
 

 

éta lnu ke staré české kuchyni, k době Rakouska – 
Uherska a velmi si cením starých receptur na 
osvědčená jídla. Někdy jsou to jídla i zapomenutá 

nebo skrytá v paměti a musí se jim pomoci na světlo světa. 
Před dvěma lety jsem dopisovala tehdy svoji dvacátou 
čtvrtou kuchařskou knihu, která má název S trochou 
nostalgie, aneb jak se vařilo a jedlo za císaře pána.  

V té době mě oslovila paní Vlasta Zralá z Horušan 
s tím, že by chtěli v obci pořádat nějakou akci kolem vaření 
a zda bych jim s její přípravou nepomohla. To byla hozená 
rukavice a ráda jsem svolila. Slovo dalo slovo a na první 
schůzce jsme se hned dohodli, že právě téma této kuchařky 
by mohlo být takovým podnětem k připravované akci.  
Myslím, že jsme vybrali dobře, neboť „Horušanské vaření“ 
se velmi ujalo a stává se stále populárnějším a známějším. 
Dalo by se říct, že se z něho stal festival dobrého jídla. Ale 
nejen dobrého jídla a pití, ale především krásných 
sousedských vztahů, zábavy a pohody. 

Za ty dva roky co horušanská děvčata znám, si 
připadám jako jedna z nich. Myslím, že jsem mezi ně 
zapadla a jsem moc ráda, že i ony mne vzaly srdečně mezi 
sebe.   

Musím se zmínit o tom, že je až nepředstavitelné, co 
děvčata dokážou. Jaké mají úžasné nápady a s jejich 
realizací si vědí vždycky rady. Dovedou táhnout za jeden 
provaz a to je v dnešní době obdivuhodné. Je jedno, jestli 
má některé děvče sedm křížků, či je sotva odrostlé 
tanečním střevíčkům. Je jedno, zda se jedná o paní 
starostku, květinářku, účetní nebo učitelku. Všechny jsou 
naprosto úžasné. 

 Ať už naše spolupráce potrvá jakkoliv dlouho nebo 
krátce, jsem obohacená milým přátelstvím a vážím si toho.  

 
Milá děvčata, přeji Vám všem hodně radosti, pohody, 

zdraví a neutuchající elán. 
 
 

 
Vaše Mirka Kuntzmannová 
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