Jménem pořadatelů Véšovského koštu 2016 Vás vítám na dnešním vyhlášení výsledků
degustace pálenek a domácích likérů Véšovské košt 2016.
Letos poprvé mě nenapadla žádná alespoň trochu vtipná přednáška, bohužel jak ten čas letí
dobrých myšlenek ubývá. Prodělal jsem celkem vážnou operaci a pozoruji na sobě, že možná
díky anestezii a nebo také věkem hlava už tak nemyslí, prostě mozek blbne.
Když jsem v předchozím zaměstnání, ale je to již dosti dávno, ještě před listopadem 89,
vyplodil nějakou zvláště objevnou myšlenku, tak to jeden nejmenovaný kamarád, no byl to
Vojta Krejčí z Otaslavic, ohodnotil slovy:
„Tos vemeslel sám nebo tě s tym nekdo pomáhal?“ a nebo popřípadě
„Tos vemeslel hlavó?“
A tak jsem kdysi dávno před devíti lety přemýšlel, až jsem vymyslel, pravda je, že při sklence
slivovice a za spoluúčasti Jiřího Čermáka, že bychom se mohli pokusit alespoň trochu
objektivně zhodnotit kdo má lepší pálenku.
No a od této myšlenky nebylo až tak daleko k organizaci prvního ročníku Véšovského koštu
2009. Cílem bylo, že se budou hodnotit zejména vzorky z Výšovic a blízkého okolí.
Bohužel asi bude pravdou co se říká o Hanácích – že jsme lakomí. Lidí pálí spousta, ale
pochlubit se svými produkty přijde málokdo. Asi to bude tak jak uvedl v pozvánce
internetový „Žurnál z Prostějovska a okolních galaxii“ Furtovník.cz - většina to radši džigne
doma, protože je přesvěčené, že má sténě to nélepši a nigdo inši mu do teho nemá co
kecat…
To na Valašsku a jižní Moravě se většinou velmi rádi pochlubí na koštech. Bohužel je to tak,
že bez kontaktů na přátele z jiných regionů by tady nebylo co degustovat.
K zajištění soutěžních vzorků museli pořadatelé vyvinout značné úsilí, někdy využít přátelské
vztahy, někdy přemlouvat, někdy vyměňovat vzorky a tak se bohudík nenaplnily naše
původní obavy z nízkého počtu soutěžních vzorků pálenek a likérů.

A teď již k vlastnímu vyhodnocení.
Do degustace bylo přihlášeno 95 soutěžních vzorků pálenek a likérů, z toho 25 slivovic,
21 peckovic, 17 jádrovic, 21 ostatních pálenek a 11 likérů. Velký dík patří všem, kteří
poskytli soutěžní vzorky do degustace.
První tři v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny.

A úplně na závěr jednu z našich degustátorskéch rad:
Po košto radši hneď verazte dom a venko se pořádně rozhlidnite, ať vás nekdo nesveze na
nárazniko k mosto a nebo na vrchni konec.
Tak tedy ještě jednou příjemnou zábavu, dobré chuťové zážitky a potom nekomplikovanou
cestu k domovu.
Připijme si, abychom byli, a když budeme, abychom nebyli moc, ale abychom byli dlóho........
Na slivovico!"

