
Česko – Moravský košt slivovice opět v Havlovicích 
 
21.3.2009 se konal v kulturním domě v Havlovicích 2. Česko – Moravský košt 
slivovice. Uspořádal ho Spolek přátel českého a moravského folklóru z Křižanova. 
Již 1. ročník, který se konal v hospůdce na Hořičkách, ukázal, že o tuto netradiční akci 
bude velký zájem. Zájem byl jednak z řad soutěžících, kteří přihlásili neuvěřitelných 
384 vzorků domácích pálenek a likérů, ale i z řad návštěvníků. Sál na Hořičkách 
doslova praskal ve švech. Při přípravě 2. ročníku bylo proto rozhodnuto, že se akce 
uskuteční v daleko větších prostorách  kulturního domu v Havlovicích. I zde zájem 
předčil očekávání pořadatelů. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 451 vzorků. 
Všechny vzorky byly očíslovány a podrobeny anonymnímu hodnocení a degustaci. To 
proběhlo o týden dříve 14.3.2009 v Mezilečí. Po celodenní náročné práci zkušených a 
proškolených degustátorů z Čech a Moravy bylo rozhodnuto o vítězi – stala se jím 
hruškovice pana Petra Šlosara z Chrudimi. 
Samotný košt v Havlovicích byl velkou společenskou událostí. Od 13 hodin až do 
půlnoci v kulturním domě vystřídalo více jak 400 návštěvníků. Přivedla je sem nejen 
touha ochutnat výborné domácí pálenky a likéry, ale i kvalitní doprovodný program. 
Za celou dobu na jevišti vystoupilo více než 150 účinkujících. Představily se české a 
moravské dětské folklorní soubory, cimbálové muziky, krojovaní zpěváci z Kyjovska  a 
skupina Klapeto z Náchoda. Ke kvalitnímu pití patří i kvalitní jídlo. To se podávalo v 
podobě domácích zabijačkových specialit a koláčků. Závěrem je dobré připomenout, 
že celý výtěžek této akce byl předán dětskému domovu v Sedloňově. Už se všichni 
můžeme těšit na 3. Česko – Moravský košt, který se koná 20. března 2010 opět v 
kulturním domě v Havlovicích. 
    Od 15.2.2010 je zahájen sběr vzorků na 3. ročník. Na jeden vzorek stačí 0,33 l 
jakékoliv domácí pálenky či likéru. Pro odběr vzorků kontaktujte  určené osoby Z. 
Mencla, tel. 774854079  nebo J. Možíše, tel. 732191411. Vzorky můžete odevzdat i 
na Obecním úřadě v Havlovicích. Odběr vzorků bude ukončen 13.3.2010, kdy 
proběhne degustace. 
 
                                                                     Za darované vzorky děkuje a na setkání se těší 
                                                                                             Spolek přátel čes. a mor. folklóru 
 


