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Jako každý rok, tak i letos se konala tradiční BURČÁKOVÁ SLAVNOST – OSLAVA SKLIZNĚ 
HROZNŮ v Chrámcích na Mostecku.

Slavnost pořádala největší vinařská firma v Čechách – České vinařství Chrámce s.r.o., jejímž 
zakladatelem je známý český vinař Ing. Ivan Váňa.

V letošním roce uplynulo 50 let od doby, kdy byly na Mostecku obnoveny vinice. Okresní 
agrární komora Most – Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého 
kraje úzce spolupracuje s Českým vinařstvím Chrámce, a proto nemohla na této slavnosti 
chybět. OAK Měla svůj stánek v areálu vinařství, a probíhaly zde ochutnávky nejen vítězných 
regionálních potravin, ale také skvělých českých potravin z Mostecka a celého Ústeckého 
kraje, kde potravináři různých oborů patří mezi ty nejlepší. 

Na slavnosti jsme prezentovali tyto potraviny:

 Retro šunkový salám – Řeznictví Stříbrný, Louny

 Vepřové maso od Zrcadla – VAROZA s.r.o., Březno u Chomutova

 Julčin tučný tvaroh s medem – Barbora Marešová, Břvany

 Kozí kefír – Jakub Laušman, Držovice

 Onďasův Podmáslák – Jiří Ondečko, Děčín

 Sedmý schod – Žatecký pivovar s.r.o.

 sušené hrušky, jablka kostky, červená řepa chipsy – SEVEROFRUKT, a.s.  Trávčice

 Čertovsky dobré a křupavé brambůrky – Slavomír Hadrava, Hradiště 

 uzenářské výrobky, škvarkové sádlo, tlačenka, klobásy – Vojtěch Strauss, Most

 paštika s brusinkami, krušnohorský salám, vepřový guláš – Uzenářství Ježek s.r.o., Most

 farmářské bio máslo, kozí gouda – Polabské mlékárny, a.s., provozovna Varnsdorf

 špaldový řez, malé kulaté chleby, rohlíky – Pekařství Oertelt s.r.o., Most

 retro minizákusky – MIPO Market s.r.o., Most

Nechyběly různé dobrůtky, každý si přišel na své.

BURČÁKOVÁ SLAVNOST – TRADIČNÍ OSLAVA 
SKLIZNĚ HROZNŮ NA MOSTECKU

České vinařství Chrámce s.r.o.

14. 10. 2017 – 8:00 – 18:00 hodin
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Program:

 prodej a ochutnávka moštu a burčáku z bílých a modrých hroznů

 prodej a ochutnávka všech druhů vín, včetně archivních košér vín

 prohlídka vinařství s průvodcem (cizojazyčně – v angličtině i v němčině)

 ukázka zpracování hroznů, lisování rmutu, výroba moštu a burčáku

 pro děti – skákací hrad hledání pokladu sv. Václava, tematické úkoly, opékání vuřtů a 
další soutěže

Nechybělo ani občerstvení, zajištěné mj. právě Okresní agrární komorou Most.

Kromě toho Okresní agrární komora Most – Informační centrum Ústeckého kraje
prezentovala zemědělství Ústeckého kraje, rozdávala brožury o zemědělství, stolní kalendáře 
Regionální potraviny na rok 2018, kde jsou uvedeni vítězní výrobci, a podávala informace 
k dotacím, PRV, cenám zemědělských komodit, hlavně másla, mléka a vepřového masa. O 
tyto informace byl velký zájem.

Na slavnosti jsme důstojně prezentovali jak Statutární město Most, tak Ústecký kraj i Agrární 
komoru ČR.

Účast na této velmi známé burčákové slavnosti byla velká. Sešlo se cca 2000 osob, což bylo 
nejvíce za poslední léta. Sjeli se sem nejen Mostečané, ale i milovníci dobrého vína, zblízka i 
ze vzdálených míst a tuto slavnost velmi chválili, stejně tak regionální potraviny z Ústeckého 
kraje. Přispělo k tomu nádherné počasí, kdy sluníčko svítilo po celý den.

Několik zajímavých čísel o burčákové slavnosti:

 prodalo se 2000 l burčáku

 prodalo se 600 l chrámeckého vína

 návštěvníci snědli 150 porcí vepřového guláše od Uzenářství Ježek s.r.o.

 prodalo se 1000 koláčků

 prodalo se 100 l hroznového moštu

 prodalo se 10 kg čerstvého másla z Polabských mlékáren, Varnsdorf za solidní ceny

 prohlídku vinařství s průvodcem, o kterou byl velký zájem, zajišťovali 3 průvodci
o Kateřina Kreisinger, jednatelka Českého vinařství Chrámce s.r.o.
o Ivanka Mertová
o Vojtěch Merta

 přijelo 15 Američanů, kteří jsou stálými návštěvníky této burčákové slavnosti

Návštěvníci si prohlédli zpracování hroznů, výrobu vína, pěstební činnost, vinný sklep, a 
samozřejmě ochutnali burčák. K ochutnávkám bylo 50 druhů chrámeckých vín.

Velkou zásluhu na zorganizování této krásné slavnosti měla Bc. Kateřina Kreisinger se svým 
kolektivem, která řídí celé vinařství – pěstitelskou činnost, zpracování a výrobu vína, sklepní 
hospodářství a stejně tak i prodej. Je nástupkyní svého otce Ing. Ivana Váni a pokračuje 
v jeho poctivé práci a má k tomu všechny předpoklady



Děkujeme celému kolektivu Českého vinařství Chrámce, nejen za tuto krásnou akci, ale za 
celoroční práci při pěstování vinné révy a jejím zpracování na Mostecku.

I jejich zásluhou je krajina na Mostecku krásnější.
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TĚŠÍME SE JIŽ NA DALŠÍ BURČÁKOVOU 
SLAVNOST V ROCE 2018 – DNE 13. ŘÍJNA.



   

                

   




