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Tisková zpráva

Nejchutnější české potraviny zpestřily slavnostní odhalení busty
Francoise Mitterranda
Vynikající čeští potravináři – držitelé značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA se
v pondělí 13.7. s velkým úspěchem představili v Ledeburské zahradě pod Pražským hradem
v rámci doprovodného programu odhalení busty bývalého francouzského prezidenta Francoise
Mitterranda za přítomnosti a pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana. Akce se dále zúčastnili
francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, slovenský velvyslanec Peter Weiss a další
význační hosté. Iniciátorem a organizátorem odhalení busty byla Jazzová sekce a osobně její
předseda pan Karel Srp, účastník slavné snídaně Francoise Mitterranda s československými
disidenty v roce 1988. Busta tohoto význačného francouzského prezidenta tak byla odhalena jako
první v bývalé východní Evropě a, kromě Francie, pravděpodobně i ve světě.
Návštěvníci slavnostního odpoledne, včetně řady zahraničních hostů, se následně za poslechu
koncertu Ústřední hudby Armády ČR věnovali v krásném prostředí zahrady se sala terrenou
ochutnávce vynikajících českých potravin od vyhlášených českých potravinářů: Bohemilk , Brdské
pochoutky , Café Charlotte , Kavárna Chotěboř – Jana Fialová , KOMPEK , Krchlebské koláče –
Helena Konopíková , Moštárna Louny , Ovocňák – TOKO AGRI , Pivovar Ferdinand , Titbit,
Uzenářství a lahůdky Sláma a UZENINY BETA . Organizátoři ochutnávky a především samotní
výrobci si vyslechli doslova pochvalné ódy od přítomných spokojených účastníků, jak skvělé a
chutné potraviny dokáží připravit, a řada z hostů se také velmi zajímala o to, co se skrývá za
tajemstvím tak skvělé chuti nabízených českých potravin.
Překvapením navíc pro všechny bylo představení dvou nádherných slavnostních dortů
s vyobrazením francouzské vlajky a s portrétem Francoise Mitteranda, z nichž ten první od Kavárny
Chotěboř byl zkonzumován ještě na místě a ten druhý od železnorudského Café Charlotte si odvezl
jako dar francouzský velvyslanec, aby ho vystavil a následně nabídl k ochutnání hostům jím
pořádané recepce ke státnímu svátku Francie.
Prezentace držitelů značky Česká chuťovka, která mezi přítomnými vzbudila velký zájem o kvalitní
a chutné české potraviny i jejich výrobce z různých koutů republiky, proběhla ve spolupráci se
společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. /http://veolia.cz/cs / a za její laskavé podpory.
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