Jak se říká, ať tady jenom nejíme a nechlastáme, dovolím si přednést pro
povznesení ducha krátký referát, který jsem nazval:

Veselé i vážné pojednání
„O léčebných a jiných účincích slivovice
(a také dalších ovocných pálenek)“.
Motto 1: Nepijeme, abychom padali, ale abychom se povznesli.
Motto 2: Mozek, srdce, břuch i plica, všechno léči slivovica.
Postulát, neměnná pravda, prostě něco, co je dáno jednou navždy:
Slivovica je lék.
Lid obecný již od pradávna ví, že každá dobrá pálenka léčí, posiluje organismus,
ničí neřády v těle a působí dezinfekčně v trávicí soustavě.
A že také, je-li skutečně kvalitní, výborně chutná.
Slivovice je populární nápoj většiny slovanských kmenů. U nás vždycky byla
pro slivovici a další ovocné pálenky zemí zaslíbenou Morava, zejména
Slovácko, Valašsko a naše Haná.
Tento bohulibý nápoj je v nářečích nazýván slivovica nebo šlihovica, ale
v současné době má i různé rafinovaně zašifrované názvy, např. Tekuté švestky,
Universální kapky dra. Slívy nebo Mazání dra. Trnky.
Příprava kvasu a také pálení slivovice je obřad. Vše trvá několik měsíců.
Základní zásady jsou jasné a dané teorií kvasné chemie a destilace. Rozdíly se
začnou objevovat teprve při praktickém provádění.
Pečliví hospodáři dbají na to, aby švestky byly vyzrálé a obrané od stopek, listí a
jiných nečistot. A již v tomto období budoucí slivovice léčí, když chronické
problémy s klouby, páteří i srdcem zůstávají zapomenuty kdesi doma a
hospodáři se neohroženě vydávají do korun stromů, třesou jimi a pak se plazí po
kolenou v trávě, aby žádný plod nepřišel vniveč, a kontrolují kvas, aby
neprodleně zjistili, kdy se koláč na povrchu začne propadat.
To potom nastává ten vytoužený okamžik celého snažení, kdy se ovoce vydá na
svoji poslední cestu do pálenice.
Ale pro někoho to může být teprve začátek, neboť dalšími vysoce odbornými
kroky lze z pálenky vyrobit řadu velice zajímavých a dokonce i kvalitních a
pitelných produktů.
Slivovice je svého druhu reprezentativním nápojem. V některých částech naší
republiky, zejména na Hané, Valašsku a Slovácku se dokonce stala symbolem.

Slouží k osobní reprezentaci majitele, je to cosi, čím se může pochlubit, kus jeho
samého, co ho charakterizuje. Slivovice se stala nápojem, který doprovází
významné okamžiky v životě lidí, ale také léčí a to tak, že všechno.
Dobrá slivovice má tyto základní vlastnosti:
• je čirá,
• řetízkuje,
• babám většinou smrdí.
Každý správný Moravák, ačkoli hlasitě vykřikuje, že je abstinent, má doma
ukrytou alespoň jednu pleskačku s touto životodárnou tekutinou pro případ
nouze a zdravotních potíží.
Tvrdí se, že většina doživšíchse vysokého věku si dávala po ránu štamprlu.
Legendy o léčivých účincích nejsou přehnané. V přiměřeném množství má
slivovice pozitivní vliv na rozšíření cév a spalování tuků, na oční a ušní
choroby, pomáhá při chřipkách a nachlazeních a slivovicové obklady tiší bolesti
kloubů. I škaredé ženy začnou být krásné. Užívat lék ale musí chlap, opačně to
nefunguje. Slivovice je výbornou prevencí proti všemu, zejména žaludečním
problémům. Žádný rozumný cestovatel neopustí vlast bez tohoto léku.
Slivovice vydezinfikuje ránu i uklidní štípanec od komára, napraví trávení,
zlepší náladu. Lze ji pít ráno na zdraví, večer jako šláftruňk, před obědem jako
aperitiv, po obědě jako digestiv, v krajním případě i místo oběda. Pije se na
zahřátí, proti infekcím i na kuráž.
Je nutno důrazně říci, že slivovice se může konzumovat v malých dávkách v
jakémkoliv množství. Ovšem pro některé jedince může mít vypití středního
množství slivovice překvapivé následky:
• umělce často navštíví múza, někteří skladatelé bez kalíšku nenapíšou ani
notu,
• dělníci a rolníci mívají často halucinace, v nichž se vžívají do rolí
bohatých a mocných, o to horší bývá potom vystřízlivění,
• hlupáci zase propadají bludu o vlastní genialitě,
• a slabší jedinci by neměli pít slivovici vůbec, protože po ní potupně
vrhnou.
Je třeba zahájit výzkum, zda slivovice dozraje k nám, nebo my dozrajeme k ní.
Já jsem skeptik a tvrdím, že všechny výzkumy mají takové výsledky, jaké byly
zaplaceny. Ovšem náš amatérský výzkum, to je úplně jiná kvalita.
Dostali jsme se až k výsledku naší práce – k lahvi průhledné, čiré moravské
slivovice. Její lihovitost se pohybuje okolo 50%, což pro nás není nic zvláštního.
Cizákům ale vyráží dech už to číslo a vlastní pálenka to provede skutečně.
Manželka vyčítá manželovi: "Proč tolik piješ tu slivovicu?"
"Kvůli zdraví. Doktor říkal, že ovoce je zdravé v každé formě!"

A jak se nejrychleji vyléčí rýma.
Nohy namočíme po kotníky do lavóru s ledovou vodou a pijeme slivovici tak
dlouho, až začne voda vařit.
S léčbou se ale musí opatrně, na každého nepůsobí stejně, zvláště některé slabší
povahy ji snášejí špatně. V deníku jednoho nezkušeného Pražáka je zapsáno:
• Pondělí
- piji slivovici s Moraváky,
• Úterý
- skoro jsem umřel,
• Středa
- zase piji s Moraváky,
• Čtvrtek
- lituji, že jsem neumřel již v úterý.
Užijme si tedy naší dobré slivovice, poslechněme rady našich stařečků, kteří
začínali den „jednou malou“.
Ale mějme na paměti radu jednoho z nich: „Nauč se synku pit, aby ses nenaučil
chlastat!“.
Však to neni nic špatnyho, když nám teho letos Pámbu požehnal.
Tož co s tym, vypit to musíme.“

Tož teda do dna, přátelé, kamarádi, synci,
Slované!!!!!

Přeji Vám jménem Společenství přátel kvalitní pálenky a Kulturní komise
Obecního úřadu Výšovice příjemnou zábavu a kvalitní chuťové zážitky při
ochutnávce soutěžních pálenek, likérů a přichystaného občerstvení.
Všichni máte možnost zakoupit poukázky k degustaci soutěžních pálenek a
likérů: jedna poukázka - 10 odlivek 0,02 litru za 100 Kč.
Aktivní účastníci koštu již tyto poukázky vlastní, mohou samozřejmě přikoupit
další.

Těším se na setkání 17. března 2012 při 4. ročníku Véšovského koštu.

