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Gulášovo-hasičská sobota
zvala do Kostěnic

V sobotu 20. května 2017 proběhlo v Kostěnicích již druhé Gulášovo-hasičské klání. Na dvě
desítky kuchařských týmů nejen z Kostěnic, ale
i okolních obcí a především Svazku obcí Loučná,
zde poměřily svou kulinářskou zdatnost při přípravě různých druhů gulášů. Celé soutěžní degustování bylo doprovázeno kulturním programem a ukázkou hasičské techniky i dovedností.

Ač počasí o tomto květnovém víkendu nepatřilo k těm
nejpovedenějším, byl každý odvážný cestovatel projíždějící
Kostěnicemi zdaleka lákán hudbou, která se nesla široko daleko. Stačilo tedy pouze nechat se vést jejími tóny
a odvážný průzkumník se rázem ocitl na louce za obcí, kde
u silnice stála zaparkovaná hasičská Avie s transparentem hlásajícím, že se zde koná Gulášovo-hasičské klání.
Na slovo guláš slyší asi každý chlap, tak proč to neprověřit
a nezjistit, o co se jedná?
Na louce se před zraky mlsalů tyčí stánky, u kterých
se krčí celé týmy kuchařů a přisypávají ingredience tu do
kotlíků nad ohništěm, tu do hrnců na jakýchsi přenosných
kamnech, která připomínají spíše parní lokomotivu než
polní kuchyni. Ze všech se usilovně kouří a po kraji se
rozlívá vůně masa, cibule a papriky. No, sliny se při tom
závanu vůní a dalších okulibých vjemů jen hrnou a člověk
si za chvíli připadá jak Pavlovův pes. Netrvá dlouho a moderátor hlásí, že první guláše jsou dovařeny a je na čase

začít ochutnávat. Procházíte mezi stánky a nestačíte se divit nad množstvím druhů gulášů, které jsou Vám nabízeny.
Ten, který Vám bude chutnat nejvíce, můžete poté ohodnotit žetonem, který je Vám k dispozici a který odevzdáte
svému favoritovi. Některé gulášky jsou vskutku lahodně
pikantní, a proto zde nechybí ani dobře zásobený stánek
s pivem. Abyste se nenudili, můžete zhlédnout ukázky práce místních i přespolních hasičských oddílů, které při této
příležitosti ukazují své umění.
	Co k tomuto říci více. Dobré jídlo, dostatek zábavy ke
koukání, prostě povedená akce na sobotu. Musím konstatovat, že Kostěničtí přišli s moc pěkným nápadem a gulášiáda přilákala značné množství návštěvníků. Nezbývá
se tedy než těšit a doufat, že za rok proběhne tato akce
s pořadovým číslem 3.

Pardubice – město perníku
V rámci celoroční aktivity Perníkový rok 2017 se v Pardubicích začínají objevovat první tematicky zaměřené akce.
V Tyršových sadech bude od 25.5. do 18.6. naistalována
výstava fotografií s názvem Pardubice-město perníku, která bude představovat tradici pečení perníku na Pardubicku. Jste-li tedy milovníci této tradiční pochoutky a vlastně
i historie, neváhejte se zastavit.

Červen je čas jahod
Měsíc červen se ujímá své vlády a pro jahody se nevydává
již jen Maruška, ale můžeme my všichni. Nejlépe do Přelovic, kde před začátkem prázdnin dozrávají první jahody
pana Houdy. A pokud máte raději jahody v jiném stavu
a teplotě, než je obvyklé, můžete se těšit, že ty samé poctivé jahody najdete brzy v Kunětické zmrzce.
Gulášek se už vaří

