněnými výrobci v rámci tiskové 
konference v den zahájení Zahrady Čech, které se mimo vedení OAK Most, zúčastnil 
emeritní generální ředitel společnosti BILLA pan Jaroslaw Szczypka a předseda Krajské 
agrární komory Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Brožka. 

Přímé mediální pokrytí obou soutěží, respektive výsledků naší práce, jejichž garantem je naše 
Okresní agrární komora Most, konkrétně paní Monika Plachá a Radomíra Plachá, v den 
zahájení Zahrady Čech zajistil Český rozhlas, ČTK a Litoměřický deník.

Vyslovujeme poděkování institucím, firmám a společnostem, které nám pomohly a pomohou 
zajistit financování této náročné akce, která je svým rozsahem v rámci České republiky 
bezprecedentní a je naším cílem ji dále rozvíjet a zvyšovat její prestiž. Jde totiž o propagaci a 
ocenění práce stovek místních, vesměs malých a středních výrobců regionu, kteří kladou 
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především důraz na kvalitu použitých regionálních, tedy českých, surovin, vyšší míru přidané 
hodnoty. To vše s důrazem na označení svých výrobků ve vztahu k ústeckému regionu.

Ing. Jan Veleba, 
ředitel OAK Most a agrární publicista




