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V letošním roce uplynulo 50 let od doby, kdy byly na Mostecku obnoveny 
vinice. Výroční Den otevřených dveří v Chrámcích proběhl v sobotu 13. 5. 2017 
od 8:00 do 18:00. Do Chrámců se sjeli milovníci vína a dobrého jídla, účastníci si 
mohli prohlédnout celé vinařství i s průvodcem, byla tam výstava dobových 
fotografií od Ing. Stanislava Štýse a sborník o historii vinařství na Mostecku. 
 
Na této akci nechyběla ani zemědělská technika – byl zde předveden traktor do 
vinic od společnosti AGRALL zemědělská technika a.s. ze střediska Sever v Rané 
u Loun a velký zájem o traktor měly i děti. 
Děti se také mohly projet na koni, opékaly si buřty a soutěžily v plnění 
tematických úkolů s odměnou. Také krásné počasí přispělo k této akci a pro děti 
to byl úplný ráj. Vydržely tam po celý den. 
 
Hlavní postavou byl Ing. Ivan Váňa, velmi známý český vinař, jehož zásluhou 
bylo obnoveno vinařství na Mostecku a vybudoval zde se svými 
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spolupracovníky největší vinařský podnik na bývalém Státním statku Most 
v Chrámcích v roce 1967. Obnovit mostecké vinařství nebylo jednoduché. 
 
Také od Okresní agrární komory Most, ve které je členem, obdržel poděkování 
a koš regionálních potravin. 
 
Na této slavnosti nemohla chybět Okresní agrární komora Most – informační 
centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje, která prezentovala 
regionální potraviny a zajistila občerstvení pro všechny návštěvníky na Dnu 
otevřených dveří – nebylo jich málo, sešlo se cca 1.200 osob. 
 
Prezentovali jsme tyto výrobce: 

 Uzenářství Ježek, s.r.o., Most – guláš, uzenářské výrobky, špekáčky, paštika 
s chilli 

 Vojtěch Strauss, Most – tlačenka, klobásy, sádlo, paštika 

 Pekařství Oertelt s.r.o., Most – chléb, rohlíky, malé kulaté chleby, špaldové 
řezy, škvarkové placky 

 MIPO Market s.r.o, Most – minizákusky, barevné koláče, podmáslový 
chléb 

 Polabské mlékárny, a.s., Varnsdorf – různé druhy sýrů 
 

Návštěvníci byli s občerstvením velmi spokojeni a regionální potraviny ze 
soutěží Ústeckého kraje jim velmi chutnaly. 
 
Byla uzavřena spolupráce s Okresní agrární komorou Most – Informačním 
centrem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Českým 
vinařstvím Chrámce, s.r.o. na další období - v měsíci říjnu budeme 
spolupracovat při burčákové slavnosti. 
 
Celou akci zajišťovala Okresní agrární komora Most s Informačním centrem pro 
rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje. 
 
 
 
 
 

Přejeme kolektivu vinařů mnoho úspěchů v jejich práci a pevné zdraví. 

 

V Mostě, dne 19. 5. 2017 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V CHRÁMCÍCH SE VYDAŘIL! 
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