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Najhorší máme za sebů. Tož tak hrozné to zas nebylo, enom je to veliká starosť do poslední chvilky 

nevědět kolik sa nás zejde a jak sa to zvládne. O čem je vlastně řeč? O degustaci slivovice! Ono je s tým 

koštem starostí dosť. Chodí sa okolo toho dva měsíce. On nového roku kdy je potřeba dovézt flašky na 

vzorky z Hluku, do konca února kdy jich mosíme vrátit. Aby Hlučané stihli nachystat košt svůj šlahačkový. 

Ale na rezervaci sálu na obecním je potřeba myslet třičtvrtě roku dopředku. Všecko si to možeme udělat a 

zajistit ve sboru svépomocí, až na tú degustaci. Přes 300 vzorků, to by chtělo kolem padesáti chlapů. Příště 

by to mohlo byt zas jednodušší, lebo zájem už projevovaly aj nekeré baby. Ale letos sa eště neodhodlaly. 

Bránit jim nemožeme. Co kdyby si šly stěžovat do Štrasburku na nerovné příležitosti. Dneskaj už člověk 

fakt neví, když nekeré poblázněné feministky cítí jako újmu oslovení slečno (když u chlapů neexistuje 

antonymum) a bijů sa za jeho zakáz v Evropskéj únii. No enom nevím jestli zrovna toto pomože zachránit 

eurozónu a společnú měnu. Šak uvidíme čeho sa eště dožijeme. Je potřeba sa nechat poučit aj inspirovat. 

My sme sa z loňska určitě poučit nechali. Sběr vzorků a 

sepisování seznamů dobrovolných dárcú sa dělál 

průběžně. Číslování vzorků už sa mosí dělat ve 

zhuštěnéj podobě, jako jednorázová hurá akce. Aj toto 

letos proběhlo v klidu a míru. Vypili sme u toho trochu 

vína, ale nezamotali sa nám ani hlavy, ani vzorky. 

Nekolik ne úplně jasně označených sme nechali na 

rozluštění nakonec a anonymní vzorek sme označili 

anonym. Seznam skončil, trochu překvapivě vzhledem 

k tomu jaká byla úroda, na sympatickém čísle 317.  

Fakt dobré, včíl enom sehnat dosť tych degustérů.  

 Novovešťané nedojedů. Idů k Jankovi Juráskovi co má Páčku ze Lhoty na sedmdesátiny. „Říkajte všeckým 

kdo by mohl s degustováním pomoct“, povzbuzujeme sa na zkůšce. Jak sa to udělá když nás bude dosť a 

jak když nás bude chybět sa domlůváme při číslování vzorků. Volám do Hluku. Trošku s obavů po loňském 

hektickém vyhodnocení v subkomisi se vzpomínkou na silné výrazy které tam padaly. „Kdy to máte 

v sobotu? Zvolaj v pátek o desíti večer, máme zkůšku“, říká kmucháček Jan. Dojeli štyré. Degustujú rychlo. 

Po svojéj bedně eště udělali osmadvacet hrušek. 

Z Hluku eště dojél švagr Pavel B. Také byl 

spokojený. Ináč samí domácí. Dvě semifinálové 

trojice nominované hned na začátku dostali po 

půl bedně. A přitom sa mohli těšit na dvanáct 

vzorků navybíraných u jednotlivých stolů.             

Z tychto dvů tuctů semifinálových potom vzešel 

půltucet finálový. Tato fáze už nebyla na ledviny 

tak náročná, ale o to zodpovědnější. Přípravu 

pravidel hodnocení měl na starosti Franta Vaněk a Bohuš Dominik. Ten mně v průběhu odpoledne říká: 

„Skuz zavolat do finálovéj komise Staňu Zahradského když odešel a nekoštovál. Když bude potřeba, tak já 

sa ukludím. Ale já za to fakt nemožu že sme sa tak porafali“. „Já sa urážat nenechám“, čuju z telefonu 

Staňu. „Kašli na to a dojdi. Náš Jan sa také loňský rok dušovál, že do Lhoty už nikdy a je to pryč a Jan tady“. 

„Dyť to bylo o ničem“ komentovál největší drama letošního koštování nejmenovaný místostarosta. Mě ta 

stresová chvilka minula, ani o líčení podrobností jak sa dvá chlapi hádajů o stejnů věc ve snaze jí co najvíc 



pomoct nestójím. Dyť je důležitá tá dobrá vůle a schopnost sa povznést nad věci i když nemožů byt dycky 

podle mě. Byť je to nekdy s nekým těžké. Chystání a začátek degustace s týmto drobným extempore mě 

minul proto, že sem měl inačí program. Plnění velice příjemných otcovských povinností. Štěpánka 

dostávala papír že je bakalářků. První promoce v rodině. Užívali sme si to ve srandě. Řeč pana rechtora 

zkraja připomínala trochu perestrojku v dobách když začínala glasnosť, trošku aj Nikitu Chruščova, ale 

nakonec velice faň, načisto k podstatě. Potom oběd 

se snoubencem (Štěpánčiným), přitom Kuba klidně 

komunikující s čerstvú vysokoškolačků Gabčú, moja 

Jarka s kyticů připomínající nedávný svátek aj bližšící 

sa narozeniny. To by sa dalo slavit celý týdeň. Enom 

kdyby sa ve Lhotě nekoštovalo. A jak to dopadlo tam? 

Vyhrála lhotská!!!           

 

 

 

13.února 2012 v čínské restauraci táborského hotelu Palcát před a po večeři  

 

 

 

 

 

 

 


