
MORAŠICKÝ LABUŽNÍK 
Výsledky soutěže – „Morašický labužník 2007“ 
 

1. místo a vítězkou soutěže se stala Květoslava PALUCHOVÁ z Morašic. Připravila opravdovou 
specialitu s názvem „Rybí salát z králíka“ a ačkoliv v něm žádná ryba nebyla, chutnal tak, jakoby 
výchozí surovinou ryba byla. Byla odměněna elektrickým mixérem. 
 

2. místo obsadil složený tým školáků kuchtíků. Zdeněk WEIS a Gabriela SIKMUNDOVÁ 
připravili chutnou  „Pomazánku z krabích tyčinek“. Odměnou jim byly teflonové dortové formy. 

3. místo obsadila Emílie ŠUBOVÁ se skvělou „Rychlou pomazánkou“ a dostala za to keramický 
podnos. 

4. místo obsadila další školačka Kateřina PALUCHOVÁ, dcera vítězky a do soutěže připravila 
křupavé „Mrkvové taštičky“ a jako odměnu si odnesla malou vařečku. 

 
 Ceny pro první čtyři v pořadí zakoupila Obec Morašice, která byla také hlavním sponzorem soutěže. 
Vařečku pro vítěze ročníku 2007 zakoupil a nazdobil Emil VEIS. 
 
Vítězný recept je tento – Rybí salát z králíka 
 
Celého králíka bez hlavy uvaříme v nálevu z: 
1 l octa, 2 litry vody, 30 kuliček pepře, 15 kuliček nového koření a 15 bobkových listů. 
Uvařeného králíka ještě necháme 8 hodin v nálevu vyluhovat. Potom maso obereme, nakrájíme na 
malé kousky a přidáme: 
1 velkou Moravanku, 1 sklenici okurek, 1 malou plechovku hrášku, 2 velké majonézy, 4 velké cibule, 
3 lžíce plnotučné hořčice, 2 lžíce cukru a podle chuti osolíme a opepříme. 
Necháme odležet. 
Všem pak přejeme dobrou chuť! 
 
 
Soutěžící svou účastí ukázali velkorysost 
 
V dnešní době není zvykem, aby někdo něco a někomu nezištně dal, či daroval. Soutěžící, kteří se 
přihlásili do soutěže „Morašický labužník“projevili velkou štědrost. Všechny dobroty připravovali pro 
hosty morašického posvícení, tedy pro širokou veřejnost. Na přípravě dobrot si také zajisté dali 
patřičně záležet, aby v soutěži uspěli co nejlépe. První čtyři v pořadí byli za vynaloženou snahu 
odměněni věcnými cenami. Jim a všem ostatním pak patří tato slova poděkování. 
 
 
Poděkování soutěžícím 
 
Všem bez rozdílu patří vřelý a velký dík vyslovený pořadateli, soutěže „Morašický labužník“. 
Všechny dobroty připravovali ve svém volném čase a do surovin na jejich přípravu vložili nemalé 
finanční prostředky ze své kapsy. Ukázali tak velkou štědrost a také ochotu, něco pro Vás ostatní 
udělat. Budiž jim to ke cti a všem ostatním k zamyšlení. Zasluhují také uznání za to, že spoluvytvářejí 
kulturní a společenské dění v naší malé obci Morašice, kde je příležitostí k zábavě daleko méně než ve 
větších vesnicích a velkých městech. Velkou měrou napomáhají kulturní komisi pracující při OÚ 
Morašice, v obci s 240 obyvateli, aby se místní lidé dobře bavili a měli svou nefalšovanou lidovou 
kulturu. 
SOUTĚŽÍCÍ, ZASLOUŽÍTE SI VELKÉ PODĚKOVÁNÍ  !! 


