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Motivy na obálce katalogu jsou přebrány z díla Tadeáše 
Hajka z Hájku, které vyšlo r. 1562 za pomoci českých 
stavů a četných jednotlivců.

Tento „Herbář, jinak Bylinář velmi užitečný“ bylo dílo 
velice nákladné, neboť bylo opatřeno velkými a veskrze 
novými dřevoryty. Většina jich byla zhotovena v Praze. 
Hájek a  Mathioli  si totiž najali kreslíře Minicha a 
dřevorytce mistra Daniela, kteří bydleli v Mathiolově 
domě. Padesát dřevorytů však objednal arcikníže 
Ferdinand v Norimberku.

V předmluvě k dílu čteme, že se mu figury v žádných 
dosavadních herbářích nevyrovnají. Vskutku, 
dekorativností a vkusem zaujímají obrazy našeho 
českého herbáře první místo!



Přátelé, kamarádi, všichni milovníci milovaného zázračného destilátu.

Uběhl rok a opět se setkáváme na salašském koštu slivovice. Na neuvěřitelném
29. ročníku! 

Každý z nás, který tu vystavuje si asi v průběhu loňského roku mnohokrát
s obavami položil jednu důležitou otázku.

Budu vůbec mít nějaké trnky?  Budu  mít nějakou slivovici?

Matka Příroda, jediná stvořitelka všeho, zcela bez bázně a hany, tak jak to 
umí jen Ona, nám však opět ukázala, jak je moudrá a neovlivnitelná.

Když  se objevily na stromech první květy, skoro každý z nás jásal
a zároveň v duchu plánoval, kolik toho všeho bude mít, jak to všechno udělá, jak 
si dá záležet. 

Pak však nedostatek vláhy, po dlouhá období, započal v našich myslích navrtávat 
pochybnosti. Na stromech u pěstitele nebylo nic z malých plodů ovoce vidět. 
Pěstitel však stále tvrdě svíral sevřené pěsti a palce. Věřil. Čas šel dál.

Občas zapršelo, ale pěstitel byl stále více a více na pochybách. Když započalo 
ještě zelené ovoce na stromech padat, počaly u pěstitele chmurné myšlenky. 
Debaty o těchto problémech byly mezi přáteli stále intenzivnější. Ztrácel víru…

Sluníčko neustále plnilo svou povinnost. A velmi dobře. 

Došel čas, kdy plody trneček, jako každoročně, začínají převlíkat svůj hábit 
do módní slušivé fialové letní kolekce.  Ukazují se v plné kráse, síle
a počtu.  Zde pěstitel opět smutně zavzdychal, neboť průběh roku mu nesliboval 
dobrých výsledků.

Ovšem stal se doslova zázrak. Habitus trnek započal ukazovat svou skvělou 
kondici. Pod jednotlivými listy započaly vykukovat velké, hluboké fialkové oči. 
Jedno, druhé..sté…tisící!

Vodu trnkám dala matka Příroda přesně v čas, v přijatelném množství. Slabé 
trnečky odstranila v zájmu kvality těch silnějších. Sluníčko nepozorovaně avšak 
spolehlivě dokonalo a doladilo její dílo.

Pěstiteli se evidentně navracela dobrá nálada. To Příroda v plné tichosti, bez 
jakékoliv publicity nás připravovala na ojedinělý zážitek. Sdělila nám tímto  jasně, 
že nám loni poskytla vyjímečné  podmínky pro tvorbu skvělého ovoce. 

Ovoce, které zpracované pěstitelem ideálním způsobem může dát vzniknout 
slivovicím staletého významu…….. 

Hle, jaká moudrost, adresnost a uchopitelnost činů matky Přírody…..

Příteli, kamaráde, při ochutnávce dnešních vzorků nám dáš určitě zapravdu, 
že nejsme daleko od tohoto tvrzení.

Vaši pořadatelé z KPS
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PRAVIDLA  KOŠTU

1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro salašský košt poskytne řádně 
označený vzorek.

2. Počet vzorků od jednoho soutěžícího je neomezený.

3. Hodnocení vzorků probíhá v prostorách hostince Na Salaši.

4. Degustační komise sestává ze tří členů s libovolným zastoupením mužů i žen. 
Počet komisí základního kola je neomezený. Pro nominační a finálové kolo je 
stanovena jedna degustační komise s max. 8 členy. Pro regulérnost soutěže je 
nutné, aby byla komise sestavena z 5-ti přespolních členů a 3 členů 
domácích.

5. Seznam soutěžících s přidělenými čísly je ve známosti pouze paní Vl. 
Masaříkové, která se nesmí účastnit vlastní degustace.

a/ seznam účastníků se zveřejňuje až po předání ověřených 
výsledkových listin a to mezi organizátory akce - KPS a paní Vl. Masaříkovou

6. Vzorky se hodnotí anonymně 

a/ v základním kole 10-ti bodovou stupnicí 

b/ v nominačním kole 5-ti bodovou stupnicí

c/ ve finálovém kole 3 bodovou stupnicí

d/ podle místně upraveného standardu hodnocení ovocných 
destilátů

7. Soutěž probíhá v šesti kategoriích:

a/ nejlepší slivovice

b/ nejlepší hruškovice

c/ nejlepší meruňkovice

d/ nejlepší jablkovice

e/ nejlepší vzorek z ostatního letního ovoce nebo směsi 

f/ nejlepší likér

g/ nejlepší oskorušovice

8. V základní kole hodnotí každý vzorek dvě komise - celkem 6 členů.

9. Do nominačního /2/ kola postupuje max. 30 vzorků s nejvyšším bodovým 
hodnocením.

10. Do finálového /3/ kola postupuje 10 vzorků s nejvyšším bodovým 
hodnocením.

11. Pro všechny jiné kategorie mimo slivovici vypadá nominační /2/ kolo a 
vzorky s nejvyšším bodovým hodnocením postupují přímo do finálového kola. 

Do finálového kola z jiných kategorií postupují pokud možno první tři vzorky 
s nejvyšším počtem obdržených bodů.

12. O celkovém vítězi v každé kategorii rozhoduje přidělený nejvyšší počet bodů 
ve finálovém kole.

a/ v případě rovnosti bodů rozhoduje dále poměr hlasování v komisi

b/ jestliže je poměr hlasování v komisi nerozhodný je určen vítězem 
ten vzorek,  který obdržel v základním kole vyšší počet bodů 

13. Oficiální výsledky musí být zveřejněny v katalogu koštu slivovice.
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KPS klade velký důraz na kvalitní personální obsazení degustačních komisí. 
Pro 29. ročník salašského koštu degustovali následující degustátoři:

KOMISE č:

1. Točková J., Niesnerová L., Juráková D.,
2. Daňková M., Masaříková V.,
3. Mařák A., Ševčík M.,
4. Karafiát L., Klenk M.,
5. Crla B., Talák J.,
6. Kloček B., Remeš L.,
7. Hubík J., Šilc R.,
8. Rokyta M., Hráček M.,
9. Němeček J., Dvouletý V.,
10. Jurák V., Bebar J.,
11. Jurák J., Bartošík.,
12. Hubáček J., Lapčík V.,
13. Dynka J., Jurčík P.,
14. Valer T., Skopal M.,
15. Chalupa A., Vítek J.,
16. Hrdoušek V., Příkaský L.,
17. Kuneta P., Vybíral K., Vávra J.,
18. Měrka S., Matula T.,
19. Machálek P., Hráčková S., Kodrla A.,
20. Panáček J., Panáček P., Vaněk V.,

Degustace základního kola proběhla dne 16.01.2016.
Degustace finálového kola proběhla dne 22.1.2016 v Hotelu Skanzen Modrá. 
Nominace na tuto degustaci obdrželo devět zkušených degustátorů. Z důvodů 
max. regulérnosti byla komise obsazena sedmi degustátory přespolními a pouze 
dvěma salašskými. Právo postoupit do nominačního kola mělo pouze prvních
30 nejlépe bodovaných destilátů v kategorii slivovice. Z nich pak vzešel celkový 
vítěz soutěže.
U ostatních kategorií byly vybrány do finálového kola pouze vždy tři destiláty
s nejvyšším počtem obdržených bodů ze základního kola.

SLOŽENÍ KOMISE PRO NOMINAČNÍ A FINÁLOVÉ KOLO

Talák Jaromír St. Město
Hubík Jan Uh. Hradiště
Vybíral Karel Kostelany
Jurák Vojtěch Nedakonice
Hubáček Jan Březolupy
Daněk Stanislav Salaš
Niesner Josef Salaš
Jurák Josef Dobrkovice
Crla Bohumil St. Město
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JAK KOŠTOVAT VZORKY

Vzorek je možné obdržet na základě odevzdaných obslužných lístků.

Vítězové jednotlivých kategorií a první
tři místa ve slivovici 4 lístky

50 - 60 bodů všech kategorií 3 lístky
40 - 50 bodů všech kategorií 2 lístky
 0 - 40 bodů všech kategorií 1 lístek

Cena obslužného lístku je 5,-Kč

Celkem je vystavováno 326 vzorků.

Body se vztahují k základnímu degustačnímu kolu!

Vystavené destiláty byly poskytnuty zdarma a dobrovolně pěstiteli ovoce
a nebudou předmětem dalšího prodeje.

Při výstavě nebudou destiláty podávány osobám mladším 18. let.

POUŽITÉ ZKRATKY

ŠV švestky HR hrušky VI višně

DU durancie BR broskve TŘ třešně

KA karlátka ME meruňky RY ryngloty

TR trnky MI mirabelky JA jablka

ŠP špendlíky OS oskeruše OŘ ořechová

GR griotka VIN vínovice LIK likér

LS letní směs SL slivovice RYB rybízovka

KAL kalvádos

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



PODĚKOVÁNÍ

INFORMACE

III. slováckého koštu slivovice

Zvláštní poděkování patří nastupující mladé salašské generaci konkr.  panu 
Niesnerovi  jun. a  panu Klemešovi jun. za kvalitní přípravu vzorků k degustaci
a pracnou a odpovědnou tvorbu anonymních seznamů účastníků koštu.

Velké poděkování patří paní Vlastě Masaříkové za práci kolem tvorby 
anonymních seznamů účastníků koštu a výchovu nových mladých členů našeho 
spolku.

KPS dále děkuje všem dobrovolným pracovníkům, kteří se podíleli jakoukoliv 
formou činnosti na přípravě a vlastním průběhu 29. salašského koštu slivovice.

Poděkování za tvorbu propagačních materiálů a katalogu koštu patří panu 
Aleši KODRLOVI majiteli společnosti GRAFIKO s.r.o.

Pro pěstitele, kterým není „svět slivovice“ lhostejný, máme informaci

o pořádání .

III. slovácký košt slivovice se uskuteční dne 5. listopadu 2016
v uherskohradišťské Redutě pod záštitou Společnosti přátel slivovice České 
republiky.

Právo účastnit se tohoto koštu mají pouze ti pěstitelé ze všech lokalit ČR, 
kteří se umístili v některém z lokálních koštů na prvních třech místech.
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze vzorky slivovice za poslední dva ročníky 
(sklizeň ovoce 2014 a 2015).

Šampion koštu obdrží hodnotné ceny a jeho vzorek bude slavnostně uložen 
do skleněné baňky v Muzeu slivovice ve Vlčnově pro další generace.

Výsledky koštu budou publikovány pro širokou veřejnost v LIHOVÝCH 
NOVINÁCH.
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ZAJÍMAVOSTI

Z historie…. „..boj s housenkami..“

Problematikou boje proti housenkám se zabývaly i centrální orgány 
mocnářství. Nejstarší nařízení pochází z  29.3.1797. 

 

bylo pozorováno, že se od několika let housenky na stromech ovocných 
neobyčejně rozmnožily a zhoubně na ovocnou sklizeň působily.

Vys. zemskému úřadu vidí se proto ochranu tohoto důležitého odvětví 
hospodářského vys. gub. dekretem ze dne 2. t. m. č. 37.382 tomuto k. kraj. úřadu 
naříditi , aby ihned všeobecně republikoval  vys. gub. oběžníkem ze dne 29. března 
1797 oznámený,  nejvyš.  úřadem naznačený – snad zapomenutý již – předpis  ve 
příčině sbírání a zničení housenek se stromů ovocných.

Tento vys. gub. oběžník, již ze dne 24. srpna 1810 č. 8.474 
republikovaný pozůstává v tom, že

1. sbírání housenek má se ku konci podzimku předsevzíti a na počátku 
jara obnoviti,

2. celý strom jest na podzim dřevěným nožem pečlivě od všelijakého 
mechu očistiti, poněvadž motýle nenasazují vajíček jen na listy,  nýbrž a sice 
mnohem více do mechu na stromě

3. strom, zvláště jeho rozsochy popelem  posypati,  jelikož vylíhlé již 
housenky se jím ničí, nebo vajíčka neplodnými činí, a tím strom od housenek 
osvobozuje,

4. sbírání v témž místě děj se ode všech takřka současně, kterážto doba 
budiž hospodářským úřadem za spolupůsobení místního soudu určena.

Aby toto pro pěstbu ovoc. stromoví tak důležité zavedení nevešlo v 
zapomenutí, jest nutno, aby hospodářské úřady a magistráty předpis tento nejen 
všem podřízeným obcím s poukázáním na vyměřený trest vždy na podzim a na 
jaře republikovali, nýbrž opis tohoto předpisu buď v českém, buď v nemeckém, 
buď v obou řečích na obecním domě vyvěsili. Mimoto jest u každého úřadu pod 
vlastní zodpovědnosti hosp. úřadů a magistrátů protokolárně zaznamenati, byly-li 
housenky na podzim a na jaře sbírány čili nic, zda důkladně či jen povrchně, o 
čemž aby objíždějící komie vědomosti nabyla a vinníka  potrestati mohla. 

L.S.

Karel hr. Bukuvky

c.k. gub. Rada a krajský hejtman

Republikace stávajícího předpisu pro sbírání housenek 

 se stromů ovocných
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SLIVOVICOVÉ DESATERO
 

1.  Slovácků slivovicu uctívat budeš.

2. Trnkové sady s poctivosťů a lásků opatrovat a 
rozmnožovat budeš.

3. Ze svojého sadu trnky do kvasu dávat budeš.

4.  Aj pro jednu trnku ohýbat sa budeš.

5. Z pořádného kvasu slivovicu pálit budeš.

6. Enom v dobréj pálenici slivovicu pálit budeš.

7. Do trnek budeš tolik práce dávat, abys dobrů 
slivovicu dostal.

8. Pijávat slivovicu budeš jen po vzoru dobytka.

9. Cizí slivovicu pomlůvat nebudeš.

10. Slivovicové moudrosti našich otců chránit budeš a pro 
budoucí potomstva jich zachováš.
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Za patronku pomologů je považována starořímská bohyně 
zahrad, zahradních plodů a ovocných sadů POMONA. Nejdříve 
byla vyobrazována s nožem, kterým ošetřuje stromy a chrání 
je proti démonům.
Ve středověku byla zobrazována s ovocnými plody.
Dle pověsti prý vlastnila starý ovocný háj nazývaný POMONAL. 
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POMONA
STAROŘÍMSKÁ  BOHYNĚ  ZAHRAD

A  OVOCNÝCH  STROMŮ

PATRONKA  NAŠEHO  KOŠTU
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