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C.k. kuchyně aneb jak vařily naše
babičky v Horušanóch jižpóo'uhé
Horušany _ JiŽ druhý ročnÍk
kuchďského festivďu s ná-
zvem C. k' kuchyně aneb jak
vařily naše babičky se usi<u_
tečni] tuto sobotu 6. řÍjna v ho-
ruŠanské hospodě U Dvou
kaštanů.

Letos se organizátorům se_
šlo na 68 soutěŽních a krásně
načančaných dobrot.

Sestičlenná porota, v čele se
starostkou obce panÍ Mi-roslavou Vítkovou, měla
opravdu nelehký úkol _ vy-
brat pět nejlepŠÍch.

- Stoly se prohýbaly pod tÍ-
hou jÍdel, která většina sou-
těžicich přinesla v dobovém
napgpí. VŠichni přítomní po
vyhlášení výsledků měli móŽ_
nost vŠechny výtvory ochut_
nat, aže bylo vŠe skutečně po-
dařené, dokazovaly prázdné
hrnce, mÍsy i talÍře.

organizátoři si pochvalo-
vali, Že letošnÍ účast soutěŽÍ-
cích i přihlÍŽejÍcích byla ,,tak
akorát". jak řekla jedna z Žen
ve slušivé bílé zástěře á la
Magdalena Dobromila Retti-
gová.

Ta ostatně byla také jed-

M. D. Rettigová" vypůjčeno z Do-
mu historie Přešticka.

nou z přihlíŽejÍcích' Stála ma-
jestátně v sále, na čestném
mÍstě, ved]e ohromných ka_
men a po celý pořad dohlÍŽela
na počÍnání porotců.

CelÍ.rn odpolednem slovem
provázel pan Stanislav JurÍk
a o zábavu se postarali páno_

vé Standa Peroutka a Zdeněk
Lang, kteří se svou harmoni_
kou a houslemi rozezpivali ce-
lý sál.

Vítězem tohoto ročnÍku se
stal bezinkový likér. V sá]e se
rozvinula ohromná diskuze na
toto téma. která byla nakonec
ukončena výrokem jednoho z
přÍtomných: ,.Nedivte se, Ževyh1ál ch]ast, po tý
prohibici......"

Na ]etošním kuchařském
klání v Horušanech byla vá-
ženým hostem paní docentka
Milada Emmerová, která pře-
dala ceny a osobné pogratulo-
vala celé pětici nejlepŠÍch'

PrvnÍ mÍsto obsadil bezin-
kový likér od Aleny So]fron-
kové z Roupova. Druhé mÍsto
zí,skď králík na zelenině, jejŽ
připravila Ji tkař.y: áčmar oi á z
Horušan. Na třetím mÍstě se
umÍstil 'piprdlák'od paní Au-
lÍkové z Přeštic. Čtvrte misto
zÍskaly lÍvance se Žahourem
od Zdeňky Kindlové z Ho-
rušan a páté místo mÍchané
chlupaté knedlÍky od Vlasta
Chau.ovéz Prahy.

V|asta Zralá

Jak se stoly prohýbaly. zx foto: Jiří Roth


