
Konec  roku  ve  znamení  salátů 
 

Na konci měsíce prosince,přesněji v pondělí 28. se konalo v pořadí již třetí gastronomické klání roku 2009.Pořádalo ho 

uskupení sochařů a motorkářů na již tradičním místě všech loňských soutěží,v hospodě „Pod betonem“ v Kaštanech. 

Tuto poslední akci pro „Ozvěny Jihozápadní Moravy“ okomentoval Rudolf Procházka,ředitel soutěže : 

Naši další akci ve stylu gastro jsme nazvali „Vánoční salátování“.Po březnové Utopenciádě a listopadovém  Sejrování 
to byla poslední loňská soutěž tohoto typu:Všechny jmenované soutěže byly premiérové a my se postupně učili z chyb 
těch předchozích,kterých jsme nasekali poměrně dost.Přesto účast na této poslední předčila naše i nejbujnější očeká- 
vání a výrazně převýšila počtem soutěžících obě předešlé.Místo pořádání,tedy hospoda „Pod betonem“ se osvědčilo 
už při Utopenciádě a Sejrování,takže ani o tomto nebylo pochyb – majitel hospody Luboš Strachota nejen poskytuje 
prostory,ale také se aktivně zapojuje do organizování a spolu s Tomášem „Šmatym“ Markem tvoří výborný tým, 
který naše akce podporuje i materiálově. 
V době uzávěrky Salátování se prezentovalo 19 (slovy devatenáct!) soutěžních vzorků různých,převážně ale 
bramborových salátů,mnohé z nich nádherně dozdobené rajčaty,okurkami,paprikou,vajíčky nebo bylinkami – i 
oko estéta si tedy určitě přišlo na své. 
Máme předchozími soutěžemi ostřílenou,poučenou a pokud možno stálou porotu vedenou prezidentem Vojtou  
Pelikánem,Ivan Vugrinec je viceprezidentem a členy jsou Iva Pelikánová,Petra Čeloudová,Valina Procházková, 
Kristýna Kulová,Vlasta Pekárek,Petr Havlík a Honza Vaňura (znalí čtenáři už určitě zjistili,že ve výčtu chybí 
tradiční členka poroty a sochařka Jana Kulhánková,která onemocněla,ale nutno říci,že ji Kristýna stoprocentně 
nahradila).Ale i tak zkušená porota měla nelehký a nezáviděníhodný úkol,totiž z nepřeberné škály chutí a vůní 
vybrat ten nejlepší salát roku.Bylo opravdu vidět,že rozhodování porotců nebylo jednoduché a jednoznačné,ale 
jejich úkolem bylo stanovit pořadí a to se bezezbytku podařilo.Jejich vyplněné „koštlisty“byly odevzdány do  
improvizovaného,leč funkčního „výpočetního střediska“ Broňi Čelouda a to byl signál pro porotu laickou,složenou 
jak ze soutěžících ,tak z hostů,z nichž mnozí byli dost netrpěliví a nedočkaví (hlavně ti „mladí a neklidní“ resp. 
„mladé a neklidné“).I jejich výsledky byly počítačově zpracovány a tak bylo po bezmála dvou hodinách rozhodnuto 
a mohl jsem tedy vyhlásit výsledky obou porot a spolu s dámami z poroty odměnit věcnými cenami a diplomy ty 
nejlepší. 
Salátování se „Pod betonem“ protáhlo do pozdních nočních hodin a to i bez ohledu na den konání,tj. pondělí 
místo obvyklých sobot – dovolenou a prázdniny měla asi většina zúčastněných,jinak si brzké vstávání do práce 
druhý den nějak neumím představit… 
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem soutěžícím a jejich doprovodům,spolupracovníkům,personálu 
hospody „Pod betonem“,keramičce Kateřině Zedínkové(která vyrobila ceny pro tři nejlepší ve formě salátových 
misek) a Líbě Kafkové (kameramance,fotografce a zpracovatelce DVD z této a všech předchozích námi pořádaných 
akcí).Velký dík patří našemu už tradičnímu sponzorovi, pivovaru  Bernard Humpolec,panu Lubošovi Strachotovi 
a nově i českobudějovické firmě Saint-Gobain Weber Terranova. 
Pokud to jen trochu půjde,chtěli bychom pokračovat v už osvědčených gastronomických soutěžích,tzn. v utopencích, 
nakládaných sýrech a salátech i v letošním roce a snad i vymyslet něco nového.Rád uvítám i Vaše připomínky a nápady, 
pište prosím na E-mail rudolf-prochazka.centrum.cz. 
Přeji všem Vašim čtenářům mnoho zdraví,štěstí a úspěchů v roce 2010. 
 
Výsledky „Vánočního salátování 2009“ : 
Odborná porota: 1. Eva Kamišová,Dačice                                     Laická porota: 1. Luboš Bajgl,Peč 
                              2. Luboš Novák,Borek                                                                   2. Mirka Bačová,České Budějovice 
                              3. Kamil Čeloud,Dačice                                                                 3. Jan Nosek,Dačice 
 
Fotografie z „Vánočního salátování“ najdete na www.likaf.rajce.idnes.cz/salaty/ 
                                
                   
  

 


