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Poslední zářijovou sobotu za krásného slunečného počasí proběhla v Mostě na 1. náměstí 
společná akce 

Svátek seniorů 
a III. farmářská slavnost – jablečná

Tato společná akce se konala od 8,00 do 13,00 hodin.

Tuto akci pořádalo Statutární město Most, Severočeské farmářské trhy a Okresní agrární 
komora Most.

Na náměstí probíhal bohatý kulturní program a to:
- seniorky MSSS Most
- seniorky Litvínov
- Klub Litvínov a sokolky Litvínov
- Petrklíček a Sedmikvítek (ZVŠ Žatec)
- Svaz Vietnamců Most a další

Video ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=fruSTcvFHb4

Program doprovázela kapela Mostečanka. Také pro děti byly na náměstí různé zábavy, např. 
skákací hrad pro děti a další. 

Souběžně s touto akcí proběhl trh plný farmářských výrobků, specialit a ochutnávky 
regionálních potravin.

Okresní agrární komora prezentovala ve svém stánku na farmářských trzích tyto regionální 
potraviny:

- sušená řepa a sušená jablíčka – Severofrukt, Trávčice
- sušené bio hrušky – Olga Syrovátková, Chrámce
- selské placičky s mandlemi – Eva Parásková, Kytlice
- pivo Sedmý schod – Žatecký pivovar
- kozí gouda – Polabské mlékarny, provozovna Varnsdorf
- menčíkova podkova – Varnsdorfské uzeniny
- salám Divočák – Vlastimil Chovaneček, Litoměřice
- sádlo se škvarky – Vojtěch Strauss, Most
- chléb, škvarkové placky a špaldový řez – Michal Oertelt, Most

III. Farmářská slavnost v Mostě

Jablečné hody, 29. 9. 2018
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Náměstí vonělo jablky, neboť slavnost byla v jejich znamení.

Výborná byla i návštěvnost, náměstí bylo zcela zaplněno a návštěvníci byli velmi spokojeni 
průběhem kulturního programu, neboť jak seniorky, tak děti odvedly v tancování velmi 
dobrou práci.

Farmářská slavnost se vyvedla, neboť počasí bylo nádherné, takže návštěvníci se těšili již 
z posledních slunečních dní.

Do konce roku bude ještě IV. farmářská slavnost, která se ponese v advenstním duchu a 
slavnosti budou pokračovat i v příštím roce.

Okresní agární komora tak přispěla k další prezentaci našich potravinářů z Mostu, ale i 
z dalších měst Ústeckého kraje oceněných v soutěži o značku „Regionální potravina 
Ústeckého kraje, tak i krajské soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek Přemysla Oráče“.
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V Mostě, dne 1.10.2018

ZVEME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY 
Z MOSTU A OKOLÍ

k návštěvě 
IV. FARMÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ, 

které se konají 
dne 8.12.2018 na 1. náměstí v Mostě
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