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V první únorovou sobotu  se konala 1. farmářská slavnost v Mostě se zaměřením na 
zabijačkové hody a speciality.
Zabijačkové výrobky zde měli možnost návštěvníci ochutnat od pěti řezníků – čtyř 
mosteckých a jednoho mimo okres.

Na slavnosti návštěvníci ochutnali

 regionální kvalitní potraviny 

 výborné zabijačkové výrobky a speciality

Nechyběla ani silová soutěž na silostroji a v doprovodném programu vystoupili herci 
mosteckého divadla pod vedením Jiřího Krause, kteří sehráli divadelní scénku „Zabijačka! Co 
a jak?“

Vzhledem k přísným veterinárním nařízením, nelze předvést na volném prostranství 
„skutečnou zabijačku živě“, a tak ji nahradila maketa prasete, divadelní scénka a řeznické a 
uzenářské stánky se spoustou zabijačkových výrobků.

Nechyběla ani soutěž „O  nejchutnější tlačenku 2017“. Hodnotili sami návštěvníci farmářské 
slavnosti. Do soutěže se přihlásilo pět soutěžících se svými vyrobenými tlačenkami.
Na konci slavnosti byla soutěž vyhodnocena a jako první se v soutěži umístil řezník pan 
Mandinec z Mostu, který získal od návštěvníků nejvíce bodů.

Okresní agrární komora Most věnovala ceny pro první 3 umístěné, a to marcipánový dort 
s nápisem „Most 2017“, který pro tuto příležitost upekla firma MIPO Market s.r.o. z Mostu.

K poslechu hrála výborná cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce.

1. farmářská slavnost se i přes nepříznivé počasí – zima, ledovka, inverze – vydařila, a 
slavnost navštívila spousta návštěvníků, kteří měli co ochutnávat, kupovat, soutěžit a 
poslouchat cimbálovou muziku.
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Je vidět, že mostečané si nenechali zabijačkové hody ujít – mají rádi masné výrobky.
Před stánky řezníků i Okresní agrární komory Most se tvořily dlouhé fronty a museli jsme 
v průběhu slavnosti jitrnice a jelita doplňovat od řezníků z Mostu – takový byl o ně zájem.

Okresní agrární komora Most již tradičně prezentovala regionální výrobky Ústeckého kraje, 
měli jsme na tržišti velký stánek s regionálními potravinami, které návštěvníkům moc 
chutnaly:

 Vojtěch Strauss, Most – zabijačková černá polévka, jitrnice, jelita, tlačenka, uzené 
maso, klobásy, čerstvé škvarkové sádlo, paštika ve skle

 Uzenářství Ježek s.r.o., Most – zabijačkový guláš, jitrnice, jelita, tlačenka, uzená 
krkovice, uzený bůček, klobásy, krušnohorský salám

 Pekařství Oertelt s.r.o., Most – malý kulatý chléb, křehouše, rohlíky, špaldové řezy, 
vánočky, koblihy

 MIPO Market s.r.o., Most – retro mini zákusky, podmáslový chléb

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

 Moštárna Louny In. – moštíky
a jiné další výrobky od regionálních výrobců, zvláště z Mostecka.

Protože bylo velmi chladné počasí, vařili jsme na slavnosti kávu, čaj s citronem a grog.

Celou akci moderoval výborně náš velmi oblíbený herec z mosteckého Divadla pan Jiří Kraus.
Tuto akci pořádalo Statutární město Most, Okresní agrární komora Most a Severočeské 
farmářské trhy.

Děkujeme všem prodejcům, organizátorům i návštěvníkům, že i přes velmi nepříznivé počasí 
se mostecká 1. farmářská slavnost vydařila. Návštěvníci odcházeli velmi spokojeni s plnými 
nákupními taškami.

Děkujeme také vedení Statutárního města Mostu za podporu OAK Most v oblasti propagace 
regionálních potravin a  za velmi dobrou spolupráci.

Rok 2016 ukázal, že farmářské slavnosti se v Mostě osvědčily, že pro trhy bylo vybráno to 
správné místo ve středu města s přímým dopravním spojením.

Těšíme se na Vás!

V Mostě, dne 4. 2. 2017
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V MOSTĚ NA 1. NÁMĚSTÍ.
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