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Po man
Kolem pěti tisic lidi
dorazilo do Hustopečí
na tradiční mandlo-
ňové slavnosti. užili si
mandle ve všech po-
dobách i dobré víno.

MICHAL HRABAL

HustoPeče - samotné
mandle nebo mandlový de-
zert k jídlu, mandlovice na
posilněni nebo foceni s vel-
kou mandli jako symbolem
města. Na jižní Moravě ne
zcela obvyklý druh ovoce ie
v sobotu při slavnostech
mandloni a Vína v Hustope-
čich k viděni na každérn ro-
hu. V různých formách,
,,PIáVě mandloně nás
dneska do Hustopečí pŤilá-
kaly," ujištuje například ná-
vštěvník Malian Romkas Z

TŤebíče.
Už po deváté hodině do-

polední se začinají v centru
města srocovat davy lidí,
Velký zájem mají především
o procháZku mandloňovou
stezkou. Turisté maji před
sebou porci téměř pěti kilo,
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dloňové stezce se vydaly davy

oreornĚlÉ xvĚw, V mandloňoVém sadu nad HUstopečemi rnoht] tidé obdlVovat Zatím jen pár rozvitých květŮ, Foto: Deník/Michat Hrabal



metŇ á stejný cil; husto-
pečskou roálednu. Někteřl
Volí obyčejný výšlaP, druhá
soutěživější část se rozho-
duje pro zpestření cesty pl-
něním úkolů spjatých s
mandlemi. Na čtyřech sta-
noÝištích za ně dostanou
Iazítka do pasu, který stojí
symbolických deset korun.
,,UŤčitě si některé úkolv
zkusíme. Počasí je dneika
opravdu krásné," pochvaluií
si třeba Běta s Lukášem z
Moravského Krumlova.

Už pŤi prvni zastáVce
u domu dětí a mládeže pa-
vučina musí příchozí zapojit

mozkově závity a poradit si
s několika slovnimi pře-
smyčkami a šiframi. Druhé
razítko získávají yýletníci na
ranči Valkýra napřiklad za
spíávné pŤiřazení imen bylin
k iednótlMm fotdgraf iim.
Někteří nad úkolem už do-
předu lámou hůl, jiní se ne-
vzdáVaji. 

"Mateřídouška 
je

tady ta fialová," mýli se je-
den z tipéru a ukazuje na
šalvěj.

Na třetím stanovišti u ov-
čího balu si turísté mohou
opéct špekáček. ,,Letos má-
me nově i mandlové koláč-

ky," podotýká Jana Hrádková
z hustopečské radnice. Úkol
je však jiný, a to poskládat
z papiru lotosový květ.

Ani těsně pod rozhlednou
u poslední zastávky nemaií
yý,letníci čas na oddech. Do-
stávajl do ruky buzolu a ra-
zltko si musí naiít sami. ,,od
první indicie se dostáVají k
další a po projití všech kon-
trol se postupně propracuji
až k razítku," vywětluje u
čtwtého stanoviště Tomáš
Knápek.

Počasí na \j.ýšlap je ideál-
ní, svíti slunce, z rozhledny

je krásný \,,ýhled do okolí.
Pod ní čeká pro úspěšné pl-
nitele úkolů zasloužená od-
měna v Podobě kalíšku
mandlí nebo mandlovice. ,

každému ppdle chuti. Jen
mandloně trochu kazí do-
jem. ,,Loni byly touto dobou
už rozkvetlé," lituje Bňanka
Lenka Penková.

Je pravda, že rozkvetlé
kvitky jsou vidět ve zdejších
sadech jenom ojediněle, ale
na návštěvnosti to není vů-
bec znáL 

"Myslím si, že ko-
lem čtyř nebo pěti tisic lidi
k nám dneska zavítalo. Měli

jsme nachystaných patnáct
set pasů a všechny jsme
rozdaly," hodnoť Hrádková.

Pokud se někomu nepoz-
dává procházka do přírody,
může navštívit jarmalk na
hustopečském náměstí, Po-
slechnout si hudební vy-
stoupení, ochutnat vzorky
hustopečských vinařú nebo
mandloňové menu v míst-
ních restauracích. odpoled-
ne se pak dočkají výsledků
ti, kteři se utkali v soutěži o
nejlePší mandlový dezelt, i
ti, kteří čekali na ochutnáv-
ku soutěžních vzorků.
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