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Poslední 4. farmářská slavnost v Mostě se konala dne 9. prosince 2017 na 1. náměstí v Mostě 
a byla spojena s Vánočními trhy. 1. náměstí bylo krásně vyzdobené, s nádherně rozsvíceným 
vánočním stromem, a kolem dokola náměstí byly úplně nové stánky – jako domečky, také 
vánočně vyzdobené, které dokreslovaly vánoční náladu.

Za slunného, ale mrazivého dne se sešlo poměrně velké množství návštěvníků, kteří 
nakupovali nejen vánoční zboží, ale také především masné a uzenářské výrobky a 
občerstvovali a zahřívali se horkými nápoji – svařeným vínem, horkým punčem, grogem, 
čajem a kávou.

Na těchto vánočních trzích návštěvníci soutěžili v ochutnávce perníčků a pekařek se sešlo 
mnoho. Porotu tvořili tentokrát sami návštěvníci, kteří rozhodli o pořadí nejlepších perníčků 
takto:

1. perníčky s čokoládovou polevou od Domu romské kultury
2. Středisko volného času Most
3. 18. ZŠ Most

Je nutno podotknout, že perníčky od všech pekařek, pekařů, škol atd. byly vynikající a pořadí 
bylo skoro vyrovnané – s rozdíly skoro jednoho bodu. Vítězové od Okresní agrární komory
Most obdrželi tašku regionálních potravin.
V doprovodném programu SVČ byla výroba vánočních ozdob a zdobení perníčků ve 
vyhřívaném altánu.
To, co všechny návštěvníky zaujalo, bylo představení projektu Taxík Maxík, určený pro 
mostecké seniory a handicapované, o které byl mezi návštěvníky velký zájem a určitě byl 
tento projekt zvlášť seniory přijat s velkým zájmem.

Také Okresní agrární komora Most se zviditelnila na vánočních farmářských trzích a 
propagovala skvělé, velmi dobré a kvalitní potraviny Ústeckého kraje, především Mostecka.

Byly to tyto potraviny od následujících výrobců:

 Vojtěch Strauss z Mostu – jitrnice, jelita, tlačenka, klobásy

 Uzenářství Ježek s.r.o., Most – vynikající guláš, uzené, tlačenka, klobásy, jitrnice, jelita
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 MIPO Market s.r.o. Most – vynikající vánočky

 Pekařství Oertelt s.r.o. – vynikající vánočky, malé kulaté chleby

 Janka Kovandová, Libouchec (vítězka Regionální potraviny ÚK 2017) – Kovandovic 
oválky, krabičky vánočních zákusků, medovníkový dort

 Pivovar Kocour Varnsdorf – limonády

 Severofrukt a.s. Trávčice – sušená jablka, hrušky, červená řepa

Vzhledem k velké zimě jsme na slavnosti vařili kávu, čaj s citronem, punč a grog.

Na slavnosti byla i přes velmi mrazivé počasí velmi příjemná atmosféra a vánoční náladu 
doplňovaly krásné české koledy. Návštěvníci měli k sobě nějak blíže a všude zaznívala přání 
krásných vánoc, štěstí, spokojenosti a hlavně pevného zdraví.

Také Okresní agrární komora Most a Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova 
Ústeckého kraje se připojuje k přání příjemně strávených krásných a klidných Vánoc a 
úspěšnému vstupu do nadcházejícího roku 2018.

Okresní agrární komora Most děkuje také touto cestou vedoucím Statutárního města Mostu 
za celkovou spolupráci nejen při farmářských trzích v roce 2017, ale za podporu mosteckých 
zemědělců, které si velmi vážíme.

Těšíme se na další farmářské trhy v roce 2018.

V Mostě, dne 9. 12. 2017
Vydává: OAK Most – IC

Videoreportáž: https://www.facebook.com/emostecko/videos/1765516333481585/

1. Farmářské trhy se budou konat v sobotu
27. 1. 2018 na 1. náměstí v Mostě

s tématikou „zabijačkové“

Určitě bude co ochutnávat a naši řezníci 
předvedou, co všechno dobrého umí vyrobit.

Těšíme se na Vás!

https://www.facebook.com/emostecko/videos/1765516333481585/
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