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LIHOVÉ NOVINY
Č a s O P I s  n E O D V I s L Ý ,  V Ě n O V a n Ý  L I D U ,  J E H O  P O U Č E n Í  a  Z Á B a V Ě

  Č E r V E n E c  2 0 1 5  V Y D Á V Á  s P O L E Č n O s t  P Ř Á t E L  s L I V O V I c E  Č r    Z D a r M a

L I H O V Ý c H O D n Í  M O r aVa

I V O  F R O L E C

paV E L  p R I n C

M I M O Ř Á D n É  V Y D Á n Í  D O B r É H O  D n E

Tomáš Švejcar, Vésky
1. Úplně všechno. Hlavně se mi libí ty nejstarší 

exponáty. 
2. Výstavu mám čím doplnit. Bourali jsme ba-

rák a našli jsme vzorek asi 80–100 let starý. rád 
bych ho věnoval právě do tohoto muzea. Okamžitě 
budu informovat ředitele, pana Frolce.

Michal Minařík, Vlčnov, legrút ročník 1997
1. Vynalézavost lidí, že si dokázali vyrobit ta-

kovou pálenici. Kdo má peníze, tak si koupil svoji, 
ale někdo byl tak nápaditý, že si ji dokázal vyrobit 
doma v dílně. někdo se i snažil, aby z toho byla 
třeba nejmenší pálenička na světě.

2. Možná bych v zahradě nasadil v přilehlé 
zahradě různé druhy trnek nebo ukázat, z čeho se 
slivovice dělá.

Jana KIimentová, Postřelmov 
– Zábřeh na Moravě

1. Všeobecně chodím ráda do muzeí a jsem 
ráda, že se zachovávají ukázky tradičních řemesel 
a šikovnost zdejších lidí. Kde jinde než na jižní 
Moravě by mělo být toto muzeum.

2. asi nic. 

a n k e t a

Žijeme v moderní eurodobě plné norem, štítků, 
nařízení a zákazů. snažíme se vytvořit ideál euro-
prototypu člověka. Poslušného a plnícího normy, 
nenakupujícího o víkendech, nekouřícího, zdravě 
se stravujícího, vzešlého z principu 50:50, nenávi-
dějícího dle návodu vládnoucí garnitury a masmé-
dií tu rusko, tu přistěhovalce, jindy zase naopak. 
Odsuzujeme všechny, kdo neodpovídají tomuto 
prototypu. Mohutné aparáty Evropské unie chrlí 
stále nové a nové jistě potřebné normy, jejichž vý-
znam a smysl zůstávají nám, obyčejným smrtelní-
kům, zcela utajeny. to však není na závadu. Právě 
naopak. Vždyť dokonalý euročlověk nepřemýšlí, 
přemýšlí za něj stát jako jeden z koloniálních člán-
ků euroocasu. On jen plní nákupní košík coby sou-
část eurokultury a je mu dobře.

V kontextu výše uvedeného je zřejmé, že stáva-
jící činnost a postupy společnosti přátel slivovice 
České republiky (dále jen sPs Čr) jsou pro naši 
moderní společnost zcela neudržitelné. Zdá se, že 
doba, kdy jsme si zcela neodpustitelně dělali, co 
chtěli, kdy chtěli a jak chtěli, jen tak pro radost, jest 
obdobím temným a nehodným ideálů euročlověka. 
Zvláště pak mnoha generacemi zažitý postup výro-
by slivovice, opírající se toliko o jejich povrchní po 
předcích děděné zkušenosti a nikoliv o bezesporu 
hluboké znalosti poslanců, senátorů, ministrů, je-
jich náměstků a referentů, již nelze tolerovat.

těchto společenských trendů si je sPs Čr 
plně vědoma, a proto jim věnovala mimořádnou 
pozornost na zasedání nově zřízené Euronorma-
lizační komise národního lihového shromáždění 
(dále jen EnK a nLs). Jedním z hlavních bodů 
jednání se stal evidentně zastaralý postup výroby 
slivovice, řídící se toliko poněkud zjednodušeně 
řečenými zásadami – kvalitní vyzrálé ovoce, dobře 
připravený a hlídaný kvas, neuspěchaná destilace 
v čistých trubkách, koštování, blaho na duši i těle. 
Kromě ústního tradování a literatury znalců či 
fandů žádné normy! nutno říci, že již na prvním 
zasedání EnK nLs při sPs Čr padl první nástin 
dalšího postupu, z něhož vyjímáme pro ilustraci 
a stručnost jen to nejpodstatnější. Bude zřízena 
např. řídící komise pro evidenci, sběr a stanove-
ní velikosti zrajících plodů (jejich kolkování je ve 
stádiu toliko zvažování). Dále hygienická komise 
hlídající celý proces od zrání plodů po požívání 
destilátů a komise BOZP řešící mimo jiné i normo-

Zasedala euronormaliZační komise 
národního lihového shromáždění 
aneb Kupředu levá, kupředu pravá, zpátky ni krok!

Z E  Ž I V O t a J I ř í  S E V E R I n

KTeraK se LadIsLaV KoLář, herec 
brněnsko-hradišťský, naučil pálit slivovicu

Ladislav ,,Láry“ Kolář, herec brněnsko-hra-
dišťský, počal pálit. Bez zkušeností, bez protekce, 
bez porady, bez talentu. nezmínil se tajnůstkář 
ani znalcům lučebníkům v hospodě na Kopci. 
On je v rozhodování takový samostatný. ale pálil 
slivovici, tož to je páni umění. Kdyby si přečetl 
poučení pro hospodáře a vyrobitele lihovin, kterak 
nejvhodnějším a nejlacinějším způsobem vyráběti, 
lze slivovici při řádném a správném využitkováním 
peckového ovoce (z roku 1895) nemohlo by se stát 
to, co se stalo. Věděl by pak, že nejlepší je slivo-
vice ze slavovinie z pohoří Fruška gora, kde jsou 
skvostné slivové sady kolem třinácti pravoslavných 
klášterů. Věděl by, že slivovici je možno vyrábět 
ze švestky pravé. ale také z turguní (karlátek), 
ale také z bělic. Věděl by, že slivovice, se nemá pít 
ihned, nedočkavě, jak on činí, ale má ležet v sudech 
dubových, až nabude žlutavé barvy. Žízniví pijani 
však tato pravidla, nerespektují a necítí. slivovice 
pravá se nalije do skleničky, nechá se váleti na ja-
zyku dříve, než se polkne. slivovice dobrá se na ja-
zyku jemně povaluje, hřeje a neškrábe. V žaludku 
pak nepálí. sklenka takto vyprázdněná musí voněti 

jak suché švestky, bez jakéhokoli přídechu. nemá 
se pít hltavě a žádostivě, jak činí kupříkladu herec 
Bedřich Výtisk z Brna. našeho malého Kubíka 
dobrý člověk a vtipkový, ale podle mě je v pití slivo-
vice roztěkaný a nenasytný. slivovice totiž není ur-
čena k lačné a rychlé spotřebě, jako cigareta nebo 
šňupací tabák. slivovice je výborný zdravý napoj, 
musíme se ale o ni starati. Z brožury z roku 1895 
cituji: ,,Dokud nám švestkové sady rodí, modleme 
se, aby nám je pán Bůh zachovati a nebudeme chtí-
ti vyráběti zboží prodejné, nýbrž výtečné a lahůd-
kové.“ toto kdyby Láry věděl, nestalo by se to, co 
se stalo. Věděl by, že může nejen pálit ze švestek, 
ale také z kadlátek, modrých sliv, mirabelek a bě-
lic. sbíráme jen plody zralé, čisté, neplesnivé. Bez 
stopek.  nebereme ty, jež na větvi ještě pevně sedí. 
Dáváme je do košů a ponecháme 4-5 dnů státi. 
Odpeckované je drtíme dubovými válci. Odbor-
níci-lučebníci to takto doporučují. Pecky jsou nám 
nepotřebným a obtížným balastem, přiboudlinou. 
Kvasné kádě ponecháváme v místnosti při teplotě 
20-25 °c . Po vykvašení zanecháme uzavřené ná-
doby několik týdnů státi a dozrávati. až pak při-

vané ochranné oděvy sběračů plodů, páleničářů 
a konzumentů včetně jejich přísedících abstinu-
jících přátel. Potřebná bude i energetická komise 
stanovující energetické štítky destilačních kolon 
a zateplení obvodového zdiva kolem nich. Vzhle-
dem k současné mezinárodní situaci se neobejdeme 
bez cizinecké komise, která bude řešit přistěhova-
lecké vlny a jejich nediskriminační příjem do sPs 
Čr (vzhledem k náboženským zásadám většiny 
z nich bude patrně nutno značně rozšířit sekci 
abstinentů). to vše pod taktovkou a bedlivým do-
zorem národního lihového ústavu (dále jen nLÚ) 
dotovaného z fondů Evropské unie v čele s politic-
kou reprezentací, řídící a kontrolující vedle ekono-
micko-provozních odborů též odbor legislativní, 
protikorupčí, veřejných zakázek, kontrolní, rauto-
vý (předpokládaným generálním dodavatelem se 
stane agrofert), životního prostředí, propagační, 
strategického rozvoje, vnitřních a vnějších vztahů, 

názvoslovný, který konečně jasně definuje a stanoví 
rozdíl mezi např. slivovicí slováckou a valašskou. 
Vzhledem k tomu, že nLÚ bude zřizovat v jednot-
livých krajích své pobočky, dojde i k vedlejšímu, leč 
důležitému a pozitivnímu efektu. Díky němu bude 
snížena nezaměstnanost u nás i v zahraničí, neboť 
podle předběžného propočtu bude opět vygenero-
váno cca 2 466 dalších nových pracovních míst pro 
úředníky, z toho normativně 850 v České republi-
ce a dalších 1 616 v Bruselu, úzce spolupracujících 
s řadou vybraných soukromých firem.

cesta to jistě nebude jednoduchá. Odměnou 
se nám však stane konec stávajícího dlouhodobého 
tápání v procesu výroby slivovice a její konzumace. 
Pokud k nim v budoucnu ještě vůbec dojde. O na-
šich dalších koncepčních strategických a rozvojo-
vých krocích vás budeme informovat v některém 
z dalších čísel Lihových novin s vírou v jejich ne-
zrušení.

(Pokračování na straně 2.)

(Pokračování na straně 2.)

Foto © archiv Společnosti přátel slivovice ČR.

Při letošní jízdě králů ve Vlčnově jsme položi-
li návštěvníkům, kteří zavítali do Muzea lidových 
pálenic, dvě otázky. 

1. co se Vám na muzeu líbí?
2. Čím byste popř. výstavu doplnili?
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kročíme ku výrobě v kotlech destilačních. to vše 
jmenovaný neznal. Přesto se pustil se statečností 
sobě vlastní do tohoto těžkého, téměř  vědeckého 
úkolu. Vypálil téměř 40 litrů neobyčejně zajímavé 
pálenky. Byla poněkud zakalená. Víme přece dle 
starého návodu, jak možno ji vyjasnit. Činíme tak 
třeba přes špičatý plstěný klobouk až do úplného 
zjasnění. Možno též použít papír pijavý. to však 
jmenovaný lehkomyslně opomenul. Pozval nás ten-
krát do Hradiště na slavnostní košt. Mikina (jeho 
žena Mirka) připravila výtečnou večeři a před ní 
došlo na aperitiv vlastnoručně vyrobené pálenky. 
nebylo to špatné, ale slivovice to nebyla. ,,Láry, 
proč k tomu nepodáváš vejce?“ pronesla moje žena 
svatka. Pili jsme totiž koprovku. tekutina to byla 
libá, zajímavá, částečně pružná, neokoukaná, voňa-
vá, originální, pozoruhodná, ale byla to koprovka. 
On si Láry-hospodář půjčil od nás na chalupě sudy, 
v nichž byl předtím koncentrát kopru.  nestačili 
jsme to zpozorovat a tak ho před pošetilým činem  
zachránit. Esence tak silná, že ji podlehl i švest-
kový kvas. Poslední léta už Láry vypálil občas sli-
vovici výtečné kvality, chvíli to ale trvalo, jednou 
vypálil popsaným způsobem dokonce borůvkovici. 
nebyla také špatná. ale pravá Láryho slivovice po-
sledních let je lahůdka velmi vzácná, libá, chutná. 
takovou najdeme pouze v našem kraji valašském 
a slováckém.  

(Pokračování ze strany 1.)

Kterak se Ladislav Kolář, herec brněn-
sko-hradišťský, naučil pálit slivovicu

Takoví jsme byli

F E U I L L E t O n n E z n á m ý  a u tO R

Fejeton neznámého autora z roku 1892
Znáte, pánové, již slivovici? Myslím slivovi-

ci, jak ji sám pán Bůh stvořil, žádný prefabrikát, 
kterému by pravá slivovice, jak se říká, „ani vody 
nepodala“. Míním naši slováckou slivovici, bílou, 
jiskrnou, která, když ji nalejete, táhne se jako olej 
a tvoří „řeťázky“, význam její dáte v naší národní 
písni: 

Gořalko, gořalko, 
pěkný řeťázek máš, 
jak sa ťa napiju, 
gurášu mi dodáš. 

Že ne? 
Přijďte jen na besedu do naší pálenice a po-

slechněte, až první pára zasyčí a kvas se zvedne, 
když první pramének slivovice začne téci, a počkej-
te, až „výskočky“ odejdou; pak si nastavte štamprli 
a okuste.

Zvoláte se mou: „Božský to nápoj!“ jak zahřívá 
a sílí žaludek. 

a za chvilku ještě jednou. ta první byla ta „sil-
ná“, teď však poteče silná, ale sladká zároveň! ne-
ní-liž pravda, ta sládne na jazyku? 

tak, ale teď již dosti! slivovice má taky svoji 
nepříjemnou tvář, zvláště pro nezkušené žaludky, 
a pro slivovici tím spíše platí staré pravidlo: „Dob-
ré, ale raději o skleničku méně“. 

Dovolím si Vám dříve vysvětliti, co jest vlastně 
slivovice. 

Jest to přírodní lihovina vyrobená destilací 
neboli pálením ze zralých švestek. Jakmile švest-

alkoholového, aby byla nasládlá a zároveň silná, 
k tomu patří kromě dobře zařízeného destilačního 
aparátu a dobře dozrálých švestek i studená voda 
a dobrý jazyk. 

Zde nepomůže ani úřední alkoholometr, zde 
musí Vám říci vlastní jazyk „potud, nic dále“ a kdy-
by i v destilátu se nalézalo značné procento alko-
holu, nesmí se s předkem míchati, nechcete-li míti 
všechnu slivovici nakyslou a přiboudlou. 

a hlavní věc: příliš nespěchat, nepřipálit. 
Dohled v pálenici a dozor nad celou výrobou 

mívají v pálenici jeden nebo dva dělníci dle toho, 
jak se silno pracuje, a obyčejně každá pálenice má 
svoje staré známé, kteří se zavčas přihlašují. 

Přišli do naší pálenice zase staří známí, kteří již 
leta u nás dohlíželi a byli jsme věru rádi.  

Letos toho pálení bylo až nadbytek. Dali se 
hned do práce. Vyčistili kotly, opravili kádě na 
hady, vyklidili pálenicu, přichystali potřebné bečky 
a druhého dne, když finanční stráž vykonala svou 
povinnost a pantáta ještě těžší povinnost oproti 
bernímu úřadu, nalévali jsme první kotel kvasu. 

 Pod kotlem vesele zaplápolal oheň a pálenica 
v okamžiku nabrala na sebe svoji obvyklou přítul-
nou, pohádkovitou tvářnosť.  

„Páleníci“ zapálili svoje krátké dýmky, pro-
hlíželi zprvu zamlkle místnost, je-li vše na svém 
místě, a hle i na trámě nalezli svoje podpisy, kte-
rými neumělým švabachem zvěčnili svoje jména, 
že r. 1892 toho a toho dne, o té hodině přestalo 
se páliti. 

I ten obrázek – novoroční to gratulaci, kterou 
o minulém novém roce komisař přinesl – nalezli na 
svém místě přibitu.  

ky dozrají, česají se a dají se do velkých kádí kva-
sit. Kádě buď bývají postaveny venku v zahra-
dách, anebo ještě lépe v uzavřených místnostech, 
v nichž švestky přirozeným teplem rozkysají, 
vlastně se vykvasí v řídkou břečku. Jakmile kvas 
jest zralý, tj. jakmile přestal pracovat a na povr-
chu se usadí řídká tekutina, může se počít pálit. 

Kvašení trvá tak do počátku listopadu a ko-
lem polovice měsíce se začíná páliti. Každý, kdo 
má kvas, nemívá snad svoji vlastní pálenici, neb 
k této, jak jsem již pravil, jest nutna studená, nej-
lépe tekoucí voda a té máme nyní v našich mlý-
nech, zvláště od té doby, co naši rolníci kupují 
hlavně uherskou mouku, až nazbyt. 

Pálenicu má obyčejně při mlýně postavenou 
mlynář. 

Jest to malá chaloupka, kterou pantáta dle záli-
by více méně okrášlil. V té se nalézají obyčejné dva 
kotly. Jeden veliký na kvas a druhý menší na „lajtr“, 
jak u nás říkají. 

Z kotlů, které jsou opětně vysokými měděnými 
klobouky přikryty, vedou roury rovněž měděné do 
kádí naplněných vodou, kde jsou přišroubovány 
k několikráte stočeným rourám tak zvaným „ha-
dům“. „Hady“ jsou u východu z kádí prodlouženy 
rourkou, která se libovolně vede a ústí nad plecho-
vou nádobou, do níž teče slivovice. 

tak jsou zařízeny oba kotly.  
Pálení samo není žádný zázrak; kdo několikráte 

si toho všiml, dovede to taky, ale napáliti slivovici, 
aby byla prosta přiboudliny a sprostého zápachu 

(Pokračování ze strany 1.)

Martin Lukáš, hluk
1. V expozici nás zaujala hlavně lavórovice, ale 

se synem jsme nemohli přijít na princip, jak tato 
pálenka vznikala. Druhá věc je samotná rekon-
strukce staré stodoly, která opravdu vypadá moc 
hezky, a tento styl se mi moc líbí.

2. Možná snad nějaká reálná ochutnávka.

Blažena Galiová, Šardice
1. Úžasné muzeum. Je to připomínka našeho 

dětství, co jsme kdy viděli doma. V Šardicích máme 
také venkovské muzeum, ale tady ty exponáty jsou 
moc pěkně dochované. smekám.

2. Určitě nějaká ochutnávka, ale kdo ví, co by 
na to říkali daňaři. a klidně přijedeme s děvčaty 
zazpívat!

rostislav Šívara, Kroměříž
1. Každoročně pálím a jsem rád, že jsem mezi 

plejádou vystavených etiket všeho druhu našel 
i tu z mého kraje, konkrétně z pálenice sulimov. 
Vše o pálenicích mě enormně zajímá a rád se pro 
vlastní výrobu inspiruji kromě moderních postupů 
i dochovanými poznatky. 

2. nejsem tu poprvé, ale ani po třetí návštěvě 
mě nic nenapadá.

d d

Ceník
platný od 15. května 1932.

Omakávání koziček 5,-
Vzpřímení ohonu 7,50
Sáhnutí na popelníček 5,-
Prohlídka popelníčku 10,-
Štych obyčejný 20,-
Štych zezadu 30,-
Štych na zvláštní přání 50,-
Štych falešný 20,-
Štych na prsou 30,-
Štych s asistencí druhé dámy 50,-

Ostatní práce, jako česání, ondulování, lízá-
ní, parfumování atd. v cenách nepatrných.

Vojsko a trampové 30% sleva.

Ceny rozumí se včetně mýdla a ručníku. 
Pp. abonentům zvláštní výhody.
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VýzVa Veškerému obyVatelstVu
králoVského města uherského hradiště!

město uherské hradiště, slovácké muzeum v uherském hradišti,
klub kultury uherské hradiště, knihovna bedřicha beneše buchlovana

spolkoVá slaVnost V měšťanské besedě
ke 120. Výročí národopisné VýstaVy  
českosloVanské V praze
s o b o ta ,  1 5 .  8 .  2 0 1 5
18 hodin – slavnost s představením spolků  v parku  bastion (za měšťanskou besedou)

20.30 hodin – hlavní program v sále měšťanské besedy (ulice hradební)

V průběhu večera vystoupí:
horňácká cimbálová muzika petra mičky

smíšený pěvecký sbor svatopluk
štrajchkapela kněžpole

okttet Gymnazia uherské hradiště
luhačovický okrašlovací spolek Calma

Vstup do bastionu zdarma, hlavní pořad : vstupné 100 kč

občerstvení a dobrá nálada zajištěny!

Meštanská beseda JoseF Bora:
TaJný LIhoVar
na KoMensKu
Poslechněte osadníci,
o té tajné pálenici,
na Komensku nalezené,
někým tajně prozrazené.

Povím vám to, jak to bylo,
jak se všecko přihodilo,
jak chtíc někdo vyjít z luže
dostane se do kaluže:

na „Haďůvkách“ v lesním koutě
stojí statek o samotě.
Mladý gazda statku toho
starosti si převzal mnoho.

Pomáhal si, jak jen mohl,
nebyl schopen, by ji zmohl.
najednou pak přišla změna.
Koupil koně, splácel věna.

Počalo se jemu dařit,
ledacos dal v domě spravit.
V noci jezdil semo tamo,
co rozvážel, není známo.

Vylítlo jím někdy z huby,
že jel koněm na otruby.
Záhadou to bylo divnou,
co ty koně ročně minou.

Divil se mu každý pátý,
odkud bere na útraty?
Marně každý luštil, hádal,
ničeho se neponadál.

ale štěstí, jež mu přálo,
příliš dlouho netrvalo.
Koncem roku znenadání
neznámí k němu přišli páni.

V komůrce šla hravě práce –
kdo by myslil na finance?
Od komůrky zápach vane,
po dva roky zamykané.

Zamčené k ní najdou dvéře,
tázali se po sekeře.
než-li došlo po násilí,
odemknuté zevnitř byly.

Při vniknutí dovnitř náhlém
sešli se tam s Šumičanem.
Že spal tvrdě, lháti jsme se,
pak jim zmizel v blízkém lese.

nespal, ale v strachu notném,
vyhazoval rouru oknem.
Šest set litrů v kádích kvasu
nalezlo se toho času.

Kromě kvasu kotel nový,
soudek lihu stolitrový.
Vymlouval se gazda domu,
že prý dal jen místnost k tomu.

Opatření k tomu tajná
jsou prý jměním Šumičana.
Šrot, jež v noci přiváželi,
s cukrem na kvas uváděli.

Lih prý neměl žádné hany,
rozvážen byl na vše strany.

Měšťanská beseda, historická a kulturní památ-
ka našeho města, byla vystavěna v roce 1871 a byla 
po mnoho let centrem kulturního a společenského 
života českého. Jak to ale všechno začalo? V roce 
1848 byl založen spolek Lípa slovanská. O nedělích 
zajížděli sem slovanští poslanci z Vídně a bavili se 
s národně probudilým občanstvem zpěvem a hud-
bou až dlouho do noci.

V této době ráčil navštíviti naše město Uher-
ské Hradiště pronásledovaný a prchající národní 
hrdina J. V. Frič, píše se v místním tisku: Hradišťské 
paničky mně připravily výtečný oběd, ani koláčků 
švestkových a knedlíků nechybělo. Připraveno 
bylo i několik lahví nejlepšího vína. I krajský hejt-
man schobl, velice vlídný a šlechetný pán jevil o re-
voluční dobrovolníky s Fričem přítomnými nemalý 
zájem. a mluvil s nimi po moravsky. Obyvatelstvo 
zdravilo nás hlučně a mnozí líbajíce nás, všelikých 
darů a nejlepšího vína přinášeli. Dobře bylo v Un-
garisch Hradisch, konstatuje revolucionář.

V průběhu těchto let se zpěvem a hudbou 
v Hradišti bavili i František rieger, František Pa-
lacký, František Brauner, alois Pražák a mnozí dal-
ší. Vystupoval zde i za velké radosti vlastenců ruský 
armádní sbor sanintýna. to vše na delší čas skonči-
lo. Hrozilo poněmčení většiny obyvatel města. na 
příkladu nově zřizovaných škol je zaznamenáno – 
vyučovací řeč německou navždy udržeti a německý 
ráz ústavu uchovati.

V roce 1862 jest pak ustanoven Čtenářský spo-
lek. spolek sídlil U Zeleného stromu. Měl prý na 
tehdejší poměry i pěknou knihovnu. Později díky 
iniciativám členů spolku vzniká zárodek nynější 
knihovny B. B. Buchlovana. 

V roce 1863 se odehrála čtenářskému spolku 
nemilá příhoda. Jeden z čestných hostí, jistý dr. 
Julius Wais z Kroměžíže, v rozjařené pivní náladě 
strhl v místnosti spolku obraz krajského hejtmana 
Winklera, oheň rozdělal a obraz ten spálil. Mno-
zí členové Čtenářského spolku ze strachu utek-

Meštanská beseda vznikající…

n Á Š  L I D R a d E k  J a n č á ř

o

o
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk

Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky

Štrajchkapela Kněžpole

Okrašlovací spolek Calma

Josef Bora se narodil v roce 1896 v Komni u Bojko-
vic, v chalupě čp. 201. Vychodil čtyři třídy obecné ško-
ly a sám o sobě vypravoval, že jako patnáctiletý synek 
čítával svému otci, který již neviděl, knihy půjčované 
z obecní knihovny. V letech 1914-1916 zkoušel Bora popr-
vé psát verše, které dal později k posouzení Dr. Františku 
Špíškovi z Komně. Ten mu slíbil, že se postará, aby se 
vzdělal v básnictví, a poslal mu Malou slovesnost. Z ní 
se Bora naučil základům básnické tvorby. Příležitostně 
psával i reklamy místním obchodníkům.

Borovy životní osudy byly velmi pestré. Nejdříve se 
oženil s Marií Pokornou, později se s ní ale rozešel, žil 
nějakou dobu s cikánkou a té utkl též. Měl velmi těs-
ný vztah ke Slovensku, živil se jako sezónní dělník. Po 
druhé světové válce pracoval jako zametač. Byl zaměst-
nán v Šumperku, Šternberku, Kojetíně Krnově, Žilině, 
Povážské Bystrici, pět let žil v Aši, až se koncem 60. let 
minulého století usadil v Martině. Zde jeho stopa končí, 
kdy a kde Josef Bora zemřel a kde je pochován se nepo-
dařilo vypátrat, a tak po originálním lidovém básníku 
zbylo pouze torzo jeho díla.

li a 40 jich ze spolku vystoupilo /spolek měl v té 
době 60 členů/. spolek tak zeslabil, že nemohl se 
U Zeleného stromu déle držeti. několik let pak ži-
vořil v malé místnůstce měšťanského pivovaru.

Dne 8. ledna 1867 odbývala se valná hromada 
Čtenářského spolku a stanoveno bylo, aby se spo-
lek nazýval Měšťanská beseda a aby zpěváci /poz-
dější svatopluk/ jako údové jeho do spolku přijati 
byli. spolkový život vykvětal však i v jiných místech 
města. např. stolová společnost PUMa uspořáda-
la v roce 1894 také Kateřinskou zábavu  v hostinci 
u Brzokoupila. Z vydraženého čínského vějíře byly 
složeny peníze pro mateřskou školu.

 

Běžný život v Měšťanské besedě pokračuje nor-
málním zaběhnutým tempem. Odbýváno více zá-
bav, zahradních koncertů, divadelních představení 
ochotníků, domácí zábavy, masopustní reje. Jakost 
piva jak napajedelského, tak plzeňského jest zpra-

vidla dobrá a členstvo jest s pivem vesměs spoko-
jeno. Výčep jest takový, že výbor mohl se odvážiti 
najednou již celý vagon kvasnicového piva plzen-
ského objednati.

Legendární v programu Měšťanské besedy byly 
mimo jiné již jmenované akce zejména oslavy závě-
ru roku, silvestrovské zábavy s programem: silves-
tr 1894 – p. Dr. Kroupa předvedl svým marciálním 
zjevem, hlubokou procítěnou mimikou, vřelým so-
norálním barytonem impozantní výkon. K masce 
jeho lze podotknouti, že by nebylo ku škodě pro-
dloužiti jeho poněkud krátký vous. K obveselení 
ct. publika působivě zaujala rovněž cvičená koza.

Vystoupení Veličanů v Hradišti: Horňácká 
hudba přivábila do místností besedních hojný po-
čet členů, četnou dámskou návštěvu a sluší se vzpo-
menouti v první řadě milých hostí p. řed. Františka 
Bartoše a prof. Lva Janáčka, kteří až z Brna cestu 
vážili, aby poslechli zvuky prostonárodní hudby. 
a ti čtyři prostí mužové-hudci s výrazně hladce 
oholenými tvářemi uchvátili obecenstvo těmi pro-
stými zvuky. Hráli bez not, jen podle sluchu, ale  
v obdivuhodně prosté harmonii. Jsou to primáš trn, 
kontráš Kornút, barboráš tomešek a klarinetista 
Zeman. Prostonárodní hudba našla svůj doplněk ve 
zpěvu našeho výtečného okteta, jež mimo jiné zapě-
lo píseň Ej uchněm. společnost udržela se v povzne-
sené náladě až do odjezdu brněnských hostí

Doba za dobou plyne rychlostí větrnou, člově-
čenstvo ve svých pokrocích roste. I proto je na den 
6. leden 1895 v Měšťanské besedě svolána porad-
ná schůze všech měst a dědin slovácka s progra-
mem podpory myšleny národopisné. schůzi vedl 
pozdější první český starosta města Josef stancl. 
Zároveň bude vedle přátel myšlenky národopisné 
učiněna i schůze místních vinařů. Víno šlo na od-
byt a bylo dobře hodnoceno.

 Jest mimo jiné dohodnuto na den 11. srpna vy-
praviti do Prahy zvláštní slovácký vlak.

 a tak se stalo. národopisná výstava 1895 byla 
vyvrcholením organizačních a kulturních snah 
o udržení českého charakteru města Uherské-
ho Hradiště. O to se nejvíce zasloužili vlastenci 
z okruhu Měšťanské besedy. 

o

o

o

o

o

o

o

o
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a K t U Á L n Ě da n a  L I p O V S k á

ProsPívá slivovice našemu zdraví?

Z E  Z a H r a n I Č Í V I E R a  F E R I a n C O Vá 

Slivovice a jej mieSto v životě Starých myjafcov iv.
Doteraz som písala o slivovici len v dobrom, ale 

keď sa jej konzumácia preháńala a ona ukázala svo-
ju temnú stránku, narobila veĺmi zla. V Bodnárovej 
Myjave o tom plamenne píše pán Dolinský:

„samovraždy u nás páchajú najviac ĺudia pá-
lenkou zviklí a nenie pádu, kde by boli inú príči-
nu našli. Veĺká neresť u myjavského ĺudu sú bitky 
a telesné ublíženia, ktoré si mnohí a mnohí při po-
tyčkách a zvadách, najčastějšie v opilosti lebo pre 
nepatrné pričíny osobné, lebo majetkové, utŕžia. 
Podotknút mi tu třeba, že najviac bitiek je v dobe 
jarnej, pri počiatkoch poĺných prác a na podzim, 
zvláště keď sa sliviek hodne urodí a z nich prvá sli-
vovica páli. trpko je okolo srdca svědomitému po-
zorovateĺovi, keď vidí, jako náš ĺud hynie, zakrňuje 
telesne i duševne posobením nesmierneho pitia al-
koholických nápojov.“

Myjavská inteligencia sa snažila proti tomuto 
neduhu bojovať, ale väčšinou bez úspechu. slivo-
vica a jej pitie bolo rokmi hlboko zakorenené v my-
sliach ĺudí. Vznikali rozne nedeĺné školy, čitateĺské 
spolky a spolky miernosti, ktorých hlavným pro-
gramom bol boj proti pitiu alkoholických nápojov. 
spolok miernosti a triezvosti v Myjave vznikol na 
jar roku 1846 vo vlne, ktorú vyvolal Hurban zalo-
žením spolku striedmosti v Hlbokom a vydaním 
spisu „slovo o spolkoch miernosti“ (1846). nových 
členov získali prostredníctvom roznych protial-
koholických brožúr a básničiek. Z tohto obdobia 

výzvu odpovedala aj myjavská meštianská škola 
počtom 56 podpísaných a obyvatelia miestečka, 
kde vznikla aj miestna pobočka Československého 
abstinentského zväzu na slovensku, počtom čin-
ných členov 13 a přispievajúcich 8. 

Od roku 1977 pracoval spolok abstinentov 
v Brezovej pod Bradlom, zásluhou Dušana Vráb-
lika. Do tohto terapeutického spolku docházali aj 
Mijafci. Keďže ku koncu ich chodievalo viac jako 
Brezovanov, v roku 1989 vznikol spolok abstenen-
tov aj v Myjave. Činnosť spomenutých spolkov 
bola podobná. Proti alkoholizmu bojovali organi-
zovaním roznych prednášok, kultúrnych a športo-
vých podujatí. stretnutí sa zúčastnili nielen členo-
via, ale aj ich rodinní príslušníci, ktorí im tak veĺmi 

pochádza aj keramika s protialkoholickou tema-
tikou, ktorá sa nachádzala skoro v každej domác-
nosti. Myjavský spolok miernosti a triezvosti mal 
úplnú abstinenciu a zanechanie kartárstva ako 
podmienku pre členstvo v spolku. Každý člen smel 
kontrolovať včetkých ostatních. Medzi prvých pa-
trili predstavitelia města a všetka školou povinná 
mládež. Členstvo spečatili slávnostnou přísahou 
a sĺubom, kterého text znel:

„…pálenčenej otravy ani neobliznem, ani dru-
hému nepodám, ani po nu do krčmy nepójdem.“

spolok zanikol počas revolúcie 1848-1849. 
V roku 1851 bol zaznamenaný pokus myjavskej in-
teligencie o jeho znovuzrodenie. V národním ani 
mravnom programe však veĺa nedocielil. Jeho za-
kladateĺmi boli páni Martešik, Hajnóci, rímskoka-
tolícky farár Kýška, pravotár Gustav Valášek. Jeho 
členovia aj po odprísahaní úplnej abstinencie cho-
dievali piť na turú Lúku do Jajkešovej krčmi alebo 
k židovskému cintorínu, ktorý sa nachádza hneď za 
hranicami myjavského chotára. cítili sa nevinne, 
lebo odprísahali abstinenciu v Myjave, a pilo na 
turej Lúke.

V 19. storočí bojovali proti alkoholizmu aj 
v roznych spolkoch formou prednášok. V dvadsia-
tych rokoch 20. storočia vzniklo silné abstinentské 
hnutie. K 75. narodeninám (1925) prezidenta t. G. 
Masaryka pripravili jeho stúpenci letáčiky s absti-
nentským sĺubom a svojím podpisom sa mali školy, 
úrady, mestá zaviazať k úplnej abstinencii. na túto 

Mudr. Jiří Březina, primář porodnicko-
gyne kologického oddělení uherskohradišťské 
nemocnice: V roce l753 (za Marie terezie) byl zave-
den Generální zdravotní řád pro Království české, 
v němž byly stanoveny požadavky, kterými se musí 
porodní báby řídit. Mezi desaterem byl třetí bod se 
zákazem požívání vína a jiných alkoholických ná-
pojů. Bylo to zřejmě potřeba zdůraznit, protože se 
ví, že alkohol uvolňuje stres a tlumí pocit bolesti. 
Je uváděno, že zejména ve slezsku bylo pití pálen-
ky za porodu doporučováno a praktikováno. ro-
dilo se  doma s porodní bábou, lékař se k porodu 
volal jen při komplikacích, protože byl až 4x dražší 
než porodní bába. a uvádí se, že lékař přicházející 
ke komplikovanému a dlouhotrvajícímu porodu 
nebyl někdy schopen rozpoznat, zda stupeň opi-
losti je vyšší u rodičky nebo porodní báby.

a ještě volně podle neviditelného psa. Je roz-
díl mezi hltem slivovice a zprávou o úmrtí tchyně? 
není. Z počátku Vám to vyrazí dech, ale pak máte 
dlouho příjemný pocit.

Mudr. david ondra, primář urologického 
oddělení uherskohradišťské nemocnice: Bylo 
prokázáno v nejrůznějších zatím nepublikovaných 

výzkumech, že slivovice v malém množství léčí a ve 
velkém uzdravuje, a ačkoliv je často příčinou nej-
různějších psychických a fyzických problémů, bývá 
také jejich definitivním řešením. Způsobuje někte-
ré blahodárné optické klamy a v neposlední řadě 
urychluje hoření těla v krematoriu. 

Mudr. Petr sládek, předseda představenstva 
uherskohradišťské nemocnice, orL lékař: 

s kolegou doktorem Vlastimilem Pustinou se 
touto problematikou zabýváme již několik let. 
Dokonce se nám podařilo získat evropský grant 
na ověření účinnosti a využití preparátu ss52 
(slovácká slivovice 52 stupňů) v OrL (ušní, 
nosní, krční) problematice.  První výsledky této 
studie byly publikovány na Mezinárodním sym-
poziu OrL lékařů (zámek světlov 2012). naše 
studie se zaměřila na tři oblasti využití: 1. oblast 
zánětu krku – zde byla účinnost jednoznačně 
potvrzena. Doporučené dávkování kloktat 3x 
denně množství 0,5 ml, nevyplivovat, spolknout. 
Podávat do vymizení příznaků. 2. oblast ušního 

zánětu – účinnost jednoznačně potvrzena. Ka-
pat 3x denně 4 kapky, z ucha nechat volně vy-
téct, nevylizovat. Podávat do vymizení příznaků. 
3. oblast ušních šelestů a závratí – zde musíme 
bohužel konstatovat, že se nám nepodařilo pro-
kázat jednoznačný účinek, dokonce při větším 
množství podávání preparátu ss52 docházelo 
k nepředvídatelným záchvatům závratí a zmate-
ného breptání. 

Mudr. Irena Šnajdrová, primářka aneste-
ziologicko-resuscitačního oddělení uherskohra-
dišťské nemocnice: Využití slivovice na anestezio-
logicko-resuscitačních odděleních je zcela zásadní 
– ovšem zároveň i problematické. Obzvláště lékaři 
na slovácku či Valašsku si existenci tohoto moku 
nemohou vynachválit. a to jak při anestezi (per-
orální podání), tak při resuscitaci, kdy je zásadní 
silné aroma – příjemnější návrat do vědomí si totiž 
jen stěží dovedeme představit. Problémem je, že 
použití tohoto přípravku odmítají proplácet zdra-
votní pojišťovny!

Já sám alkohol téměř nekonzumuji.
Piji jen proto, že to mým játrům dělá dobře na žaludek!

pomáhali. Medzi členmi spolku bolo veĺa vylieče-
ných alkoholikov, ale i takých, ktorí liečení neboli, 
a dá sa povedať, že ich před tým zachránilo práve 
členstvo v spolku.

na liečenie alkoholizmu existovali aj rozne 
recepty. Jedným z najzaručenějších bola liečba 
smradom. Ženy verili, že ak dajú do každého jedla, 
ktoré mužovi predložia, pár kvapiek slivovice, jej 
zápach sa mu sprotiví a prestane piť. 

Kvoli alkoholu sa v Myjave udialo moc neščas-
tí, dotýkajúcich sa nielen jednotlivcov, ale aj celých 
rodin. Dnes to nie je iné. Dochádza k renesancii pá-
lenia načierno. Väčšina ĺudí, ktorí sa ocitnú v zloži-
tej životnej situácii, nemajúc pevnú volu, osobné 
záujmy, možnosť seberealizácie ľahko podĺahne… 

Jak prospívá podle lékařů uherskohradišťské nemocnice slivovice, potažmo jiná lihovina z ovoce zdraví člověka?

n

n

n

n
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Kořaleční mor
 soudím, že při léčení chorob sociálních jest 

vyhledání skutečných příčin těchto, dokonalá dia-
gnosa úkolem nejobtížnějším a nejdůležitějším.

stojíme před velikým úkolem teprve vyvinují-
cí se vědy společenské. kdy dospěje věda tato ku 
přesnému určování skutečných příčin každého 
ochuravění ústroje společenského?

socialní otázka vzrůstá v dravou bystřinu. 
nejmohutnější a nejzhoubnější přítok bystřiny té 
pramení v bahně alkoholismu. nejnebezpečnější 
agitátor a největší apoštol podvratného socialismu 
v tomto „slzavém údolí“ jest zajisté rostoucí bída, 
zvláště tříd pracujících. V bahně alkoholismu pak 
vzniká nejvíce běd lidských. nemírné pití lihovin, 
alkoholism, jest nejhlavnější zdroj netoliko hmot-
né bídy a nouze, ale také duševní spustlostí lidu, 
největší překážkou vývoje kulturního a způsobuje 
největší obtíže při zdárném řešení otázky dělnické. 
Z alkoholistů rekrutující se nejzuřivější nepřátelé 
společnosti. 

kořalkou opojuje se proletářstvo k bojům pro-
ti společnosti. Pařížská komuna bojovala kořalkou 
a petrolejem.

alkoholism jest hroznou kletbou národů. Čím 
více se alkoholism šíří, tím obecněji se uznává, že 
boj proti nemírnému pití kořalek jest netoliko ná-
rodem skutečné lidumilovnosti, ale také velikou 
důležitostí, hospodářskou, sociální i kulturní.

President spojených obcí Hayes prohlásil, že 
severoamerické spolky střídmosti, zápasíce proti 
tomuto moru, „šlechetněji pečují o budoucnost ná-
roda a vlasti!“

anglická sněmovna lordů povolala zvláštní ko-
misi odborných znalců ku poradě o prostředcích 
ku vyhlazování alkoholismu. r. 1880 se o téže otáz-
ce radil za protektoráta krále belgického meziná-
rodní kongres v Bruselu.

na lékařském kongresu amsterodamském 
r. 1882 uznaly přední autority vědy lékařské, lé-
kařové francouzští, angličtí, němečtí, nizozemští 
a švédští, nezbytnou potřebu rozhodných opatření 
proti šíření se této „hlízy“, jíž hynou celá pokolení 
a kteráž se stává velikou překážkou pokroku kul-
turního vůbec.“

spolková rada švýcarská svolala letos kongres 
dobročinných spolků švýcarských ku prostudování 
otázky kořaleční.

Otázka alkoholismu, totiž obmezování a vyhla-
zování nemírného pití lihovin, stává se tím palčivěj-
ší, čím úžasněji se spotřeba lihovin vzmáhá.

Při zahájení mezinárodního kongresu, kterýž 
r. 1878 v Paříži o alkoholismu rokoval, pravil mimo 
jiné Labaulaye: „Od padesáti let hubí vzdělané 
národy nový, hrozná mor – alkoholism. Za našich 
dnův se stal lih jedem, jímž netoliko současné, ale 
také příští pokolení jsou otravována.“

Jak často vídáme v pohorských osadách, že 
spitý otec i nedospělá dítka kořalkou napájí, jak 
celé rodiny místo polévky kořalku lžicemi s mísy 
pojídají! ano i ve školách nalezl jsem nejednou ko-
řalkou spité a zmámené žáky. a kterak se světívají 
u nás neděle a svátky v kořalnách?

návštěva chrámu stává se namnoze zvláště na 
venkově vhodnou záminkou ku prohýření v tem 
dni krvavě vydělaných peněz v kořalnách! Časopi-
sy naše jsou plny smutných zpráv o vzmáhání se 
nákazy této ve všech krajinách naší vlasti.

kořaleční mor šíří se netoliko v zemích hospo-
dářsky sešlých, ale také v státech blahobytem oplý-
vajících, tak zvláště ve spojených Obcích severo-
amerických, ve Francii aj.

Mor kořaleční prolomil pohříchu i hráze zá-
možnosti obyvatelstva, neřádí již toliko v chudých 
krajích na našem jihu a východu, na zubožené slo-

Z  L i t e r a t u r y j i ř í  j i l í K

Hospoda a kořalka 
v literatuře Slovácka

Je známo, že podstatná část společenského života na 
slovácké vesnici se odjakživa odehrává v pohostinských 
místnostech. Kdysi to byly krčmy, hospody a šenky, dnes 
restaurace, vinárny a bary, ale výsledek je stejný: hos-
poda je věčná. Není divu, že na Slovácku, kde je třeba 
k těmto místům připočítat i pálenice a vinné sklepy, se 
i podstatná část příběhů regionální literatury odehrává 
právě tam. Literární kritikou však pohříchu bývají tato 
místa coby „spouštěče dějů a událostí“ nepovšimnuta. 
Proto se naším malým seriálem pokusíme splatit hospo-
dám tento dluh a současně připomenout mistry pera, jež 
v jejich návštěvnících nalézali bohatou inspiraci své li-
terární tvorby.

Prvním autorem je František Zýbal (1891-1940), 
rodák z Vnorov. Gymnázium vystudoval ve Strážnici, 
bohosloví v Olomouci a stal se knězem. Po vysvěcení kap-
lanoval na Slovácku (Uh. Ostroh), ale i na Hané, na 
Valašsku i ve Slezsku. Jeho knížky Kde réva zraje a kde 
se zpívá, Malovaná mládež, Jdu na Slovácko krásné, 
Slovácké povídky a humoresky a Strýček Pleva a jiné slo-
vácké humoresky zaujímají čelné místo ve Zlatém fondu 
regionální literatury Slovácka.

František Zýbal
Kde je v domě Kača, není třeba psa

Kača Porubova byla dva týdny mladou ženou. Měla 
svatbu v masopustě. Je večer. V jizbě hoří stažená lampa 
a tikají hodiny. Kača sedí u stolu a čeká na muže, který 
se zdržel. Kde jinde nežli v hospodě. Dějiny se opakují. 
Nejen „velké“ dějiny národů, ale i malé dějiny rodinné, 
jak to autor mistrně vystihl v povídce První hádka.

Hodiny bily deset. kača sebou trhla. 
„už deset. Bože, a Jožka nejde. Co v téj hos-

podě enom dělá? tolik hodin a mňa nechá samu 
doma.“

Chvilku byla ve výmince a potom odešla a če-
kala Jožku. Odešel večer do hospody, že prý tam 
mají jakousi schůzi, hospodářský spolek.

„už by přeca mohl byt doma,“ zamyslilila se 
kača. „Mosím mu domúvit a držat ho, aby sa netúlal 
a seděl doma. Včil mosí poslúchat mňa. už néni svo-
bodný, je strýc.“ Zasmála se. „Bože, a já tetka.“

Jožka si zatím hověl v hospodě. Hospodský 
narazil čtvrtku, a tak se dobře vykládalo a popíje-
lo. kouřil viržinku a usmíval se na celý svět. když 
pivo rozvázalo jazyky a nálada byla sdílná a veselá, 
podívali se strýc Pleva na Jožku a zavolali naň:

„a co ty tu sedíš a nejdeš dom? kača bude pla-
kat. Běž ju nakrmit.“

Chlapi se dali do smíchu. Jožka se zapálil, ale 
srdnatě odvětil: „nech plače, aspoň bude pěknější. 
Včil su já pán.“

„no počkaj enom,“ hrozli mu Pleva, „šak ťa 
přivítá. kače to umňá. náš tatíček, Pán Bůh jim 

odpusť, říkávali tak: Děti, enom sa chraňte kači. 
kde je v domě kača, tam néni třeba psa. a to je 
svatá pravda. sám sem to zkusil. a zkusíš to aj ty. 
První rok  bude kačenko, druhý rok kačo, třetí mr-
cho, čtvrtý opíco a potom – vysvoboď nás Pane! 
a dobře ti tak. Co sis chytl, to si drž.“ a zanotili:

Na čo si mně, na čo,
Katerinko, Kačo,
Já nejsu k ničemu
A ty si ledačo...
tloukli pěstí na stůl, chlapi se chechtali a Jožka 

se usmíval.
Šlo na jedenáctou. Doma kača už nadula hubu. 

„nepůjdu spat, až donde. ale povím mu. to by byl 
pěkný pořádek, aby vysedával v hospodě. Já mu to 
tuláctví zarazím a vyženu z hlavy. Ó vyženu! Dobře 
mně mamička radily. Děvčico, enom ho drž zkrátka 
a hned skraja. s chlapama to ináč néni, nebo jak 
sa jim dá vůla, fúkajú si. Počkat, Jožko, ponajprv 
aj naposledy byls tak dlúho v hospodě. už máš na 
koho šporovat. enom až doleze...“

V tom kdosi chytl od ulice za kliku.
„už je tu.“
Zdvihla se a šla mu otevřít. Byl to Jožka. kača 

otevřela a šla beze slova do světnice. Jožka zamkl 
dveře a šel za ní. Byl červený a rozjařený. Vesele se 
usmíval na svou ženu a chtěl ji obejmout. kača se 
mu však uhnula.

„nechcu.“
„no, no,“ smál se, „co je?“
„Boží večer, jedenáct hodin-„
„už jedenáct?“ divil se Jožka potutelně. ach, 

akorát. Jak ten čas běží. Dyť sa mňa zdá, že sem 
tam byl chvilku.“

„Pěknú chvilku,“ odsekla kača, „lapíš v hospo-
dě do půlnoci a mňa necháš tady jak prst. růženec, 
ten ti nevoní. Pěkně po svatbě začínáš. to už nepů-
jde jak za svobodna, nemysli si. to sa stalo napo-
sledy, pamatuj si,“ zahrozila mu pěstí. „pomodlit 
sa a spat!“

kača nemohla dlouho usnout. Převalovala se 
na posteli a umínila si, že mu ještě ráno udělá po-
řádné kázání. „Já ho naučím, tuláka jedného!“

„trumf, eso!“ vykřikl náhle Jožka ze sna. kača 
se zděsila.    

„kriste Ježíši, on hrál aj v karty. karbanil v boží 
půst. Och počkaj, basom ti dušu, já ti dám trumf, 
až enom ráno. Lumpe jeden!“ a zatřepala mužem, 
sotva se pohnul.

„uhni, šimla…,“ zamručel a spál dál jako za-
bitý. ---

ráno Jožka vstal a protřel si oči. Pomalu slezl 
s postele a spravoval se.. když poklidil koně, stavil 
se u rodičů. Přijda domů snídani měl už na stole.. 

V hrnku kávu, pecen chleba ležel vedle. kača také 
snídala a nemluvila ani slova. Jožka měl chuť na 
všecko, jenom ne na kávu. Žaludek toužil po ně-
čem ostřejším po včerejšku.

„nemáš tam trochu červeného?“ zeptal se ženy.
„nemám.“
„to je škoda, mně je jaksi na měkko.“
„to věřím,“ šlehla po něm černýma očima. 

„Vysedávat v hospodě, pit a hrát v karty, to ti néni 
měkko.“

„kdo hrál v karty?“
„ty!“
„Já?“
„a né? snáď já? kdo v noci křičal ze sna trumf, 

eso, co?“
„Že sem křičal v noci trumf, eso, o tem nic ne-

vím. Moselo sa mně něco zdát. ale v karty sem ne-
hrál, Bůh zachovej, možeš sa optat.“

„no ba, nevím keho, ste všecí stejní lumpi.“
„už enom nekřič…“
„a co bych nekřičala? Včil si jedenkrát ženatý 

a máš sedět doma a né utrácat. to už nepůjde jak 
za svoboda, pivečko a kartečky, já ťa naučím! Lesti 
sa to patří v boží půst karbanit. Že ťa néni naňba. 
to si křesťan. Že ste ešče netancovali.“

„neškodilo by,“ zasmál se Jožka, „dybys chtě-
la--„ Odsekl jí.

„ty lumpe!“ štěkla naň kača.
„kačo, pamatuj sa, nevíš, co múvíš. sme spolu 

teprú dvě neděle.“
„Šak to je to,“ ječela kača, „sme teprú spolu 

dva týdně a už takovú vyváďáš. Do půlnoci sa túláš 
po hospodách, piješ a karbaníš. to sem sa pěkně 
dostala. Dybych věděla, jaký si, nebyla bych se jak-
živ vdávala. Ó já neščasná!“ a kača zadělala si oči 
fertůškem a začala vzlykat a ronit slzy.

Jožka se přemohl a beze slova odcházel.
„Běž, běž, enom běž a třebas do hospody,“ vo-

lala za ním, tam je tvůj ráj, já nejdu nic.“
Jožka se zastavil u dveří a pravil: „kačo, ty si 

ale húpá roba, dybych sa chtěl zlobit...“
„Co? Já húpá roba?“ vyskočila kača, „proč sis 

mňa teda brál, dyž su húpá, mohl sis vzít druhú, 
múdrú, třeba tú zaškňúřenů Bětu Petrákovu, šak 
sas za ňú dost nalozil. Och, moja mamička, dobře 
ste mně povidali: neber si ho, ludé o něm vyklá-
dajú, jaký je, a já sem ho ešče bránila a včil mám 
za to.“

a kača zalomila ruce nad hlavou jako v zou-
falství a oči plné nesmírného bolu obrátila k nebi.

Jožku svrběla dlaň, ale přemáhal se. usmál se 
a řekl: „Dobře povidali včera strýc Pleva v hospo-
dě. kde majú kaču, tam néni třeba psa. a je to 
pravda.“  Otočil se a vyšel z jizby.

(Kráceno) 

vači, ale také v žírných krajích požehnané Hany, 
jakož i v našich okresech množí se smutné známky 
této hlízy.

na sjezdu hospodářských spolků, jenž byl po-
ložen ku dni 9. července r. 1882 do Pardubic, bylo 
ode všech stran žalováno na úžasné šíření se nemír-
ného pití lihovin u nás.

Morem kořalečním nakažena jsou již také naše 
velká a zámožná města. V Praze spotřebovalo se 
r. 1882 2,205.074, tedy 1 obyv. 13,3 litru lihu a kořalek.

Mínění, že člověk bez lihovin nemůže obstáti, 
že jsou lihoviny důležitou potravinou, rozšířilo se 
především klamnými účinky lihovin, zvláště pak 
zdánlivým pocitem tepla v těle po požití lihovin. 
avšak přemnohými zkouškami bylo dokázáno, že 
lihoviny nezahřívají, ale že ochlazují tělo lidské 
o 2 a více stupňův. Při teplotě vzduchu 12,5 stup-
ňů Cels. schladl kořalkou opojený králík ve 20 mi-
nutách se 37,6 na 35 stupňů; současně pak schladl 
králík, kterýž lihovin nebyl požil, se 37,6 toliko na 
35,6 stupňů.

Při výpravách k severní točně se ukázalo, že pi-
jáci lihovin nesnesou tolik zimy jako ti, jež se pití 
lihovin vytříhají; proto při novějších výpravách 
do severního moře nebyly lodě vůbec lihovinami 
zásobeny. Průvodcové v alpách vystříhají se zvláš-
tě v zimě pití lihovin a béřou s sebou na odvážné  
poutě své toliko lehké víno. také u nás v zimě po-
měrně zmrzá nejvíce opilcův.

alkoholismem upadá opilec v bídu a v otroctví 
nezřízené vášnivosti. Otrok této divoké a přímo 
nezkrotitelné náruživosti klesá postupně na roveň 
zvířete. a takových otroků jsou již miliony! 

Vymanění těchto otroků jest důležitým úkolem 
lékařů společností, sociálních reformátorův; jest 
nárokem lidskosti.

L.P. 1884

V duchu tradice. Na zdraví!

SLOVÁCKÉ MUZEUM

exkurze za poznáním lidových zvyků a tra-
dic slovácka novou multimediální formou.

smetanovy sady 179, uherské Hradiště, 
686 01, telefon: 572 556 556
e-mail: podatelna@slovackemuzeum.cz
Před výletem navštivte náš web:
www.slovackemuzeum.cz
Otevírací doba:
pondělí–neděle 9.00–12.00
  12.30–17.00
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V Ě s t n Í K R E da k C E

denní Zprávy
Va l a š s k á  d u p á r n a

Hospoda v lidovém slohu valašském bude zří-
zena na sokolské slavnosti 1. července 1906 v par-
ku na střelnici v Uh. Hradišti. Obslouží Vás tu 
milerád ochotný bača se svou družinou pravým 
„moravským“ a o veselost nebude zde také nouze. 
Postará se o ni známá valašská hudba Pelárova; pro 
tancechtivé upravena bude „dupárna“.

z  n a p a j e d e l
Z napajedel (pův. dopis), 27. ledna 1886. Ples 

čten.-záb. spolku vydařil se ku všeobecné spokoje-
nosti. návštěva nebyla sice veliká jako loni (snad 
pro méně pohodlné počasí?), přece však četná 
a čestná. abychom návštěvu blíže označili, jme-
nujeme především hosty z Malenovic a okolí na-
šeho, veškeru inteligenci, členy spolku, mezi nimiž 
jmenujeme starostu městečka p. Jos. Filu, z rolnic-
tva jedinou rodinu p. F. Večeřovu. O vyzdobení 
sálu mají zásluhu členové výboru pp. K.  Kleveta 
a J. Kafka. Hudba (vojenských vysloužilců) byla 
tentokráte ze všech dosavadních nejlepší. Kuchyň 
pí. Balcárkové byla jako vždy i tentokráte v kaž-
dém ohledu výborná a pivo dobré. Ku konci připo-
mínáme zvláště četnou návštěvu dám a statečných 
tanečníků, a že se vše jak náleží bavilo až do ran-
ních červánků.

V y m ě n i l i  s i  ž e n y
novorosijskij telegraf nám píše: sedláci stra-

těnikov a Burilin se vraceli poněkud podnapilí 
z dobytčího trhu. na cestě zastavili se tito bodří 
mužové ještě v místním šenku. Zde se dohodli 
na směnném obchodu. stratěnnikov vymění svoji 
ošklivou ženu afanasju za hezkou Burilinovu taťá-

Z  D O M O V a kO m I S E

Výsledky koštu
společnost přátel slivovice Čr – sekce abstinentů

r E c E P t Á Ř m .  d.  R E t t I g O Vá

společnost přátel slivovice, sekce abstinentů 
pořádala dne 29. 2. 2015 košt slivovice, který se ko-
nal v útulně pro bývalé alkoholiky Kroměříž, ul. 
M. Kalouska 1234.

Degustační komise byla složená z předních mi-
neralogů a vodohospodářských odborníků: t. Je-
žek, předseda /slovácko/, V. Pulkrábek /Haná/, 
r. Jelínek /Zlínsko/, stýc Matalík /Valašsko/.

Pravidla koštu byla pevně daná. soutěže se 
mohl zúčastnit každý, kdo dobrovolně dodal vzo-
rek /půllitra/ pitné tekutiny předsedovi komise p. 
tomáši Ježkovi – tel. 722 910 326, majla – info@
mrriis.com. Počet vzorků od jednoho soutěžícího 
byl neomezený. Omezený mohl býti, po zkušenos-
tech z předešlých koštů, pouze soutežící.

Komise hodnotila následující body:
1. vůni – musí býti harmonická /neřku-li akor-

deonová/, disharmonie se nepřipouští
Vylučují se vzorky zapáchající a jinak defektní 

/tzv. hovnovice/

2. jemnost – posuzuje se hmatem
3. řetázek – čím větší, tím lepší. Pro objektivitu 

hodnocení měřiti šuplérou
4. zvuk – lahodnost zvuku překontrolovati při 

nálévání do demižonu
5. celkový dojem – jemným hedvábným šáteč-

kem možno navlhčiti slivovicí rty.

Vyhodnocení:
1. místo ct. pan Václav Pulkrábek – slivovice 

kroměřížská lihoprostá. Vypáleno v domácí páleni-
ci J. Kachlíka.

2. místo ct. pan tomas von Mühlenbach – do-
voz ze zahraničí emirát targustain.

3. místo ct. pan Jiří severin, osada Kržle – vzo-
rek nedodán.

kRáLík na tRnkOVé OmáčCE

600g králičího hřbetu
200g králičího ořezu
100g kuřecího masa
2 vejce
2 dl smetany
sůl, pepř 
100g černé houby
2 ks bránice
 80g pršutu (plátky na zabalení)
krájená petrželka
na trnkovou omáčku:
200g trnkových povidel
100g rajského protlaku
100g cukru
2 dl červeného vína
40g nastrouhaného perníku
5 cl trnkové pálenky
80g sušených švestek
1 pomeranč (na chipsy)

Postup:
Králičí hřbet vykostíme, rozřízneme na čtyři 

porce. Z ořezu a kuřecího masa připravíme fáš, při-
dáme smetanu, pokrájené černé houby, vejce, oso-
líme, opepříme. Pokud je směs příliš řídká, pokrá-
jíme rohlík  na kostičky a podle potřeby přidáme.

směs dáme na válečky masa, které jsme mírně 
rozklepali, uděláme závitek, vše obalíme pršutem 
a ještě přebalíme bránicí.

Pečeme v troubě za stálého podlévání doměkka 
(asi 30 minut na 180 st. c).

Mezitím na mírném ohni rozehřejeme v kas-
trolku cukr, přidáme protlak, trnková povidla, 
zalijeme vínem a provaříme. Omáčku zahustíme 
strouhaným perníkem, trochu osolíme a nakonec 
nalejeme pálenku. Při podávání králíka zdobí-
me sušenými švestkami a pomerančovými chipsy. 
Efektní je švestky plnit mandlemi. 

kOLáč na mandLOVé nápLnI
SE SLIVOVICí

230g másla, vychlazeného, nasekaného na kousky
100g moučkového cukru
Špetka soli
350g polohrubé mouky
4 žloutky
Lžička nastrouhané kůry z biocitronu
1 lžíce slivovice
na mandlovou náplň:
200g mletých mandlí
100g krupicového cukru
150g másla
2 vejce a bílek
1 lžíce slivovice
na švestkovou náplň:
1kg švestek, vypeckovaných a přepůlených 
80g meruňkového džemu
2 lžíce slivovice

Postup:
na těsto smíchejte špičkami prstů nasekané más-

lo, cukr, špetku soli a mouku. Přidejte žloutky, citro-
novou kůru, slivovice a rychle propracujte soudržné 
těsto. Pokud se nespojuje, přidejte trochu studené 
vody. Zabalte do potravinářské fólie a dejte na hodi-
nu odpočinout do chladničky. těsto můžete připra-
vit i den předem. 

na mandlovou náplň utřete všechny přísady do 
hladka.

troubu předehřejte na 190 st. c. rozválejte těsto 
a vyložte jím plech s vyšším okrajem. navrch natřete 
mandlovou náplň, na ni rozložte švestky a dejte do 
trouby péct na 45-50 minut dozlatova.

Mezitím v kastrůlku rozehřejte meruňkový 
džem, stáhněte z plamene, vmíchejte do něj slivovi-
ci a směsí potřete ještě horký, upečený koláč. nech-
te vychladnout a podávejte.

nu. K tomu přidá ale své dva nejkrásnější býky. 
Když se vrátili domů výměnu provedli. spolužití 
však netrvalo dlouho. Ženy předali celou záležitost 
soudu. ten se zabýval především kvalitou býků 
a prohlásil výměnu za neplatnou. Oba mužové se 
odvolali ke krajskému soudu v Jalisavetgradě a tr-
vají na své dohodě.

z  č e r n é  H o r y
Kníže Černé Hory nikita vydal závazný po-

kyn: Každý kdo spáchá sebevraždu budiž za be-
zectného považován. není hodno Černohorce, aby 
takový čin spáchal, protože právo toto má jedině 
bůh. Každý, kdo tento či spáchá, bude k smrti od-
souzen a  24 hodin na šibenici pověšen. Život je 
možno dobrovolně pouze v boji za vlast obětovati!

z e  s o u d n í  s í n ě
Jan Brhel, ženatý nádeník, trestaný již za krá-

dež kozy, necítí se vinným. On žije se svým spo-
lubydlícím Kadlecem v dobrotě a přátelství. Otrá-
vené kořalky mu proto nepodal. sklenici poznává, 
ale nic otráveného v ní nebylo. Kadlec ale namítá, 
že po jednom hltu podané kořalky mu bylo nevol-
no. Proto když odjel svážet řepu, dal si několik 
hltů svojí borovičky doma vyrobené. Byl pak krát-
ce úplně zdráv, ihned mu bylo lépe. Pak se však 
nevolnost opět dostavila, jakoby se mu kámen 
v těle převaloval. Ve své výpovědi uvaluje podezře-
ní z děsného činu na Jana Brhela. Ve stáji je dosti 
otrušíku na trávení potkanů. co když byl použit?  
Kadlec jest  churav, sotva se drží na nohou, k výsle-
chu musí ho voditi  soudní sluha. Přelíčení bude 
pokračovati následující týden

Z  P r V n Í  r E P U B L I K Y O p S á n O

hi, hi, hi – cha, cha, cha

Vítěz získal ručně malo-
vaný sousrealistický ob-
raz Mistra targuse z dílny 
rUMOL s názvem Vincent 
van Gogh vyplňuje daňové 
přiznání. Další ocenění zís-
kali předkupní právo na 
obraz z téhož uměleckého 
družstva, který si ovšem 
musí sami zaplatit.

Magdalena Dobromila Rettigová.
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1.000 rad a nápadů!

MuZeuM LIdoVých 
PáLenIc

stálá expozice unikátů na výrobu destilátů 
dílny kutilů moravsko-slovnského pomezí.

Vlčnov, čp. 65, Vlčnov, 687 61
průvodce: 733 621 063, 733 621 054
e-mail: info@slovackemuzeum.cz

Před výletem navštivte náš web:
www.slovackemuzeum.cz
Otevírací doba:
duben–říjen
 pondělí–pátek 9.00–17.00
 (po předchozím objednání)

 sobota a neděle 13.00–17.00
 (bez nutnosti předchozího objednání)

V ŠenKoVnách, PaLírnách 
a hosTIncích sesBíranÉ (4. část)

Z E  Ž I V O t a  L I D U S E S taV I L  J I ř í  S E V E R I n

Hospoda pod Břesteckou skalou

statný  organizátor  turistického pochodu, 
sportovec už na první pohled. Po několikáté 
štamprli slivovice zvolá s prorockým  zaníce-
ním v hlase:

„My lidé žijící pod majestátným hradem 
Buchlovem jsme zvláštní, ojedinělý druh. My 
totiž nemáme játra.“

pálenice Halenkovice

strýc Blaža je stálý optimista, nic ho neroz-
hází. Má pozitivní vidění světa. Odskočil si do 
pálenice, suší seno, a chce okoštovat  vzorek 
z letního pálení.

K senu má laskavý vztah. Když je pěkně 
a svítí sluníčko: „to je pěkné počasíčko, to 
bude krásné senečko, jako pepř jemné.“

 Když do sena zaprší jako minulý týden: 
„to bude letos dobré senečko, deštíček všec-
ku nadbytečnou hořčinu vytáhne. to bude 
senečko!“

Hospoda kvítkovice

V rožku sedí zadumaný osamělý a zjih-
lý místní štamgast. smutek ve tváři. Když si 
přisednu, zrovna zaznívájí z místního kostela  
zvuky  zvonu. samotář si sám pro sebe brble: 
„Dnes má pohřeb Franta. Byl to dobrý kama-
rád. Měl bych mu jít na ten jeho pohřeb. ale 
nejdu. Šak on už mně také nepůjde.“ 

Hospoda na Špici Staré město

„Joža měl včera velikou smolu,“ praví je-
den ze staroměstských usedlíků. Jak jel na mo-
tocyklu, tady z hospody, tož ho chytili. a dali 
mu dýchnút. On vzal přístroj do ruky a jak byl 
zvyklý z hospody, chtěl se z něho napit. a už 
ho měli. Veliká smola.“

Vinný sklep paňháje kudlovice

strýc Franta vzpomíná na odkaz naší sta-
řenky  Pepiny.  Připomíná  také shodu té dáv-
né  citace s prací některých našich politiků.

ten  odkaz zní: „Život chlapci je jiný než si 
myslíte. Podívajte sa na strýca  sukupa. nikdy 
nic pořádně nedělal a dycky měl za co pit!“ 
(strýc sukup funkcianořil na obci v letech 
1952-60.)

Tyto písně, kterým na Horňácku říkají ščeglivé, vznikaly nad skleničkou a v dobré náladě.

1.  Když sem šel na hůru pro hrable, viděl sem dědáčka na babě.
 co to dědáčku co to děláte, že vy tú ritečkú hýbáte.

2. Má milá rozmilá roztahni kolena, pusti ňa mezi ně budeme rodina.

3.  na kopcu stála, pěkná sa zdála jako květ. Když sem k ní přišel, sopel jí visel po loket.

4.  Jakživa sem neviděla takového ptáčka, měl velikú holú hlavu, žádného zobáčka.

 
Do not zapsal Ivan Kučera.

Z  L I D O V É  H U D B Y R E da k C E

Kdysi jsem chtěl sbírati lidové písně. Stejně jako moji kolegové K. J. Erben, F. Bartoš, F. Sušil, L. Janáček, Jiří Pavlica, Zuzana Lapčíková, 
Karel Pavlištík a další. Je však vysbíráno. Tak jsem začal sbírati citáty a výroky našeho valašsko-slováckého lidu v místech mu nejpřirozenějších.

c I t Á t Y  s L a V n Ý c H

Při jedinečných, široko daleko 
známých kvalitách slovácké 
slivovice působí údiv, když 

propagace slivovice, určená pro 
export do Britska a USA a řízená 
z Prahy, vypraví do světa anglické 
letáky, v nichž zaměňuje Slovácko 

za Valašsko! Slavná je valašská 
borovička, ale není nad slivovici ze 
Slovácka. Ale ovšem, již kdysi Joža 

Uprka se případně vyjádřil 
o znalostech „západních Slovanů“, 
jak říkal Pražanům, o znalostech 

ve víně a slivovici!

B. B. Buchlovan
(21. 4. 1885 tučapy – 9. 9. 1953 U. Hradiště)

R E d.

šceglivé písneˇ ˇ
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Věčný kverulant Emanuel Kachnička od-
jíždí opět neuspokojen z valné hromady 
našeho listu. Již po několikáté neuspěl 
z pokusem o převzetí majoritního podí-
lu v akciové společnosti vlastnící Lihové 
noviny.

Marně se snažím rozpomenout na nějakou 
zemi či národ, který jsem při svých toulkách po 
světě navštívil a který by neměl nějaký svůj „národ-
ní“ alkoholický nebo aspoň nealkoholický nápoj. 
nápoj, který ho provází jeho dějinami, nápoj, kte-
rý šíří jeho slávu a věhlas ve světě, nápoj, kterým 
se honosí před svými přáteli a který nesmí chybět 
u žádné oslavy či významnější příležitosti. Dobré 
pití je součástí národní identity každého pořádné-
ho národa. skotská whisky neodmyslitelně patří ke 
kultuře a symbolům skotského lidu. Při popíjení 
lahodného „irish creamu“ mě prostupuje stejné 
teplo jako ve vyhřátém kamenném srubu za irské-
ho sychravého počasí. Vodka mi připomene rus-
ko a sever Evropy, metaxa či ouzo zase prosluněné 
Řecko a jeho taverny. nemusíme však chodit vůbec 

daleko. Odpověď „good beer!“ je nejčastější reakcí 
cizinců, když jim sdělíte odkud jste. „Víno!“ odpoví 
vám Čech, když se ho zeptáte, co si představí, když 
se řekne jižní Morava. Dobré pití prostě funguje 
jako nejlepší reklama, boří bariéry a sbližuje kul-
tury a národy.

nepochybuji o tom, že když se v České repub-
lice řekne slivovice, většina dotázaných si ji spojí 
s Valašskem nebo se slováckem. co však naši ev-
ropští spoluobčané a některé zámořské národy? 
Přes všechnu osvětu a propagaci, kterou si Valaš-
sko ve světě dělá, budou tápat. nestojí však tento 
magický nápoj a lék, často nazývaný jako trnkové 
kapky, valašský penicilín či valašský ženšen, a jeho 
„duše“ za to, aby se o něm svět dozvěděl více? ano, 
slivovice za to stojí!

Z a  H U M n Y tO m á Š  H a R a B I Š

Z Valašska

Jak a co se pilo ve slovácké obci trnáv-
ky? Dočtete se v humoristické knížce Jiří-
ho Jilíka U nás na slovácku s podtitulem 
Od opice k člověku a zase zpátky, kterou 
v těchto dnech vydalo nakladatelství 
GraDa. Žádejte u svých knihkupců.

Emanuel Kachnička.

pokus o pŘeVrat!

s l o Vá C k u  č e s t !

t E L E G r a F I c K Y R E d.

HDP stoupá!

jÁcob & syn

k u p u J t E  Ž E B ř í k Y,
Ž I V Ot n í  Ú R O V E Ň  R O S t E

Kdo sto roků slivovicu pije, bude dlúho žiť.

HUDGAJ KAŠAVA
H udecké a gajdošské slavnosti

13. 9. 2015 14.30 hodin
v prostorách vedle Obecního domu

 Vystoupí: heligonkáři z Těrchovej,
Kašavští  pištci, ukázka hry na valašské trúby, gajdoši, 

hudecké skupiny z moravsko-slovenského pomezí a další
Hlavní host festivalu: Vlasta  Grycová


	Lihove noviny2
	LN05-strana5OPRAVA

