Jak jsme chtěly vidět rozkvetlé mandloňové sady v Hustopečích
Margit svolala zasedání krajské rady a okresní rady Brno-venkov i okresní konference v sobotu
24.března jako výjezdní do Hustopečí.
V tuto roční dobu už kvetou mandloňové sady v okolí, kam se chodí kochat davy turistů i neturistů.
No, kromě letoška; zima-nezima ne a ne skončit, tak mandloně zatím vyčkávají..
Ale nám to až tak nevadilo. Zázemí pro jednání nám poskytla cukrárna Mandlárna otevřená před
rokem. (O vlastním jednání se dozvíte jinde.)

Přišla nás pozdravit i majitelka cukrárny paní Kateřina Kopová, ač měla plno práce i ve stánku na
náměstí, kde se konala Slavnost mandloní a vína . Jindy by nám povykládala o historii sadů v
Hustopečích; omluvila se a výborně ji zastoupila Kamila Feniková. Na pomoc si vzala webovskou
stránku města Hustopečí a před historickými fotografiemi nám povykládala o mnohých
zajímavostech tohoto starodávného městečka.
Když si stránku http://www.hustopece.cz/ rozkliknete, hned se dozvíte, že
"Město Hustopeče leží v samém srdci jižní Moravy mezi Brnem a Břeclaví. Představuje vynikající
výchozí bod pro milovníky vína i cykloturisty. Může se chlubit středoevropským unikátem - dvěma
mandloňovými sady. "

Víte, že:
- Hustopeče jsou městem od poloviny 13.století, a mnohokrát měnily jméno, od Vzpez v roce 1247,
přes HVZTOPETZ, VZPETCH, AUSPECZ, HUSTOPEČ v r.1407, HAUSTOPECZ 1532,
AVSSPECZ 1592, AUSPITZ 1633.......a konečně Hustopeče z kroniky téhož roku;
- z Hustopečí pochází rodina našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka? Víc se dozvíte na naučné
stezce dlouhé asi 2 km, a víc o stezce v Turistickém informačním centru;
- že na náměstí stojí kromě morového sloupu a kašny Žumberák zbrusu nový kostel svatého
Václava a svaté Anežky České, postavený v roce 1994 na místě původního pozdně gotického, který
byl zdemolován pádem věže? V původním kostele ministroval i T.G.Masaryk;
- že Hustopeče jsou kromě unikátních mandloňových sadů známé rovněž jako centrum vinařství, a
to už od roku 1322, což je doloženo pečetí nesoucí znaky vinařství - větvičku vinné révy s hrozny a
vinařský nůž. V 16. a v 18.století se staly výměrou vinic největší vinařskou obcí Moravy. Třicetiletá
válka znamenala tragédii - 90% vinic po ní zůstalo opuštěných. Původní stav byl obnoven až
po stopadesáti letech;
- kromě Slavností mandloní a vína v březnu zde můžete navštívit Burčákové slavnosti v říjnu,
Světový duel vín či Svatomartinské slavnosti vín a husí v listopadu ... a mnoho dalších...
A pak jsme šly památky obhlédnout na nedaleké náměstí.

A
ve stáncích bylo možné koupit všelicos, jak už to tak bývá, ale i proslulou
mandlovici, výborný mandlový čaj, víno... A k tomu hrála na pódiu výborná mladá kapela Red
Socks Orchestra z nedalekých Pohořelic .. a hřálo sluníčko..
No, když budete číst tuto chválu, mandloně už budou odkvetlé, ale příští jaro si sem určitě udělejte
výlet!
P.S. A když 7.dubna opravdu sady rozkvetly, dozvěděla jsem se v pozvánce Rádia Brno, že paní
Kopová se podílela na vyšlechtění nové odrůdy mandloně, geneticky podobné té prapůvodní
středověké odrůdě. Nová odrůda dostala jméno HUSLE, vznikla spoluprací města HUStopeče a
šlechtitelské stanice v LEdnici.. Milé, že?
Broňa Milinková

