Meruňkobraní v komornější verzi Meruňkového jarmarku
Židlochovice, 10. července 2021
S roční přestávkou, kterou si v loňském roce vynutily restrikce v oblasti pořádání akcí, se v Židlochovicích konal
10. července šestý ročník festivalu na oslavu meruněk. Pořadatel Město Židlochovice zvolil pro tento rok
komornější dramaturgii, zrušil oblíbené soutěže v pojídání meruňkových knedlíků a více se zaměřil se na
obsazení jarmarku s rukodělnými výrobky. Stánků s výrobky a občerstvením bylo na židlochovickém náměstí
téměř 70. Program na náměstí nabídl divadelní představení pro děti, klaunské vystoupení a hudbu pro příjemné
posezení.
Novinkou bylo rozšíření prostoru konání akce i mimo centrální náměstí do nedávno nově otevřeného objektu
Komunitního centra. Zde v tzv. stodole probíhaly ukázky vaření herečky, moderátorky Markéty Hrubešové a
Jana Rimplera, majitele gastronomického centra Kuliner Brno. Mezi vstupy vaření podepisovala Markéta
Hrubešová své knihy receptů.
Líbivé nádvoříčko Komunitního centra zase nabídlo zázemí pro prezentaci vín regionálních vinařů. Jedním z nich
byl i Pavel Lacina, zakladatel projektu Vinaři jdou na dřeň.
Vinařská sekce – vína z regionu na nádvoří Komunitního centra
Vinařství Proqin z Velkým Němčic, vinařství Na důlku ze Žabčic – vítěz víno regionu 2021, vinařství Merlon
Žabčice, vinařství Válka z Nosislavy, Sklepy Blučina a Rajhradské klášterní

Vinaři jdou na dřeň – zápis do Registru dárců kostní dřeně na
Meruňkovém jarmarku
Každý čtvrtý pacient, který potřebuje k uzdravení dárce kostní dřeně, jej nenajde. To se rozhodla změnit
iniciativa Vinaři jdou na dřeň a na akcích spojených s vínem pořádají zápis do Registru. V Židlochovicích se
mohli zájemci přihlásit právě na stánku Pavla Laciny, i za přítomnosti zástupce registru dárců kostní dřeně –
Evy Hůlkové z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc.

Meruňkové knedlíky
Velkým tahákem každého ročníku festivalu meruněk je prodej meruňkových knedlíků z produkce lokálního
dodavatele SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o. Do 15:15 hod. bylo prodáno celkem 3100 ovocných
knedlíků, z toho 2600 meruňkových a 500 borůvkových.
Nejinak je to s meruňkami. Letos se prodalo celkem 1200kg meruněk, které pocházely výhradně ze sadů
místních ovocnářů. V posledním uskutečněném ročníku (2019) bylo prodáno 450 kg.
Program dále nabídl prohlídky zámku, výstavu obrazů Olgy Puklové

Absolventská turistická vizitka
K 6. ročníku festivalu meruněk v Židlochovicích byla vydána Absolventská vizitka, která zároveň zahrnovala
turistickou akci Akátové okruhy krajinou Výhonu III.
Příští ročník Meruňkobraní se uskuteční v sobotu 16. července 2021.

