
 
Datum: sobota 9. května 2015 

 
Místo:  areál Ekocentra Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, 691 06 
 
Pořadatelé: T.J. Sokol a Ekocentrum Trkmanka 
 
 
 
 
 

Přihlášení: 
- do soutěže se mohou přihlásit týmy profesionální i amatérské s maximálním 

počtem 4 osob v týmu 

- podmínkou zařazení do soutěže je podání písemné přihlášky do 15. dubna 2015 
 

Pravidla soutěže: 
- tým musí uvařit 100 porcí kotlíkového guláše dle vlastní fantazie na otevřeném 

ohni během 3 – 4 hodin od startu 

- guláš musí být uvařen až na místě (nesmí být předvařený), připravené může být 
pouze maso – nakrájené, naložené 

- soutěžní tým si zajistí maso (10 kg v syrovém stavu), suroviny na přípravu 
guláše, pracovní nářadí, případně stan a dekorace 

- soutěžící tým obdrží při registraci 1.500 Kč na nákup surovin pro výrobu guláše 

- soutěžní tým si vylosuje při registraci číslo s pracovním místem 

- soutěžní tým po ukončení soutěže uvede své pracovní místo do původního stavu 
(umytí kotle, úklid) 

- soutěžící nese všechna rizika spojená s přípravou guláše a daným provozem  

- soutěžící nesmí svým stánkem propagovat jakékoliv zboží, firmy, politické strany, 
hnutí apod. (v případě porušení bude vyzván k odstranění této propagace) 

 

Pořadatelé zajistí: 
- vyznačení prostor, kde budou soutěžící vařit – každý soutěžící tým bude mít 

k dipozici prostor cca 4 x 3 m  

- pracovní místo vybavené kotlem, dřevem, stolem, lavicí 

- tekoucí pitnou vodu 

- jednorázové nádobí a pečivo pro návštěvníky 

- odbornou komisi 

- organizaci a prodej vstupného 

- zastřešené posezení pro návštěvníky v případě nepříznivého počasí 

- slavnostní vyhodnocení a odměnění vítězů 

- kulturní a doprovodný program po dobu trvání akce 



Hodnocení soutěže: 
- na hodnocení soutěžních gulášů se budou podílet dvě komise: odborná určená 

pořadateli a laická složená z návštěvníků 

- odborná komise bude hodnotit vlastnosti guláše (barvu a vzhled, maso a jiné 
suroviny, chuť a vůni) 

- laická komise bude hodnotit chuť guláše a výzdobu stánku (prezentaci 
soutěžního týmu) 

 

Ocenění vítězů: 
- odborná porota ocení první tři místa 

- laická porota vybere vítěze laické veřejnosti 
 

Časový harmonogram: 
09:00 – 10:00 hod  prezentace soutěžních týmů, vylosování soutěžního místa, 

stavění stánků (vjezd do areálu je povolen pouze za účelem 
vyložení a naložení materiálu v době do 9:50 hod. Auto je nutné 
odstavit mimo areál na parkovací plochy v okolí!) 

10:00 hod  slavnostní zahájení – start 
10:00 – … hod vaření soutěžního guláše 
12:30 hod předpokládaný čas uvaření prvního guláše a zahájení 

ochutnávky 
16:30 hod  vyhlášení výsledků soutěže a losování tomboly 
V průběhu dne zajímavý doprovodný program pro děti i dospělé (hudební program, 
rukodělné dílničky, soutěže a tombola). 
 
 
Zásady požární ochrany 
Elektrické energie: 

- vzhledem ke složitému připojení na el. proud si soutěžící v příp. potřeby zajistí 
vlastní zdoj (pořadatel z důvodu zajištění doprovodného programu nemůže 
zajistit dostatek přípojek) 

- el. vodiče musí být chráněny před poškozením, pokud jsou umístěny v prostoru 
pohybu návštěvníků musí být vedeny nad zemí min. 2,2 m nebo na zemi 
v chráničce 

- při nedodržení těchto zásad požární ochrany si pořadatel vyhrazuje právo 
soutěžícího či prodejce jiného sortimentu vykázat z areálu 

 
 
 
 
 
 


