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29.3.2016 ve vědecké knihovně v Ústí nad Labem proběhla vernisáž výstavy 

Ústeckého kraje „15 LET PRÁCE PRO VÁS“. Výstava byla velmi zajímavá a poučná 

a obsahovala fotografie Ústeckého kraje, co se kde změnilo.

Účastníci – starostové obcí, měst, zástupci podniků, sociálních služeb  - cca 50 osob 

se zúčastnilo této slavnostní akce.

Účastníci vyslechli krátký projev hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka ke 

zhodnocení 15 let Ústeckého kraje a prohlédli si výstavku toho nejzajímavějšího 

v Ústeckém kraji. 

V diskuzi vystoupil Ing. Vladimír Feix, dr. h. c. – generální ředitel Českého porcelánu 

v Dubí a ocenil, co se za tu dobu vykonalo a také ocenil přístup Ústeckého kraje.

Pan Ing. Jaroslav Vodička, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu 

poděkoval hejtmanovi Ústeckého kraje, že se Ústecký kraj zasloužil o odškodnění 

těchto bojovníků jako jeden z prvních krajů a na základě toho se přidávaly i další 

kraje.

Akce to byla velmi příjemná a účastníci spolu diskutovali různé záležitosti a měli 

možnost diskutovat i s hejtmanem ÚK. Vše probíhalo ve velmi srdečném ovzduší.
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Na této akci OAK Most zabezpečila malý raut s ochutnávkou regionálních potravin, 

kde nechyběly velmi chutné výrobky našich výrobců:

 BILBO šmak, s.r.o. – Most

 Uzenářství Ježek, s.r.o. – Most

 Řeznictví Šebestián – Most

 Pekařství OERTELT – Most

 Moštárny In, s.r.o. – Louny

 LoPe Fruit, s.r.o. – Šepetely

O vinný mok se postaralo Zámecké vinařství Třebívlice – Johann W.

Výbornou úroveň obsluhy a stolování 

zajistila Hotelová škola Teplice pod 

vedením Ivany Prokešové, odborné 

učitelky Hotelové školy, se kterou OAK 

Most navázala další spolupráci.

Ludmila Holadová
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