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Dne 8.3.2018 se konalo setkání zemědělců, potravinářů, zpracovatelů a bývalých 
spolupracovníků z agrárního sektoru, z okresů Most a Teplice u příležitosti 100 let vzniku 
Československa, 25 let Okresní agrární komory Most a Mezinárodního dne žen v SŠT Most –
Velebudice. O setkání byl velký zájem a sál SŠT Most byl zaplněn do posledního místečka –
cca 200 návštěvníků.

Pozvání přijali účastníci z bývalých státních statků Most, Teplice, Bílina a z různých organizací, 
se kterými spolupracujeme (OHK Most, HSR ÚK, HSRM, Krajský úřad Ústeckého kraje,
zemědělci potravináři, vítězové soutěží regionálních potravin atd.)

Významnou osobností byl bývalý výrobní náměstek OP Bílina – Ing. Emil Dokulil – 88 let, 
kterého jsme velmi srdečně přivítali – je to velký zemědělský odborník, který celý život 
zasvětil zemědělství.

K poslechu hrála country kapela STARÁ SEŠLOST z Mostu, která se umisťuje stále na předních 
místech v kategorii country kapel na TV ŠLÁGR.

Setkání zahájila Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most, která přivítala všechny účastníky a 
připomenula akce, ke kterým bylo toto setkání uskutečněno.

Na setkání se sešlo i mnoho významných osobností jak z krajského úřadu – Ing. Jaroslava 
Kuszniruková, Ing. Monika Zeman, MBA, Ing. Iva Tomešová a další, předseda Okresní
hospodářské komory Ing. Rudolf Jung, předsedkyně HSR ÚK a regionální zástupkyně 
zmocněnce vlády Gabriela Nekolová, DiS., předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková, 
akreditovaná poradkyně Ing. Jaroslava Šamsová, zemědělci, včelaři, potravináři, zpracovatelé
a další bývalí spolupracovníci.

Atmosféra byla velmi příjemná, účastníci si měli co vyprávět, vzpomínat, prohlížet fotografie 
svých rodin.
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Pro připomenutí výročí byly vyrobeny velké dorty cukrářstvím MIPO Market s.r.o. Most 
s nápisy „100 let vzniku Československa“ a „8. březen 2018 – MDŽ“.
Občerstvení pro účastníky bylo velmi bohaté a probíhaly také ochutnávky regionálních 
potravin Ústeckého kraje.

Účastníci mohli ochutnat tyto výrobky:

 vepřový guláš, karbanátky, obložené mísy – Uzenářství Ježek s.r.o., Most

 škvarkové sádlo, obložené mísy – Vojtěch Strauss, Most

 obložené mísy vybraných uzenin – MVDr. Pavel Kaplan – Řeznictví Šebestián s.r.o.

 dorty s nápisy, retro zákusky, podmáslový chléb – MIPO Market s.r.o., Most

 žatecké pivo „Sedmý schod“ – Žatecký pivovar s.r.o.

 miniřízečky, bramborový salát, banketky – BILBO šmak s.r.o., Most

 skvělé bílé a červené víno – Žernosecké vinařství s.r.o. – p. Kupsa

 víno – Divoch – červený a bílý – České vinařství Chrámce s.r.o.

 zdobené perníčky – Jitka Horčičková, Dubský perník

Kromě toho napekly naše kolegyně tyto výrobky:

 kynuté koláčky s různými náplněmi – Anna Jermanová, Horní Jiřetín

 rohlíčky ořechové, tvarohové, makové – Hana Prokešová, Most

 rohlíčky se slanou náplní – Marie Iblová, Korozluky

 žloutkové věnečky – Jaroslava Šípková – Obřice u Podsedic

 kanapky – různé druhy, slané pečivo – Michaela Plachá

 muffiny, štrůdl – Marta Zajíčková

U všech potravin bylo označení výrobců a účastníci se mohli přesvědčit o tom, jak skvělé jsou 
severočeské regionální výrobky. S občerstvením byli velmi spokojeni. Obsluhu účastníků, 
úpravu stolů, rautové stoly zajišťoval sehraný tým Okresní agrární komory Most pod 
vedením Radky Plaché ve složení:

 Monika Plachá

 Marie Rejmanová

 Markéta Škrabáková

 Michaela Plachá

 Kamila Plachá

 David Mitošinka

Fotodokumentaci a DVD zajišťovali: Ing. Miloš Mašek, Eva Mašková, Monika Plachá, Kamila 
Plachá, Michaela Plachá a Ladislav Šeiner. Z tohoto setkání obdrží všichni účastníci malé 
album fotografií.

Na závěr obdrželi všichni účastníci:

 ženy – květinu v květináči a přání s růží k MDŽ

 muži – škvarkové sádlo

Muzikanti country kapely STARÁ SEŠLOST obdrželi „Poděkování“ a balíček regionálních 
potravin a velmi děkovali za vřelé přijetí, příjemný průběh odpoledne a byli velmi překvapeni 
tak velkým počtem účastníků setkání.



Akce trvala od 12:00 – 17:00 hodin, avšak někteří přijeli už v 11:00 hodin, aby na ně zbyla 
místa.

Loučení bylo velmi srdečné, až se slzami v očích a všichni účastníci hodnotili toto setkání 
výborně, že se najde vůbec někdo, kdo dá takový kolektiv dohromady.

Děkujeme všem účastníkům za jejich účast, týmu Okresní agrární komory Most za vzornou 
obsluhu a country kapele STARÁ SEŠLOST za velký hudební výkon a obveselení účastníků.

V Mostě, dne 8. 3. 2018
Vydává: OAK Most – IC

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most
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