
Polická zelňačka – 1. ročník soutěže ve vaření polévky 
 

Termín: Sobota 11. 6. 2016 
Místo: Masarykovo náměstí Police nad Metují, od 8:30 
 
Snad každý má svůj recept na zaručeně nejlepší polévku. 1. ročník soutěže na polickém náměstí ukáže, kdo 
skutečně umí uvařit tu nejlepší zelňačku na Policku!  Město Police nad Metují zve všechny zájemce na soutěž 
ve vaření zelňačky. Doprovodnou akcí bude trh a po celou dobu konání akce také bohatý doprovodný program 
na podiu vč. moderátora. 
 
V den konání soutěže bude od 6:30 probíhat prezentace a přidělení místa na vaření přihlášeným týmům, 
nejpozději v 7:30 musí všechna vozidla opustit náměstí, v 8:30 zahájení a start vlastní soutěže zapálením 
ohňů pod kotli. Následně má každé soutěžní družstvo k dispozici 3 hodiny na uvaření vlastní originální 
zelňačky. 
V 11:30 porota odebere soutěžní vzorky od všech týmů a zároveň mohou soutěžící začít prodávat polévky 
veřejnosti. Důležité faktory, které budou hrát roli při hodnocení produktu, jsou především chuť, vůně a vzhled.  
O hodinu později, v 12:30, proběhne na podiu na náměstí slavnostní vyhlášení výsledků, vč. předání cen třem 
nejlepším týmům.  
 
Základní informace pro soutěžní týmy 

 U soutěžních stánků je prodej zelňačky možný až po odebrání kontrolních vzorků, které proběhne 
v 11:30 hod 

 Cena / porce zelňačky je stanovena na max. 20 Kč 

 Prodej dalšího sortimentu u soutěžních stánků možný, cokoliv dle vlastního uvážení (občerstvení, 
nápoje apod.) 

 Soutěžní tým musí být minimálně tříčlenný 

 Prezentace stánků a soutěžních týmů dle vlastního uvážení každého týmu 

 Soutěžní tým si zajistí vlastní stánek nebo jiné vybavení pro místo vyhrazené na náměstí. Dále kotel, 
ingredience na přípravu polévky dle vlastního receptu, umělohmotné misky a lžíce pro prodej vlastní 
zelňačky široké veřejnosti. 

 Město Police nad Metují poskytne soutěžním týmům místo o rozměru max. 3 x 4m na polickém 
náměstí a zajistí dřevo. Vodu pro přípravu polévky bude možné využít z pramene Julinka na náměstí. 

 Tým porotců bude zasedat v Pellyho domech. Počet porotců bude záviset na počtu přihlášených 
soutěžních týmů 

 Každý tým se účastní na vlastní nebezpečí 

 Přihlášky budou ke stažení na www.policko.cz  
 
 

Soutěžící družstva nahlásí svoji účast do úterý 31. 5. 2016, 
podáním závazné přihlášky v Informačním centru, nebo 

zasláním přihlášky emailem na trhy@policko.cz  

 

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ !!! 

http://www.policko.cz/
mailto:trhy@policko.cz


Rámcová soutěžní pravidla pro 1. ročník Polické zelňačky – soutěže ve vaření zelňačky  
konané dne 11. 6. 2016 na polickém náměstí: 

 

1. družstvo je 3-6 členné, každý člen soutěžícího týmu bude zapsán do seznamu soutěžících a bude mu přiděleno číslo 
družstva, za které soutěží.  Toto označení si umístí viditelně na oděv a soutěžní místo.  

2. Minimální množství zelňačky je 20 litrů, jiné masné výrobky není dovoleno v rámci soutěže prodávat. 
3. Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky, podle svého receptu. 
4. Organizátor nehradí soutěžícímu družstvu náklady na pořízení potravin, každé družstvo si bude svůj výrobek prodávat ve 

své režii. Každý tým se účastní a startuje na vlastní nebezpečí. 
5. Nástup soutěžících je od 6:30 do 7:00 hod. na polickém náměstí, zahájení soutěže začíná v 8:30 zapálením ohně, pod 

kotlem na vaření. 
6. Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla, nebo reklamní oblečení, může nabízet a prodávat návštěvníkům 

akce další občerstvení (pivo, svařené víno, punč, kávu, grog, pečivo apod.) Náklady na toto občerstvení organizátor 
nekompenzuje. 

7. Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které mu bude přiděleno v den konání soutěže o max. rozměru 
3x4m a bude mít vlastní pult na přípravu a servírování a svůj vlastní kotel nebo kamna. Povolené palivo je pouze dřevo od 
pořadatele! 

8. Organizátor zabezpečí vodu, dřevo. Štípaní či řezání dřeva, misky, lžíce, naběračky a chleba si soutěžící obstarají sami. 
9. Soutěžní vzorky budou soutěžícími předány odborné degustační komisi k hodnocení výrobku v době od 11.15 do 11.30 

hod. 
10. Hotové jídlo může být servírováno zájemcům z řad návštěvníků akce od 11.30 hod. jak do misek pro přímou konzumaci, 

tak i do jídlonosičů. Množství jedné porce je 0,2 l, cena jedné porce je 20 Kč  
11. Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která v 12:30 hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění 

vítěze 
12. Poplatek za soutěžní tým činí 150 Kč (bude použit na výdaje související s organizací soutěže). Poplatek bude vybírán při 

prezentaci před přidělením místa pro stánek. O účasti týmu rozhoduje datum podání přihlášky.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Název týmu: ……………………………………………………………  Telefon:  ……………….………………………………………….. 
 
Město:  ……………………………………………………………………  Email:   ……………….…………………………………………..                                                                        
 

Elektřina:  ☐ ANO  ☐ NE 
(Pouze za účelem zchlazení a výčepu nápojů max. 3,5kW) 

 
Doplňte jména soutěžících: 
  
1. šéfkuchař:   ………………………………………………………… 2. kuchtík:  ………………………………………………………… 
    
3. míchač:   ………………………………………………………… 4. ochutnávač:  ………………………………………………………… 
 
5. topič:  ……………………………………………………….. 6. picmoch:  ……………………………………………………….. 
 

Plánujete prodej občerstvení?  ☐ ANO   ☐ NE  Plánujete prodej nápojů?  ☐ ANO   ☐ NE 
 
Specifikujte vč. množství 
(orientačně):……………….……………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: ……………………………………………………      Podpis: …………………………………………… 


