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Prezentace regionálních potravin
Ústeckého kraje
na 9. ročníku SOKRATES 2
Městské divadlo Most – 24.11.2015

Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pořádala OHK Most, Vršanská uhelná, a.s. a
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem dne 24.11.2015
9. ročník SOKRATES 2 – prezentaci vysokých a vyšších odborných škol
v Městském divadle v Mostě.
Prezentace byla určena žákům středních a studentům vyšších odborných škol a
dalším zájemcům o studium na vysokých a vyšších odborných školách.
Nabídky studia zde prezentovaly tyto školy:
 Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická Ústí nad
Labem
 Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem
 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Teplice
 Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
 Univerzitní centrum Vysoké školy chemicko-technologické Praha – Unipetrol
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická
fakulta
 Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem
 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most, p.o.
 Fakulta výrobních technologií a managementu Ústí nad Labem
Mrzelo nás, jako Okresní agrární komoru Most, že se zde neprezentovala žádná
odborná nebo vysoká škola zemědělská. Máme za to, že i v Mostě jsou studenti,
kteří by měli zájem o studium v zemědělství, protože i zde je velmi perspektivní
zemědělství, které je na dosti vysoké úrovni a odborně zdatné pracovníky v našem
okrese potřebujeme.

Na této akci jsme také prezentovali regionální potraviny Ústeckého kraje a to:
 cukrářské výrobky - Dortletky od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem
 svatební koláčky od firmy APLICA Ústí nad Labem
 zdobené perníčky Jitky Horčičkové z Dubí
 mošty firmy PROMEGA Louny
 jablečné mošty firmy LoPe Fruit Šepetely
 jablka ze zemědělského družstva Klapý
 masné výrobky z uzenářství Vojtěcha Strausse z Mostu
 zabijačkové výrobky z uzenářství Ježek ze Saběnic
 obložené mísy z firmy BILBO šmak Most
 zeleninové chipsy ze Severofruktu Trávčice
 slané brambůrky od pana Hadravy – Lahůdky Fajn
 cukrářské výrobky firmy MIPO Market z Mostu
I zde účastníci akce nešetřili chválou a regionální výrobky Ústeckého kraje jim velmi
chutnaly.
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