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Vážený pane ministře, 

Vážené dámy,  

Vážení pánové, 

 

Světový den mléka, jehož tradice byla zahájena již v 50. letech minulého století, je 

bezpochyby příležitostí připomenout si důležitý význam mléka a mléčných výrobků ve 

výživě lidí. Je určitě potěšitelným faktem, že se naše domácí spotřeba mléčných 

produktů postupně zvyšuje a jsem přesvědčen, že je tomu tak rovněž zásluhou 

podobných akcí, jakou je dnešní Den mléka.  

 

Na druhé straně ale není žádným tajemstvím, že ve spotřebě mléka a mléčných 

výrobků za Evropou silně pokulháváme. Mám ale silné obavy, že jenom oháněním se 

prospěšností mléčných produktů pro zdraví člověka, zvláště u mladé generace příliš 

nepochodíme, zvláště v případě, kdy zůstává stále oblíbeným heslo Co je zdravé, není 

většinou dobré a naopak. Rozhlédnu-li se ale kolem po vystavených výrobcích, jsem 

přesvědčen, že v tomto případě výše zmíněné pravidlo o nechutnosti zdravých výrobků 

rozhodně neplatí. 

 

Cesta z tohoto začarovaného kruhu tak vede nepochybně především přes pestrou 

nabídku mléčných produktů, ale také přes důraznou, nápaditou a hlavně viditelnou 

propagaci těchto výrobků, která je schopná svým nemléčným protivníkům konkurovat. 

Jsem si jist, že při této kombinaci budeme bojovat v příštích letech o přední příčky 

kromě pivního a lihového, také v mléčném žebříčku. 

 

I z tohoto důvodu jsem velmi rád, že součástí této akce je vyhlášení Mlékárenského 

výrobku roku, tedy ocenění, které je udělováno vysoce kvalitním a z pohledu 

spotřebitele zajímavým výrobkům. Je totiž více než zřejmé, že zvýšením atraktivity 

mléčných výrobků pro spotřebitele nebo uvedením nových výrobků na domácí trh 

mohou naši zpracovatelé nejen podpořit domácí spotřebu mléka, ale také posílit své 

postavení na českém trhu vůči evropské konkurenci. 
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Vážení přátele, 

přeji vám při dnešní Oslavě mléka mnoho nevšedních chuťových zážitků a pevně 

doufám, že pokud je mezi námi někdo, kdo zaujímá vůči mléku zatím neutrální postoj, 

stane se z něj, i díky této akci, jeho nadšený příznivec.  

 

 


