
VALAŠSKÁ METROPOLE VON ĚLA SLIVOVICÍ A ZELÍM 

 

VSETÍN – Příjemná vůně slivovice a kysaného zelí se v sobotu linula okolo Domu kultury 
ve Vsetíně. Důvod byl prozaický. Spolek pro zachování valašských tradic, který má své sídlo 
ve vsetínské městské části Semetín, tu pořádal jubilejní X. ročník putovního poháru O najlepší 
slivovicu a VII. ročník Ceny Valašska v soutěži O najlepší hňápané zelé. Akci, která měla 
v podtextu i recesi, což dokládá mimo jiné také její nepsané motto, jež se na webových 
stránkách spolku objevilo den před zahájením klání – Nad alkoholem nelze zvítězit, jenom 
Valaši remízovali – přesto nebo právě proto navštívila také řada osobností valašského regionu. 
Patřil mezi ně například známý scenárista a poradce bývalého prezidenta Václava Havla Jiří 
Křižan, valašský bard František Segrado, trenér dostihových koní František Holčák, vsetínská 
starostka Květoslava Othová, její předchůdce Jiří Čunek a další. Mezi hosty nechyběl ani 
valašský král Boleslav Polívka. Na návštěvníky soutěžního odpoledne čekal bohatý kulturně 
společenský program. 

Zpočátku se náplň sobotního odpoledne, které slovem provázel Tomáš Gross a hudbou a 
zpěvem cimbálová muzika Soláň, takzvaně točila kolem slivovice a zelí. „Jubilejní soutěž O 
najlepší slivovicu se setkala s dosud nebývalým zájmem. Přihlášeno bylo pětaosmdesát vzorků 
nejrůznějších pálenek. A to nejenom z Valašska, ale také z dalších míst republiky. Zastoupeno 
tak bylo například i Slezsko, jižní Čechy a další regiony České republiky,“ vyjádřil se starosta 
Spolku pro zachování valašských tradic Jaroslav Malučký s tím, že prim ve výrobě pálenky 
bez rozdílu v letošním roce získal Rudolf Horčic. „Nejlepší trnkovici pak při soutěži 
představil Jaroslav Košut,“ dodal starosta. 

Zatímco pálenka lámala co do počtu přihlášených vzorků všechny rekordy, soutěž O 
najlepší hňápané zelé nesplnila očekávání pořadatelů. „Kvalita byla dobrá, ale zaostali jsme 
za kvantitou. Sedmého ročníku se zúčastnilo pouze jednadvacet výrobců,“  posteskl si Petr 
Olšák, který zelové klání, při němž ochutnávala také první žena Vsetína Květoslava Othová, 
připravoval. Palmu vítězství si ze vsetínského kulturního domu odnesl Josef Škabraha ze 
Vsetína. Ten v soutěži jako zatím jediný vyhrál již podruhé. Svůj první triumf získal při 
čtvrtém ročníku. 

Sobotní odpoledne a večer v režii Spolku pro zachování valašských tradic ve vsetínském 
domu kultury však nepatřil pouze uvedeným soutěžím. „Došlo i na vyhlašování výsledků 
různých anket, mezi nimiž dvě měly svou premiéru,“ uvedl Malučký. 

Vyhlášeny byly osobnosti roku, kterými se stali akademický sochař Miroslav Adámek ze 
Vsetína, který se mimo jiné podílí na opravách vsetínského zámku a je autorem nového 
meteorologického sloupku na vsetínském Dolním náměstí a jednatel Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek. „Miroslav Machala se 
pak stal i novým držitelem Rytířského řádu modrej trnky,“ poznamenal za organizátory Petr 
Chytil. 

Novinkou pak bylo vyhlašování Ogara za významný přínos a zviditelnění Valašska 
v oblasti kultury. „Prvním držitelem tohoto titulu se stal František Segrado. Myslím si, že 
k tomu není co dodávat,“ odhalil výsledky hlasování, kterého se zúčastnili také návštěvníci 
kulturně společenského odpoledne a večera. Novum patřilo rovněž vyhlášení titulu Garabiš 
roku. „Jde o vyjádření nesouhlasu spolku s bojem autora projektu Valašského království proti 
Bolkovi Polívkovi,“ odhalil Garabišovo tajemství Chytil. Prvním nositelem se stal starosta 
Spolku pro zachování valašských tradic Jaroslav Malučký. „P řiznám se bez mučení, že na 
tuto cenu jsem se nominoval sám. Nedokázal jsem totiž v uvedené souvislosti zabránit 
nepříjemným soudním tahanicím,“ řekl premiant tohoto „ocenění“. 


