VI. Kostnický košt
Druhá březnová sobota patřila v Kostníkách již VI. Koštu slivovice a dalších pálenek. Soutěžícím se mohl stát každý. Stačilo v pátek vpodvečer nebo
v sobotu do čtrnácti hodin přinést do kulturního domu půl litru čisté pálenky
v průhledné láhvi a dosáhnout věku 18 let.
Krátce po třetí hodině odpolední se začali scházet první koštující. Celkem bylo přihlášeno 47 vzorků destilátů ze švestek, meruněk, jablek i jiného
ovoce. Pro každého soutěžícího byla připravena pamětní štamprle a záznamový arch s pravidly.
Soutěžící byl zároveň porotcem. Pálenky se mohly hodnotit 1 až 5 body,
kde 1 bod pařil slivovici dobré, 2 body slivovičce velice dobré, 3 body slivovičce
velice, velice moc dobré, 4 body slivovičce vynikající, která pohladí nejen na
jazyku, ale i na duši a 5 bodů si zasloužily slivovičky absolutně lahodné, které
se dají koštovat od rána do rána.
Během ochutnávky bylo na stolech dostatek čité vody na zapití, chléb i
sýr na zneutralizování chutí. Okolo devatenácté hodiny byly vzorky obodovány
a archy předány k vyhodnocení. Pokud se stalo, že některé z pálenek dostaly
shodný počet hlasů, rozhodovaly preferenční hlasy. Ty se do celkového hodnocení nezapočítávaly. Pokud asi tyto hlasy nerozhodly, pořadí určil los.
Soutěžící, kteří se umístili do desátého místa, dostali diplom a tři nejlepší
ještě pohár. Vítězem se stala slivovice Františka Bartoše, na druhém místě
skončil vzorek Vladimíry Puchnarové a třetí místo obsadil František Šteffel.
Nejméně letos chutnal destilát Jaroslava Davida, který obdržel „bílou hůl“ a příručku o výrobě destilátů z vlastního ovoce. Zvláštní cenou je ta, od odborné
poroty, která se skládala z majitelů pěstitelských pálenic z okolních obcí. Těm
nejvíce zachutnala pálenka Zdeňka Rese.
Po celé odpoledne bylo připravené občerstvení, večer k poslechu i tanci
zahráli místní muzikanti. Akce se konala pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů v Kostníkách a Obecního úřadu Kostníky.
Všichni můžeme doufat, že letošní rok bude bohatý na ovoce a příští rok
touhle dobou se opět sejdeme při VII. Kostnickém koštu slivovice.
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