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V poslední sobotu května 30.5.2015 se konala na 1. náměstí v Mostě (mezi 
Centrálem a Magistrátem) JARNÍ FARMÁŘSKÁ SLAVNOST.

Jarní farmářská slavnost byla zaměřena na prezentaci a prodej kvalitních potravin od 
regionálních výrobců a pěstitelů.

Pořadatelem akce byly:
 Statutární město Most
 Okresní agrární komora Most
 a Severočeské farmářské trhy

Na této farmářské slavnosti si mohli návštěvníci v 15 stáncích koupit různý sortiment 
výrobků, které výrobci a prodejci prodávali jako např. ovoce a zeleninu, sadbu, 
pekařské výrobky, med, uzenářské výrobky atd.
Také občerstvení bylo dostatek, tradičně zde prodávali manželé Mandincovi z Mostu 
velmi chutné a kvalitní masné a uzenářské výrobky, které nechybí na žádných 
farmářských trzích a vždy u jejich pojízdné prodejny stojí fronta.
Velkou roli v sortimentu potravin na trzích sehrály „Svádovské jahody“ od pěstitele 
Ing. Stanislava Štrympla ze Zahrady Svádov u Ústí nad Labem. Jejich jahody jsou 
nepřekonatelné, krásně zralé, voňavé, velmi chutné. Ing. Stanislav Štrympl je velmi 
znalý pěstitel jahod nejen v Ústeckém kraji, ale i mimo něj. Jahody se ve Svádově 
pěstují v nadmořské výšce 140 m od roku 1968. U spotřebitelů je „Svádovská 
jahoda“ již pojmem a plně se ujala a je zárukou dobré kvality. Svádovská jahoda 
„Rumba“ byla proto také zaslouženě oceněna v letošním ročníku soutěže „O nejlepší 
potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ v kategorii ovoce a 
zelenina na 1. místě.

Program této Jarní farmářské slavnosti byl velmi pestrý.
Kromě prodeje a prezentace regionálních výrobců a výrobků si mohli návštěvníci 
slavnosti vybrat z dalších zajímavých prezentací a soutěží:
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v Mostě
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 Vystoupení hudební skupiny „Stará Sešlost“ z Mostu s velmi populární a 
známou country muzikou. Tato skupina obsazuje stále první místa 
v hitparádách country skupinách na TV Šlágr a je velmi oblíbená u country 
žánru.

 Soutěž o nejlepší tvarohové pečivo. Do soutěže bylo přihlášeno 14 pekařek, 
které upekly velmi chutné výrobky z tvarohu. Od organizátora farmářských 
trhů obdržely vítězky – Petra Korandová s tvarohovo-čokoládovým dortem, 
Hana Prokešová s tvarohovými rohlíčky a Michaela Plachá s Pannacotou koš 
farmářských potravin a od Okresní agrární komory Most balíčky uzenářských 
výrobků od výrobce z Mostu, jahody a chipsy z červené řepy.

 Soutěž v pojídání ovocných knedlíků, zde se umístil velký jedlík Pavel 
Wolhráb z Mostu, který snědl 17 jahodových knedlíků za 10 minut. Rovněž 
tento vítěz obdržel koš farmářských potravin a balíček uzenářských výrobků 
z Mostu.

 Dále ukázky včelařství a možnost výroby svíček z vosku, ochutnávky medu a 
medového pečiva. Pan Petr Táborský z Včelí farmy z Lomu velmi 
profesionálně vykládal o včelařství, který je členem Okresní agrární komory 
Most a vítěz soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –
Kraje Přemysla Oráče“.

 Zdobení a ochutnávky perníčku, pro děti možnosti zdobení perníčků vysvětlila 
a názorně předvedla paní Jitka Horčičková z Dubského perníku, která se 
každoročně se svými perníčky umístila v soutěži „O nejlepší potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ a její nádherné výrobky 
svědčí o jejím umu, dovednosti a zručnosti.

 Ukázky carvingu předvedli studenti ze soukromé hotelový školy Bukaschool. 
Jde o vyřezávání ornamentů do plodů ovoce nebo zeleniny.

 Prezentace a ochutnávky regionálních potravin Ústeckého kraje provedla 
Okresní agrární komora Most, která je koordinátorem soutěže o značku 
„Regionální potravina“ a „Přemysla Oráče“. OAK Most prezentovala tyto 
výrobce: Vojtěcha Strausse z Mostu, BILBO šmak z Mostu, Cukrárnu MIPO 
z Mostu, Severofrukt Trávčice, APLICU z Ústí nad Labem, LoPe Fruit 
Šepetely, PROMEGA z Loun, Olgu Syrovátkovou z Chrámců u Mostu.

 Děti měly také velký prostor pro různé soutěže a vyzkoušet si různé 
dovednosti a svoji zručnost a také toho patřičně využily.

JARNÍ FARMÁŘSKÁ SLAVNOST SE VYDAŘILA.
Z této slavnosti odcházelo přes 500 spokojených návštěvníků. Je vidět, že když se 
dají společné síly dohromady, lze dokázat cokoliv, i když v Mostě nikdy zájem o 
farmářské trhy nebyl a v posledních letech byly zrušeny.

Děkujeme vedení Statutárnímu městu Most a organizátorovi Severočeských 
farmářských trhů panu Adamovi Weberovi, že zorganizovali takovou akci, na které 
můžeme jako OAK Most prezentovat především naše výrobce z Mostecka, kteří mají 
velmi kvalitní a chutné výrobky z českých surovin, ale občané Mostu a návštěvníci 
farmářské slavnosti si udělali o mosteckých výrobcích svůj obrázek, velmi je chválili, 
vyptávali se, kde sídlí, kde si mohou tyto výrobky koupit a v našem stánku OAK bylo 
pořád plno.

Již teď se mohou všichni mostečáci těšit na podzimní farmářskou slavnost 
s podtitulem – jablečná a zeleninová, opět na 1. náměstí v Mostě.
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ZVEME VŠECHNY OBČANY MOSTU A OKOLÍ 
K NÁVŠTĚVĚ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 3.10.2015 V MOSTĚ
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