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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Vážení přátelé,

informujeme Vás o 2. ročníku GASTRO FOOD FESTu
na Zahradě Čech v Litoměřicích.

II. gastronomický festival se koná ve dnech:

17.10.2014 (pátek) od 12,00 hod. do 17,00 hod.

18.10.2014 (sobota) od 10,00 hod. do 17,00 hod.

19.10.2014 (neděle) od 10,00 hod. do 17,00 hod.

Na této výstavě bude pro nás vyčleněno 10-15 stánků pro vystavovatele a prodejce. 
Stánky jsou stejné jako v roce 2013. Umístnění stánků je ve venkovních prostorách 
(v případě nepříznivého počasí v hale) – bude rozhodnuto cca 3 dny před konáním 
akce.

Platba za nájemné stánku dohodnuto 0,-- Kč.

Poplatek 200,-- Kč/1 firma ve výši 200,-- Kč uhradí za Vás Okresní agrární komora 
Most.

Další rozšíření stánku bude každý prodejce řešit s pořádající firmou DREAM PRO 
s.r.o..

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/
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Na tuto akci se mohou přihlásit výrobci, kteří se účastní soutěže Regionální potravina 
nebo Přemysla Oráče.

Termín přihlášek:
do 31.8.2014

Telefonicky:
Ludmila Holadová – 602 341 689
Radomíra Plachá – 602 741 110
Monika Plachá – 724 261 978
e-mail: oakmo@oakmo.cz

K přihlášce, prosím, přiložte seznam výrobků, se kterými se budete na 
gastronomickém festivalu prezentovat anebo je prodávat.

Všechny podrobnosti prodeje a prezentace budete konzultovat s pořadatelskou 
organizací DREAM PRO s.r.o. 
Lubomír Machoň – 777 333 559
e-mail: machon@dreampro.cz, info@dreampro.cz 

LIŤÁK
Jediným platidlem, kterým se bude moci platit na GASTRO FOOD FESTu je
L I Ť Á K

Kurz: 
1 liťák = 25,-- Kč

Toto platidlo bude jediná měna, za kterou si návštěvníci festivalu mohou zakoupit 
degustační menu, nápoje a ostatní laskominy. Další festivalové peníze bude možné 
zakoupit v pokladně výstavy nebo kdykoliv v průběhu na speciálně označených 
místech v areálu výstaviště.

Program na výstavišti bude rozšířen o další akce a to:
 rozšíření počtu mistrů kuchařů
 vaření pokrmů z regionálních potravin Ústeckého kraje
 propagace regionálních potravin ze soutěže „Regionální potravina“ a 

„Přemysla Oráče“
 soutěž prodejců a vystavovatelů „O nejlepší stánek“
 kulturní program a soutěže pro děti – zábavní PARK TŘI VĚŽE (Věž pohybu, 

Věž poznání, Pohádková věž)

Tento program pro děti bude probíhat po celé páteční odpoledne 17.10.2014 od 
12,00 hod. – pro školy, školky, dětské domovy, školní družiny, domy dětí a mládeže.
Děti obdrží v soutěžích drobné dárky. 

Chceme zpestřit program na tomto festivalu pro všechny věkové kategorie, aby si 
každý mohl vybrat, co ho zajímá.

Naše Okresní agrární komora Most bude mít samozřejmě na tomto festivalu také své 
stánky, kde budou probíhat ochutnávky i přímý prodej, takže tam budeme s Vámi.
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Chceme důstojným způsobem prezentovat tolik chutné, české, kvalitní a čerstvé 
potraviny vyrobené v Ústeckém kraji, aby se dostaly do povědomí českých 
spotřebitelů.

S pozdravem a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most
Radomíra Plachá

Monika Plachá

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

V Mostě, dne 19.2.2014




