
 

Země živitelka 2013 

      Tradiční setkání aktérů zemědělského venkova proběhlo v Českých Budějovicích na 

výstavě Země živitelka 2013 ve dne 29. srpna až 3. září 2013.  Naše organizace byla přítomna 

jako součást prezentace místních akčních skupin Moravskoslezského kraje.  

     Letošní prezentace místních akčních skupin byla v pavilonu Z pojata jako prezentace 

jednotlivých krajů. Takto pojatá koncepce, která se nesla v jednotném grafickém aranžmá  

byla přehledná nejen pro vystavovatele, ale především pro návštěvníky. Také nám se líbila a 

ocenili jsme soudržnost jednotlivých krajských organizací. Na jedné straně pavilonu Morava a 

Slezsko, naproti krajská prezentace z Čech. Všechny dny probíhaly pravidelně moderované 

vstupy, ve kterých se krajské sítě představovaly ústy svých jednotlivých zástupců místních 

akčních skupin. Profesionální moderátoři dokázali vytvořit příjemnou atmosféru a poutavě 

představit jednotlivé regiony.  

     I jak vypadala prezentace Moravskoslezského kraje? Náš kraj se prezentoval nabídkou 

pivních ochutnávek z malých rodinných pivovarů z celého kraje (ty zajistily moravskoslezské 

MASky v režii MAS Opavsko) a především ochutnávkou našich skvělých „prajzkých“ 

koláčů. Naše účast již byla na této akci potřetí v řadě a řada návštěvníků nás už vyhlížela. 

Letos jsme si pro ně připravili překvapení – vedle ochutnávky jsme dovezli i několik receptů, 

sesbíraných z Hlučínska. Vedle koláčů (skvělých jako vždy od paní Dostálové z Rohova) 

jsme prezentovali i další kulinářské výrobky našeho regionu – pivo Rohan a pečené koleno od 

pana Komárka z Rohova, přípravky na pizzu a prajzký chleba od f. Empresa z Dolního 

Benešova, domácí malinový džem z farmy Merry Berry, ruční výrobky z papíru od paní 

Mrovcové z Kobeřic a keramické skvosty z Charity Hlučín.  

    Skvělá atmosféra výstavy (byť je na náš vkus délka výstavy až moc dlouhá), krásné letní 

počasí, spousta návštěvníků, přítomnost politických státních zastupitelů – to vše provázelo 

výstavu Země živitelka 2013 a my můžeme jen radostně konstatovat, že úroveň výstavy strmě 

stoupá.  

     Děkujeme všem členů a Sdružení obcí Hlučínska za poskytnutí propagačních materiálů a 

za podporu prezentace našeho jedinečného koutu Slezska.  

     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout krátký průřez výstavou.  

     Vaše MAS Hlučínsko. 
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