
 

18. výstava hroznů Slezska 

      Víkend v polovině září – 14. – 15. září – již po osmnácté patřil výstavě hroznů. V 

honosných zámeckých prostorách historického objektu v obci Velké Hoštice měli možnost 

návštěvníci spatřit unikátní exponáty hroznů vypěstovaných zde ve Slezsku. A naše Místní 

skupina Hlučínsko byla také malou součástí této jedinečné akce pořádané v české části 

Slezska. 

     Ač je kout Hlučínska severní částí České republiky, z pohledu historického území Slezska 

leží Hlučínsko a potažmo celé Opavsko na samém jihu. A také zde, v této části Slezska, žije 

velká komunita obdivovatelů, milovníků a pěstitelů vinné révy.  Právě ti se scházejí 

každoročně ve Velkých Hošticích, aby představili veřejnosti známé i méně známé odrůdy 

vína, která dokážou vypěstovat.  

     Významnou součástí je vzájemné předávání pěstitelských a šlechtitelských poznatků a 

zkušeností. Návrat zdejších vinařů ke starým vinařským odrůdám pomáhá zachovat kulturní 

dědictví našich dědů a vytváří nezaměnitelnou genetickou databázi vinné révy. Svou měrou 

k tomuto zaměření částečně přispěl projekt Sdružení obcí Hlučínska realizovaný v loňském 

roce přes naši Místní akční skupinu nazvaný Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku. 

     Malebné sály zdejšího zámku byly vyzdobeny vinařskými doplňky, které jedinečně 

dotvářely vinařskou atmosféru. Návštěvník měl možnost obdivovat vystavené exponáty, často 

tajemných názvů a také originální výzdobu, jež sama o sobě byla pastvou pro oči. Příchozívši 

měl možnost pořízení nádherných suvenýrů, ale bezesporu tahákem se stal jak bílý tak i 

červený burčák. Skvělý mok se mohl okusit přímo na místě nebo jej bylo možno odnést si 

domů a při konzumaci tohoto zdraví prospěšnému moku (pozor, pouze pro dospěláky!) si 

přímo evokovat svahy jižní Moravy, odkud byl dovezen. 

     Inu – krásně zdařilá originální akce. Ale kdo zde nebyl a lituje, nechť nezoufá. Již za rok 

zde bude výstava znovu. A tentokrát si ji nenechte ujít. 

     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout krátký průřez touto společenskou akcí.  

     Vaše MAS Hlučínsko. 
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