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Dne 11. 5. 2017 proběhl v Chomutově 
velice úspěšně první Krušnohorský 
regiofest. Akci pořádalo MAS 
Sdružení Západní Krušnohoří ve 
spolupráci se Statutárním městem 
Chomutov za finanční podpory 
Ústeckého kraje. Nad akcí převzal 
záštitu hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček a primátor 
Statutárního města Chomutova 
JUDr. Marek Hrabáč.

Na Krušnohorském regiofestu se kromě 
potravinářských výrobků nabízely různé 
regionální výrobky a zážitky z Ústeckého 
kraje. Všichni účastníci byli držiteli 
některé ze značek: KRUŠNOHOŘÍ 
regionální produkt, POOHŘÍ regionální 
produkt, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
regionální produkt, ČESKOSASKÉ 

ŠVÝCARSKO regionální produkt, Regionální potravina Ústeckého kraje, 
Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče. Výběr byl 
opravdu velký, mohli jste najít stánky s keramikou, obrázky, skleněnými, 
kamennými, voskovými i dalšími dekoracemi, hračkami, koženými kabelkami, 
kořením, regionálními potravinami, perníčky, košíky, vínem a mnoha dalšími, 
například informační stánek k zážitku „Štola Země zaslíbená“. Celou akci 
provázelo nádherné slunečné počasí.
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Krušnohorský regiofest se odehrával na dvou hlavních místech v Chomutově –
na náměstí 1. máje, kde byly samotné stánky a hlavní program Krušnohorského 
regiofestu, a v budově staré radnice, 
kde probíhala konference „Regionální 
produkce a její značení“ zaměřená 
kromě samotných regionálních značek
i na problematiku EET. 

V rámci bloku EET prezentoval tuto 
problematiku Ing. Lukáš Kozák, 
poradce náměstkyně ministra financí 
JUDr. Aleny Schillerové. Ve své prezentaci se zaměřil hlavně na problematiku 
blízkou účastníkům konference – povinnosti drobných řemeslníků, prodejců na 
trzích, infocenter (prodej formou přímého i nepřímého zastoupení, pověření…) 
a dalších subjektů ve vztahu k EET. Trpělivě a výstižně odpovídal jak na dotazy 
vznesené přímo na místě, tak na dotazy předem připravené.

Po bloku EET vystoupila se zajímavou prezentací týkající se krajské podpory 
regionálního značení Mgr. Petra Ludwigová z Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. Po přestávce pak vystoupili s krátkými prezentacemi zástupci 
koordinátorů jednotlivých značení v Ústeckém kraji: KRUŠNOHOŘÍ regionální 
produkt, ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt, Regionální potravina 
Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje 
Přemysla Oráče (koordinátorem obou potravinářských soutěží je OAK Most). 
Dále velmi zajímavě popsali své zkušenosti s regionálním značením někteří 
držitelé značek – jak těch potravinářských, tak jiných regionálních, vč. zážitků.

V rámci spolupráce s MAS Sdružení 
Západní Krušnohoří se i OAK Most 
vypomohla s prezentací regionálních 
výrobků (značek Regionální Potravina 
a Nejlepší výrobek Přemysla Oráče) –
výrobky ústeckých potravinářů byly
prezentovány jak na radnici při 
konferenci v rámci malého rautu
(zajišťovala MAS SZK), tak po celou 
dobu regiofestu ve stánku MAS SZK na náměstí. Všechny výrobky zajistila MAS 
Sdružení Západní Krušnohoří.



Samostatné stánky na náměstí mj. jiné také měli někteří z našich potravinářů, 
kteří se účastní obou soutěží:

 Jitka Horčičková, Dubí – zdobené perníčky, workshop zdobení

 Uzenářství Ježek s.r.o., Most – uzenářské výrobky

 Pekařství Oertelt s.r.o., Most – pekařské výrobky, špaldové řezy

 VAROZA, s.r.o., Březno – masné výrobky

 České vinařství Chrámce s.r.o. – vína 

 Zámecké sady Chrámce – Olga Syrovátková – pálenky 

 Moštárna Louny In s.r.o. – mošty 

 Marie Ryšavá, Račetice – cibule 

a další. Bylo zde i mnoho výrobců, kteří se do soutěží regionálních potravin 
dosud nepřihlásili, ale doufáme v jejich účast v budoucnu.

Kromě výrobků od některých výše zmíněných potravinářů byly ve dvojstánku 
MAS Sdružení Západní Krušnohoří prezentovány také výrobky těchto výrobců:

 MIPO Market s.r.o., Most – zákusky 

 SEVEROFRUKT, a.s., Trávčice – sušené jablečné a zeleninové chipsy

 Mostecký Kahan s.r.o. – pivo 

 AVENTA CZ, s.r.o., Otvice – Otvické lupínky, zeleninové směsi

Během celého dne probíhaly workshopy/dílničky pro veřejnost, kde si zájemci 
mohli vyzkoušet výrobu různých předmětů, řemesla aj. Velký zájem byl hlavně 
mezi dětmi ze škol a školek.

Kulturní program byl zajištěn po celý den – na pódiu na náměstí vystoupily 
různé kapely: Makovec, Album, Zfleku, Jazzový orchestr TEQUILA BAND, Dětský 
soubor ZŠ Březno a Jindra Kejak.

V Mostě, dne 16. 5. 2017
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Zdroj: Facebook, MAS Sdružení Západní Krušnohoří




