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Za krásného slunečného počasí v první říjnovou sobotu proběhly v Mostě na 1. náměstí dvě 
různé akce a to:

o 3. Farmářská slavnost (jablečná) od 8 do 12 hodin
o Svátek seniorů od 13 do 17 hod.

3. farmářskou slavnost pořádalo statutární město Most, Okresní agrární komora Most a 
Severočeské farmářské trhy.

Součástí této akce byla soutěž o „nejchutnější jablečný dezert“ do které se přihlásilo 10 
soutěžících. Program podzimní farmářské slavnosti byl velmi pestrý. K poslechu hrála 
výborná country kapela Crissy, pro děti a dospělé zde byl zábavný program od společnosti 
EKO-KOM. O uskladnění jablek na zimu podal informace pan Adam Weber ze Severočeských 
farmářských trhů. 

Na závěr slavnosti byla vyhodnocena soutěž o nejchutnější jablečný dezert, kde byli 
vyhodnoceni 3 soutěžící a také mimořádná speciální cena byla udělala za jablečnou hořčici, 
která chutnala výborně. Vítězové soutěže obdrželi od OAK Most tašku regionálních potravin, 
od Severočeských farmářských trhů tašku čerstvé zeleniny a od města Mostu prezentační 
balíček.

OAK Most zde prezentovala ve 2 stáncích tyto regionální potraviny:

 Uzenářské výrobky od Uzenářství Ježek s.r.o. v Mostě, kde velký úspěch zaznamenal 
vítězný krušnohorský salám a horké Ježkovy karbanátky, klobásy, tlačenka atd.

 Uzenářské výrobky od Vojtěcha Strausse z Mostu – škvarky, sádlo, chléb se 
škvarkovým sádlem, klobásy, tlačenka atd.

 Pekařské výrobky z Pekařství Oertelt s.r.o. z Mostu – chléb, křehouše, koblížky 
s marmeládou, rohlíky
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 Uzenářské výrobky z firmy BILBO šmak s.r.o. z Mostu – špekáčky, minirohlíčky, 
výběrová šunka

 cukrářské výrobky  firmy MIPO Market s.r.o. z Mostu – trvanlivé „retro“ minizákusky

 ovocné mošty firmy LoPe Fruit s.r.o., Šepetely

 chipsy z červené řepy, sušená jablka a hrušky od firmy Severofrukt, a.s. Trávčice

 ovčí a kozí sýry z Farmy Držovice s.r.o. a I.H.FARM s.r.o., Raná u Loun

 sezamky a sušenky od Evy Paráskové z Kytlice

 sýry z Polabské mlékárny a.s., provozovny Varnsdorf

Na farmářské slavnosti se sešlo více než 1.000 návštěvníků, kteří se stali již stálými účastníky 
těchto krásných slavností. OAK Most tak přispěla k další prezentaci našich potravinářů nejen 
z Mostecka, ale z dalších měst našeho kraje oceněných jak v soutěži o značku „Regionální 
potravina Ústeckého kraje“, tak i krajské soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“.

Rovněž všichni prodejci chválili Mostecké slavnosti za jejich organizaci, zábavu, vysokou 
účast návštěvníků i kvalitní a chutné regionální potraviny.

V odpoledních hodinách navázala na farmářskou slavnost oslava SVÁTKU SENIORŮ. V úvodu 
zahájil SVÁTEK SENIORŮ hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Tato akce se konala 
pod jeho záštitou.

Na pódiu probíhala po celé odpoledne pěvecká vystoupení Jirkovských seniorek, taneční
country vystoupení Babí léto a dalších. Vrcholem programu bylo vystoupení seniorek 
z Městské správy sociálních služeb z Mostu, které zaujalo všechny diváky a u kterých mělo 
také velký úspěch.

1. náměstí bylo po celé odpoledne plně obsazeno a bylo zřejmé, že se program všem 
účastníkům velmi líbil.

Již teď se všichni mohou těšit na 4. farmářskou slavnost – předvánoční!
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3. FARMÁŘSKÁ SLAVNOST SE OPĚT VYDAŘILA!

ZVEME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY Z MOSTU A OKOLÍ 
K NÁVŠTĚVĚ 4. FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI

DNE 10. 12. 2016 NA 1. NÁMĚSTÍ V MOSTĚ.
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