posledních několika letech je vhodné
počasí pro pěstování ovoce v naší oblasti. Proto bylo možno na 3. oblastní
výstavě ovoce a zahrádkářských výpěstků konané 20. a 21. září vystavovat kvalitní ovoce od
39 vystavovatelů ze ZO ČZS Slavkov u Brna,
Holubic, Hostěrádek-Rešova, Nížkovic, Vážan
nad Litavou, Nížkovic, Kobeřic, Heršpic, Rašovic, Klobouček a OU Račice. Celkem bylo vystaveno 173 vzorků jablek. Mezi nimi byly nejvíce zastoupeny odrůdy Rubín, Rubinola,
Gloster, Idared, Spartan, Bohemia. Z hrušek se
vystavovaly Lucasova, Wiliamsova, Dicolor,
Nella. Ze starších odrůd jsme mohli zhlédnout
jablka Oldenburg, Hájkova reneta, Smiřické,
Croncelské, Grafštýnské, Helfertovu renetu, Kanadskou renetu, Jaderničku moravskou a Panenské české. Z hrušek pak Pastornici. ÚKZUZ
Želešice nám opět představil novinky v odrůdové skladbě jablek. Že se v naší oblasti daří pěstovat vinnou révu, dokazují vystavené kvalitní
hrozny odrůd Olšava, Arkádia, Iršay Oliver,
Zweigeltrebe, Vavřinec, Diamant, Pola, Prim,
Dorfender, Okava a Sylvánské. Pozoruhodný byl
2 kg vážící hrozen odrůdy Panonia Kincze od
pana Stanislava Mráze. Jablkem roku se stala
odrůda GOLDEN DELICIOUS pana Vladislava
Kučery z Nížkovic. Mezi vystavovanými vzorky
nás zaujaly kdoule, jablko-hruška Nashi, zelenina, různě tvarované okrasné dýně a také čtyři
obří dýně vážící každá kolem 50 kg. Mnoho ze
715 diváků nám děkovalo za pěkně výtvarně řešenou výstavu. Jejich názory a děkování jsme si
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mohli přečíst v kronice naší organizace. Nebylo to však
jen naší zásluhou, protože květinová výzdoba od zahradnictví pana Jiřího Tesáka vhodně doplnila výstavní stoly.
Celkový ráz zvýraznila suchá vazba květin od OU Račice, která byla umístěna na jevišti. Naše kolegyně z Rašovic a Heršpic naaranžovaly krásný kout svými dekora-

cemi s venkovskou tematikou. Při vstupu do sálu všechny
zaujaly výtvarné práce dětí prvního stupně ZŠ Komenského a těch nejmenších z MŠ Zvídálek.
V pondělí 22. září byla výstava otevřena dětem a navštívily ji nižší stupně základních škol ze Slavkova, Heršpic a Kobeřic. V expozici včelařů je zaujalo hledání včelí
královny v přenosném včelím plástu. Ochutnaly také několik druhů medů. V ovocnářské části výstavy se zajímaly
o vystavované ovoce a při odchodu dostaly vystavovaná
jablka a hrozny vína na ochutnání. S jakým zaujetím vše
děti pozorovaly, tak věříme, že z nich vyrostou noví zahrádkáři a včelaři.
Jablka byla rozdána a nám nezbývá než poděkovat,
a to: Radě Městského úřadu ve Slavkově u Brna za finanční příspěvek, sponzorům, kteří darovali některé ceny
do tomboly, zahradnictví pana Tesáka za zapůjčení květiny a všem těm, kteří výstavu připravili a zajistili její
plynulý chod.
Vl. Luža

Expozice vãelaﬁÛ

Krásnû aranÏovaná zelenina h˘ﬁila barvami

Jiﬁí Svoboda, Ivan Charvát a pûstitel Jablka roku Vladislav Kuãera

