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Byli jsme na výstavě Země živitelka 

    Hřejivé sluníčko na jihu Čech provázelo celých šest dní známou výstavu Země živitelka 
2011 v Českých Budějovicích. 

     Výstava začala 25. srpna a denně přilákala do areálu výstaviště tisíce lidí. Výstava, která je 
svým zaměřením zemědělská, se již po několikáté stala baštou setkávání příznivců, 
podporovatelů i vlastních realizátorů rozvoje českého, moravského a slezského venkova. A že 
bylo co nabídnout! Například jeden celý pavilón byl věnován tradičním potravinářským 
výrobkům jednotlivých krajů. Díky českým a evropským zemědělským dotacím nastal boom 
ve výrobě typických krajových potravinových produktů a návštěvníci mohli ochutnat řadu 
specialit. Další z pavilónů, který byl zaměřen na myslivectví a rybářství, rovněž neměl o 
návštěvníky nouzi. 

     Zástupci místních akčních supin reprezentující své kraje byli umístěni společně v pavilónu 
R1  se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Náš 
Moravskoslezský kraj prezentovaly společně tři místní akční skupiny: MAS Hlučínsko, MAS 
Opavsko a MAS Pobeskydí a MAS Poodří, které mělo svůj vlastní stánek. Ve společných 
prostorách jsme prezentovali kromě svých činností a projektů také své tradiční výrobky.  

     Naši Místní akční skupinu Hlučínsko zastupovaly dvě ženy – Dagmar Quisková a Petra 
Tomíčková. K dispozici měly vytvořeny prezentace na počítači a propagační DVD, nabídku 
letáků některých producentů našeho regionu a co hlavně – „prajské“ koláče. Nelze napsat 
hlučínské, i když název zní mnohem lépe a snad i méně hanlivě, protože tyto koláče byly 
z Rohova. Obec Rohov zajistila výrobu této vynikající a originální pochoutky u paní Heleny 
Dostálové. Koláče byly nabídnuty v Českých Budějovicích zástupcům všech místních 
akčních skupin, ministerstev i návštěvníkům. Koláče sypané cukrem přitahovaly desítky lidí 
k našemu stánku a zněla pouze chvála na jedinečnost chutí a vzhledu. Největší údiv a 
nejčastější dotazy zazněly ohledně naší typické posypky (v Čechách se říká drobenka). Právě 
díky koláčům se naše místní akční skupina nesmazatelně zapsala ne do srdcí, ale především 
do žaludků všem ochutnávajícím. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj byli koláči tak 
okouzleni, že paní Dostálové poslali CD s typickými krajovými recepty z celé republiky. 
Dárek jí bude předán při nejbližší příležitosti. Veřejně tedy chceme moc poděkovat paní 
Heleně Dostálové z Rohova za její výborné koláče. Děkujeme!! 

     A všem výrobců našich koláčů vzkazujeme: buďte hrdí na tradiční originální výrobek 
našeho regionu, který v celé naší republice snad nemá konkurenci. 
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Pár záběrů z našeho stánku na výstavě Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích. 

                                            

 

                 

 

Vaše MAS Hlučínsko. 


