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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

ZAHRADA ČECH V LITOMĚŘICÍCH
12. 9. 2014

Reportáž z průběhu akce
DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU

Zahrada Čech v Litoměřicích otevřela své brány 12. září 2014. 
A právě v tento den se tradičně hodnotí letos již: 

 5. ročník soutěže o značku „Regionální potravina 

Ústeckého kraje 2014“ 

a

 7. ročník soutěže o značku „Nejlepší potravinářský 

výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.

Záštitu nad touto soutěží převzal hejtman Ústeckého 

kraje Oldřich Bubeníček.

V letošním roce organizovala a zajišťovala 
obě akce komplexně Okresní agrární 

komora Most – Teplice.

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/
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Výsledky byly výjimečné. 

V obou soutěžích se ze všech krajů v rámci celé ČR přihlásilo 
nejvíce výrobků a to:

 U Regionální potraviny soutěžilo mezi sebou 145 

výrobků

 U Přemysla Oráče dokonce 159 výrobků

Výsledky hodnotily hodnotitelské komise – v případě 
Regionální potraviny komise jmenována ministrem 
zemědělství Mariánem Jurečkou, u Přemysla Oráče byla 
hodnotitelská komise jmenována hejtmanem Ústeckého 
kraje Oldřichem Bubeníčkem.

U Regionální potraviny bylo hodnoceno 9 kategorií a 
v každé kategorii byl vyhodnocen jeden vítěz.

U „Přemysla Oráče“ bylo hodnoceno 14 kategorií – v každé 
kategorii byl vyhodnocen jeden vítěz a kromě toho bylo 
hejtmanovi ÚK navrženo udělit dalších 12 mimořádných 
ocenění, vzhledem k tomu, že výrobky Ústeckého kraje 
vykazovaly vysokou kvalitu, chuť, vůni atd. a opět se zvedla 
jejich laťka.

A jak to 12. září – první den výstavy „Zahrada Čech“ začalo:

 V 9,25 hod. nás navštívil ministr zemědělství pan ing. Marian Jurečka se 

svým doprovodem. Přivítali jsme ho, jako vzácného hosta chlebem a solí.

 Pak přijeli další pozvaní hosté:

 Prezident AK a PK ČR – Ing. Miroslav Toman

 Hejtman Ústeckého kraje – Oldřich Bubeníček
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 Litoměřický biskup - pan Mons. Jan Baxant

 Starosta města Litoměřice – Mgr. Ladislav Chlupáč

 Senátor – Ing. Jan Veleba

o A další pozvaní hosté

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 V 9,30 hod. v pavilonu „A“ moderátor rádia HIT pan Zdenek Lukesle 

zahájil výstavu, kde vystoupili s krátkými projevy – ministr zemědělství, 

hejtman ÚK, starosta města Litoměřice, jednatel výstaviště Zahrady Čech, 

ředitel výstaviště, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy, předseda 

Ovocnářské unie a nakonec vystoupil s krásným projevem litoměřický 

biskup pan Mons. Jan Baxant, který požehnal výstavišti a Regionálním 

potravinám.

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 V 10,00 hod. začalo slavnostní vyhodnocení soutěže o značku 

„Regionální potravina Ústeckého kraje“, které moderovala Ludmila 

Holadová – ředitelka OAK Most. Z rukou významných osobností -

ministra zemědělství Mariána Jurečky, hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka,

prezidenta AK a PK Miroslava Tomana, Mons. Jana Baxanta, 

litoměřického biskupa, starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče  a 

jednatele výstaviště pana Červína převzalo 9 vítězů této soutěže ocenění a 

to – skleněnou plaketu, certifikát a malý dárek od výstaviště Zahrady 

Čech.

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 V 10,20 hod. se pak konal, křest „Katalogu řemeslné výroby“, který vydal 

Ústecký kraj a je k dispozici všem návštěvníkům výstavy. Katalog je 

krokem k rozvoji místních výrobců a partnerství. Katalog pokřtil Jan 
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Szántó – radní pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a 

regionálního rozvoje a Oldřich Bubeníček – hejtman ÚK.

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 Až do 11,00 hod. si delegace ministra zemědělství prohlédla stánek 

Okresní agrární komory Most – výstavku regionálních potravin, ochutnali 

jednotlivé výrobky, pohovořili s přítomnými potravináři a některými 

vítězi v soutěži. 

Velice obdivoval um a kvalitu výrobků našich severočeských potravinářů, 

velmi se mu líbily cukrářské výrobky od našich cukrářů - byly zhotoveny 

dorty jako „Regionální potravina ÚK“, „Přemysl Oráč“ a dokonce i dort 

ve formě památníku Přemysla Oráče, Dubské zdobené perníčky, 

vlašskoořechový dort, Beránkův čokoládový dort, slaný dort a 

marcipánový dort pokrytý zeleninou z marcipánu, který jsme mu darovali 

pro jeho děti. 

Ochutnal a připil si s námi s výrobky likérky OKAR, vysoko ohodnotil 

naše masné výrobky – sušené šunky, špekáčky, dušené šunky, 

novobranské korálky a další. Ochutnal také různé druhy ovčích a kozích 

sýrů a velmi kvalitní sýry z Polabské mlékárny z provozovny Varnsdorf, 

které mají vysokou úroveň a kvalitu. Zastavil se také u ovocných moštů, 

které se v poslední době začaly v Ústeckém kraji vyrábět. Ochutnal také 

Mostecké pivo, pivo z pivovaru Kocour a další. 

Výstavka z potravinářských výrobků z Ústeckého kraje byla obdivována 

nejen delegací, ale i návštěvníky, kteří do našeho stánku přišli. 

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 Na výstavu přijali pozvání naši saští partneři – zástupci saských rolníků 

Werner Bergelt – jednatel Agrární komory Krušnohoří a Jens Beyer –

předseda představenstva a ředitel velké zemědělské firmy v Sasku, se 

kterými s velkým zájmem pohovořil náš pan ministr o zemědělství, 

Společné zemědělské politice, Programu rozvoje venkova a aktuální 

situaci dopadu ruských sankcí na zemědělství. Diskuse se zúčastnila také 

náměstkyně primátora JUDr. Hana Jeníčková z Mostu a Mgr. František 

Bína – jednatel Euroregionu Krušnohoří.
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________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 Pak delegace zavítala do Ovocnářské a Zelinářské unie Čech a Moravy, 

kde hovořil o současné situaci v odškodnění zelinářů a ovocnářů z EU a 

prohlédl si jejich nádherné stánky a ochutnal ovoce a zeleninu. Pak se 

zastavil s celou delegací na malé občerstvení ve stánku OAK, kde 

diskutoval s našimi hosty. 

Úderem 11. hodiny se musel pan ministr rozloučit, neboť ho čekaly další 

pracovní povinnosti, za OAK Most jsme mu předali knížku „Proměny 

severozápadu“ od krajinného ekologa dr. Stanislava Štýse a balíček 

regionálních potravin. Pochválil nás, jak jsme měli vše zorganizované, a 

nešetřil chválou u kvality všech našich výrobků. 

Z jeho krátkého vystoupení a diskuzí s potravináři, zemědělci a dalšími 

hosty se mohli všichni přesvědčit, že máme ministra, který je mladý, ale i 

skutečným a dobře informovaným odborníkem. Jeho návštěva byla velmi 

příjemná, v krásné atmosféře, škoda však, že tak krátká. 

Tak skončila I. část DNE S AGRÁRNÍ KOMOROU v pavilonu „A“.

Na pódiu v amfiteátru pak začal v 11,00 hod. hudební program a to 

vystoupení velmi známé a oblíbené hudební skupiny DUO JAMAHA, 

vítěze pořadu TV ŠLÁGR, kterou si návštěvníci velmi přáli. Po celé 2 

hodiny až do 13,00 hod. pak i za velmi nepříjemného počasí zněly 

oblíbené písničky, při kterých se zpívalo, tančilo a nikomu nevadil ani 

déšť. Po skončení hudebního vystoupení předaly Ludmila Holadová a 

Radka Plachá z OAK Most jako pořadatelé oblíbeným Kotvanovcům –

Mariánu a Alfonsovi – krásné písemné poděkování a předaly jim malé 

dárky. Atmosféra byla velmi příjemná, muzikanti nám děkovali za velmi 

vřelé přijetí a posluchačům děkovali, že vydrželi v tomto počasí 

nepřetržitě zpívat a poslouchat.

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 Od 13,00 hod. na pódiu v amfiteátru se konala II. část slavnostního 

vyhodnocení a to krajské soutěže o značku „Nejlepší potravinářský 

výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“. Vyhodnocení 
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moderovala Ing. Monika Zeman, MBA – zástupce ředitele krajského 

úřadu pro vnější záležitosti.

Z rukou hejtmana, 1. náměstka hejtmana, litoměřického biskupa, ředitele 

SZIF Severozápad, ředitelky OAK Most, místopředsedy KAK ÚK a 

obchodní manažerky výstaviště převzalo ocenění 14 vítězů z jednotlivých 

kategorií a bylo uděleno dalších 12 mimořádných ocenění.

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

 V modrém salonku v pavilonu „A“ se od 14,00 hodin  konala společná 

tisková konference k regionálním potravinám Ústeckého kraje a 

k zahájení výstavy Zahrada Čech. Za účasti médií, potravinářů, zástupců 

Ústeckého kraje – hejtmana a 1. náměstka, zástupce Zahrady Čech a OAK 

Most provedla Ludmila Holadová zhodnocení soutěže o značku 

Regionální potravina Ústeckého kraje a krajské soutěže Přemysla Oráče,

jejich průběh, přípravy a dosažené výsledky. 

Zároveň na tuto konferenci připravily pracovnice OAK Most výstavku 

biopotravin Ústeckého kraje, jejichž počet každoročně narůstá.

Dotazy novinářů a potravinářů byly všechny zodpovězeny, každý dostal 

přehled vítězných výrobků v katalogu 2014.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ohodnotil vysoko soutěže, 

které byly vyhodnocovány a poděkoval OAK Most za celkovou přípravu 

a prezentaci vítězných potravin ve stánku OAK Most.

Závěrem 1. náměstek hejtmana Dr. Stanislav Rybák, coby předseda 

hodnotitelské komise zhodnotil průběh hodnocení přihlášených výrobků 

do soutěže, které bylo velmi objektivní a pochválil vysokou úroveň a 

kvalitu přihlášených výrobků. Proto z hodnotitelské komise také vznikl 

návrh hejtmanovi, aby bylo uděleno dalších 12 mimořádných ocenění.

Poděkoval také všem potravinářům, zpracovatelům a zemědělcům za 

dosažené výsledky a popřál jim, aby se jim v jejich práci dařilo a aby se 

ještě dále v příštím roce rozšířil počet soutěžících výrobců.

 Od 14,00 hod. začala hrát hudební skupina VESELÁ TROJKA – rovněž 

vítěz kategorie TV ŠLÁGR, na kterou i přes déšť čekalo mnoho 

posluchačů. Rovněž celé 2 hodiny návštěvníci zpívali, tleskali, tancovali a 

nešetřili radostí. Po ukončení opět zástupkyně OAK Most předaly 

muzikantům písemné poděkování a malé dárky. 
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Muzikanti byli velmi mile překvapeni, jak je publikum vítalo a nechtělo 

se s nimi rozloučit a také děkovali, jak jsme je příjemně překvapili milým 

přijetím a dárky. Pak se všichni tři muzikanti odebrali k nám do stánku 

v pavilonu „A“, kde obdrželi malé pohoštění a diskutovali jsme s nimi o 

muzice, hudebních zážitcích do 19,00 hod. Vyzařovala z nich láska 

k hudbě, to hudební vystoupení berou jako svou zábavu, coby důchodci, a 

není to jen hra o peníze.

________________________________________________________________                        
__________________________________

_______________

A tak skončil 1. den Zahrady Čech –
DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU MOST.

Všichni jsme byli velmi unaveni a vyčerpáni, neboť celá příprava a průběh dne 
byl velmi náročný na organizaci, materiální zajištění, aranžování stánku, dovoz 
potravinářských výrobků, jejich uskladnění a komunikaci atd.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 Panu Petru Šimůnkovi z Chrámců, který celý den byl vztyčným 

důstojníkem pro hudební program a zajišťoval jejich materiální 

zabezpečení a propojení programu.

 Kolektivu vedení výstaviště Zahrady Čech, spol. s.r.o., především paní 

Míše Mokré – obchodní manažerce, ekonomce – paní Dagmar 

Svobodové a panu Martinu Ptáčkovi – vedoucímu provozu výstaviště, 

za velmi dobrou spolupráci, kteří nám vždy vyšli vstříc a zejména ještě 

před zahájením výstavy ve večerních hodinách zajistili postavení stanu 

pro muzikanty, bez které by hudební produkce vzhledem k silnému dešti 

nebyla možná.

 Kolektivu pracovníků Ústeckého kraje za velmi dobrou spolupráci, 

Monice Zeman za moderování soutěže Přemysla Oráče a všem dalším, 

co nám fandili.
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 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.

 Firmě FRROD za výrobu plaket, triček a veškerých propagačních 

materiálů.

 Všem milým hostům, kteří přijali naše pozvání a neváhali přijet 12. 9. 

2014 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.

DĚKUJEME!
Soutěže roku 2014 skončily, už teď připravujeme soutěž 
o značku nejlepších regionálních potravin v roce 2015!

V Mostě, dne 16. 9. 2014

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most

Vydává: OAK Most – KIS ÚK
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