
 
 

„MLS Pardubického kraje 2022“ 
Vyhlášení soutěže  

 
AGROVENKOV, o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a hejtmanem Pardubického 
kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., vyhlašuje 16. ročník soutěže potravinářských 

výrobků „MLS Pardubického kraje 2022“ v kategoriích 
 

I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky 
II. Mléko a mléčné výrobky 
III. Maso a masné výrobky 
IV. Výrobky z medu a ostatní 

 

Počet výrobků do soutěže není omezen. 

 
Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 22. července 2022 na adresu: 
AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1 191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ nebo  
elektronicky na email: vanousova@agrovenkov.com nebo do datové schránky 

ittvcwu.                                      
 
Zásady a přihláška s přílohami je k dispozici na webových stránkách 
www.mlspardubickehokraje.cz 

 
Každý soutěžící zajistí předání přihlášených výrobků k hodnocení odborné komisi, a to 
dne 11. srpna 2022 od 7:30 do 9:00 hod.  
na adresu: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 
842, 537 60 Chrudim IV, budova domova mládeže a školní jídelny. 
 
Termín a čas návozu vzorků je nutno dodržet! 
 

▪ Vzorky výrobků musí být bez potisku a etikety (nesmí být patrný výrobce) 
▪ Masné výrobky musí být nakrájené k ochutnávce pro odbornou komisi   

   
V případě nesplnění těchto podmínek budou výrobky vyřazeny ze soutěže! 
 

Pro fotografování a tvorbu Katalogu 16. ročníku soutěže o nejlepší potravinářské 
produkty MLS 2022, prosíme dodat výrobek s etiketou. 
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Slavnostní předání značky „MLS Pardubického kraje“ 2022  
oceněným producentům se uskuteční 

 
 dne 25. září 2022  

na Krajských dožínkách Pardubického kraje na Pernštýnském náměstí v 
Pardubicích 

 
Ocenění: 
 

V každé kategorii a skupině budou vyhodnoceny a oceněny nejlepší výrobky.   
V každé kategorii bude vyhlášen absolutní vítěz. 
Radní Pardubického kraje ocení nově přihlášené výrobce – objev roku 

 
Ocenění a označení Potravinářský výrobek Pardubického kraje 2022 „MLS Pardubického 
kraje“ 2022 uděluje hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D. a předseda 
správní rady AGROVENKOV, o.p.s. Miroslav Krčil, DiS.  
 
Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku „MLS 
Pardubického kraje“, získají i značnou mediální podporu a možnost prezentace při 
ochutnávkových a prodejních akcích v regionu Pardubického kraje. 
          
Veřejná spotřebitelská soutěž „MLS Pardubického kraje 2022“ se uskuteční 25. 9. 2022 
na Pernštýnském náměstí v Pardubicích v rámci Krajských dožínek. Během tohoto 
dne budou moci návštěvníci ochutnat a ohodnotit soutěžní výrobky. Nejlepší produkt 
veřejné spotřebitelské soutěže bude odměněn. 
 

 
Bližší informace podá Ing. Petra Vaňousová – tel. 604 676 429,  
e-mail: vanousova@agrovenkov.com 
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