
Účel konference:

 výstavka a ochutnávka biopotravin Ústeckého kraje

 výstavka vítězných výrobků „Regionální potraviny Ústeckého kraje 2013“

 výstavka vítězných výrobků soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek 

Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“

Tisková konference se konala 13. 9. 2013 od 14,00 hod. v modrém salónku pavilonu 

„A“ na Zahradě Čech v Litoměřicích.

Účast:

za MZe:

 Ing. Miroslav Toman, CSc. – ministr zemědělství

 Ing. Stanislav Kozák – náměstek ministra zemědělství

 Ing. Dana Večeřová- ředitelka odboru komunikace MZe

za SZIF ČR:

 Mgr. Petr Milas- vedoucí odboru

 Ing. Karel Sekáč- ředitel odboru SZIF – Severozápad v Ústí nad Labem

Záznam z tiskové konference 13. 9. 2013 

v modrém salónku v pavilonu „A“ 

Zahrady Čech v Litoměřicích



za Ústecký kraj:

 RSDr. Stanislav Rybák- 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

 Ing. Monika Zeman- zástupce ředitele úřadu hejtmana a pověřena řízením 

odboru zemědělství a životního prostředí

za AK ČR:

 Ing. Jan Veleba – prezident AK ČR a senátor

média:

 Ing. Eugénie Línková- šéfredaktorka AGROBASSE

 Český rozhlas Sever- pí. Brádlová

 regionální média

výrobci:

 Jiří Svoboda- ředitel Polabské mlékárny, provozvona Varnsdorf

 Ing. Michal Svoboda- ředitel firmy LIMMA FOOD,a.s. Česká Kamenice 

(pekařství)

 Petra Krausová- jednatelka společnosti firmy LoPe fruit s.r.o.

 Jan Černý- z firmy Barbora Marešová- kozí sýry a mléčné výrobky 

a další

Starostové obcí:

 pan Václav Tyl- starosta obce Vědomice

 pan Ing. Václav Bešta – starosta městysu Brozany nad Ohří

za OAK Most:

 Ludmila Holadová- ředitelka OAK Most

KAK ÚK:

 Ing. František Loudát,CSc.- předseda představenstva KAK ÚK

a další hosté:

 PeadDR. Jan Eichler- ředitel Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem

 MUDr. Pavel Kacerovský- Ortopedické centrum Ústí nad Labem

Celkem účast na tiskové konferenci 35 osob.

Konferenci zahájila a řídila paní Ludmila Holadová- ředitelka OAK Most. Konference 

se konala ihned po slavnostním vyhodnocení a předání ocenění 9 vítězům 

„Regionální potraviny“ a 9 vítězům soutěže „Přemysla Oráče“. Kromě toho bylo 



uděleno 11 mimořádných ocenění na návrh hodnotitelské komise Přemysla Oráče za 

vynikající úroveň něterých potravinářských výrobků.

Ludmila Holadová seznámila přítomné s průběhem soutěží,počtem přihlášených 

výrobků, které byly nejvyšší ze všech krajů ČR ( RP- 150 výrobků, PO – 165 výrobků), 

zhodnotila spolupráci s potravináři a zdůraznila kvalitu, čerstvost, vzhled a chuťové 

vlastnosti oceněných výrobků (materiál k tiskové konferenci je v příloze).

Pak byla otevřena diskuze:

Ing. Miroslav Toman, CSc.- ministr zemědělství

Vyjádřil se k podpoře českých potravinářských výrobků, ocenil vzrůstající úroveň 

českých výrobků. Informoval, že v současné době pracuje MZe na úpravách soutěží 

ministerských a krajských a bude řešeno trochu jiným způsobem. Je již uzavřena 

dohoda s jednotlivými krajskými hejtmany.

Ocenil práci potravinářů, kteří se podílejí na výrobě kvalitních českých potravin a 

postupně se rozšiřuje okruh spotřebitelů, kteří chtějí české výrobky pro jejich 

čerstvost a kvalitu z našich regionálních surovin.

Ocenil také práci OAK Most při zajišťování celé organizace těchto velmi náročných

akcí.

Ing. Jan Veleba- prezident AK ČR

Potvrdil předchozí slova ministra zemědělství a pochválil jak ústecké výrobce, jejich 

iniciativu, tak také OAK Most při náročné organizaci soutěží

RSDr. Stanislav Rybák- 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Byl předseda hodnotitelské komise při vyhodnocení nejlepších výrobků Ústeckého 

kraje. Nebyla to práce lehká, vybírat z tolika kvalitních, chutných severočeských 

potravin. Hodnotitelská komise konstatovala, že úroveň českých potravin Ústeckého 

kraje rok od roku stoupá a doporučila hejtmanovi ocenit mimořádným oceněním 

dalších 11 nejlepších výrobků Ústeckého kraj kromě 9 vítězných.

Poděkoval za jejich odvedenou práci a reprezentaci Ústeckého kraje a pochválil 

organizátory soutěže – OAK Most.

za výrobce se vyjadřovali:

ředitel Polabských mlékáren, provozovna Varnsdorf pan Jiří Svoboda a pan Ing. 

Michal Svoboda ředitel firmy LIMMA Food, a.s. Česká Kamenice. Potvrdili společně, 



že tyto soutěže jim pomáhají k propagaci jejich výrobků, narostl jim okruh 

spotřebitelů - zvýšil se zájem o jejich produkty.

Společně uvedli, že obě firmy spolu navázali užší spolupráci – dodávají si vzájemně 

výrobky do prodejen, což také přispívá k vyššímu prodeji (mléčné výrobky- pečivo). 

Poděkovali OAK Most za velmi dobrou spolupráci, v žádném případě svými

telefonáty, termíny, požadavky OAK neotravuje, ale snaží se co nejvíce propagovat 

všechny Ústecké výrobky .

Přítomní starostové obcí:

pan Ing. Václav Bešta z Městysu Brozany nad Ohří a pan Václav Tyl z obce Vědomice, 

poděkovali, že se mohli na tuto tiskovou konferenci dostat a že mohli vyslechnot 

názory odborníků přes regionální potraviny. Mají ustaven litoměřický svazek obcí a 

budou informovat své kolegy o této konferenci.

Jsou členy hodnoteitelské komise „O nejlepší vesnici roku“ a právě by se mělo stát 

jedním z kritérií hodnocení - účast místních podnikatelů v potravinářství v soutěži 

regionální potraviny a propagace jejich výrobků, uvítali proto spolupráci s OAK 

Most.

Ing. František Loudát- předseda KAK – ÚK

uvítal změny v organizování soutěže a jejich sjednocení.

Závěrem poděkovala Ludmila Holadová všem účastníkům tiskové konference za 

aktivní účast, připomínky a názory. Poděkovala MZe ČR, Potravinářské komoře, 

Agrární komoře a kolektivu organizátorům a zvláště Ústeckému kraji, který nás velice 

podporuje a že se vzbudil tak velký zájem o tuto soutěž. Bez finanční podpory 

Ústeckého kraje a podpory MZe v regionální potravině by nebylo možné tyto akce 

realizovat.  Zároveň poděkovala všem výrobcům, kteří se soutěže zúčastnili, není to 

pro ně  jednoduché, zvlášť v této složité době, mají s tím spojené náklady, ale na 

druhé straně vidí, jak z příspěvků výrobců zaznělo, že jim naše propagace, výstavky a 

ochutnávky, pomohou rozšířit okruh spotřebitelů, kteří u nich budou tyto dobroty 

nakupovat.

Měli bychom se sklánět před výrobci, před jejich vynikající řemeslnou 

prací, co všechno chutného dovedou vyrobit. Važme si všichni jejich 

práce, ta se nedá odbýt, je každodenně pod kontrolou spotřebitelů. 

Tisková konference ukončena v 15,00 hod.



V Litoměřicích, dne 13. 9. 2013                                       Ludmila Holadová
                                                                                          ředitelka OAK Most – Teplice




