
Guláš Fest 2022 sobota 24.září 2022 
Pořadatel akce: Zdeněk Dostál a Mirek Kadlec 

Občerstvení zajišťují: SDH Proskovice, Sokol Proskovice 
			 Podmínky	soutěže:	
	

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je schopen na otevřeném ohništi uvařit guláš. 
 

!!! Tým musí mít svůj název a taktéž název vařeného guláše !!! 
(vítaný bude i týmový obleček či kostým) 

 
Každý tým je povinen zaplatit startovné ve výši 200,- Kč nejpozději do 10.09.2022. 

Osobně p.Dostálovi, nebo na účet 214117765/0600  
(do poznámky uveďte: „váš název týmu“ - Guláš Fest) 

 
 1.  Každý tým je povinen mít připraveno minimálně 10litrů guláše. 

     Maximální hranice množství guláše není stanovena (možno vařit i ve více kotlících).   
     
     Degustace se bude provádět formou prodeje.  
     Každé družstvo si bude prodávat guláš sámo a to buď poloviční porci cca 165ml za cenu cca 50,- Kč,  
     nebo celou porci cca 330ml za cenu cca 90,-Kč min.cena za celou porci včetně pečiva (horní hranice ceny není pevná,  
     pokud bude chtít družstvo prodávat celou porci guláše za vyšší cenu, samozřejmě může)  
  

              2.  Příprava a vaření soutěžního guláše musí proběhnout v místě konání akce! 
                   Začátek vaření v 9.00 hod., konec vaření ve cca 13.00hod.  
                   Jediné co si může soutěžící tým připravit dopředu je: vývar na podlití, nakrájet či naložit maso).   
 
 3.  K podpalu ohně pod kotlem může dojít nejdříve v 8:30 hod. (roztopení). 
 

 4.  Pitnou vodu, pracovní stůl, označení družstev (stanů) zajistí organizátor akce pro všechny účinkující družstva. 
      Pro prvních 10 přihlášených družstev, zajistíme i stan jako zázemí 
      (pokud družstvo má svůj stan, může si přivést jako své zázemí) avšak postavení nejpozději do 8.00hod. 
      Přihlášené družstva nad 10 si musí přivést svůj vlastní stan 
            (ověřte si prosím své číslo přihlášení na soupisce družstev-zasláno emailem) 
    

 5.  Každé družstvo si zajistí: kotlík, podpal, topné dřevo, pečivo, misky a lžičky, ingredience, popř. vývar,  
                    zeleninu - nenakrájenou (výzdobu stánku, stylové oblečení- nepovinné), drobné peníze na vydávání hostům 
   
 6.  Hodnocení proběhne jak formou poroty (která dostane od každého družstva plnou misku guláše zdarma),  
      a ta vyhodnotí tři nejlepší guláše. Hodnotit se bude: barva, vzhled, chuť a vůně 
      Hodnotit budou i degustující hosté, kde bude vyhodnoceno pouze jedno to nejlepší družstvo. 
      Hosté budou hlasovat pomocí jednoho hlasovacího lístku na osobu. 
  
 7.  Soutěžící tými se nemohou účastnit hlasování o nej guláš!!! 
 
 8.  Každý tým je povinen po zkončení vaření vše po sobě řádně uklidit!! 

 
 9.  Všechna rizika, spojená s přípravou guláše, nese soutěžící tým. Také všechny správné hygienické návyky tak,  
                   aby byla dodržena maximální čistota soutěžících i surovin při přípravě guláše. 
 
            10.  Organizátoři si vyhrazují právo program i pravidla změnit. 

 
Hotové guláše se budou prodávat návštěvníkům od cca 12.00 hod. do vyprodání. 

Vyhlášení výsledků soutěže bude cca v 15.00hod.  
 

Soutěžní týmy berte v potaz: 
     že porota i diváci mohou hodnotit nejen kvalitu hotového guláše, ale také kulturu a profesionalitu přípravy,  
     čistotu na pracovišti a celkovou prezentaci týmu.  

 
Účel akce je: 

Odpočinout si od stresových situací v zaměstnání, doma a pod. a užít si jiné vaření, než jsme zvyklí.  
V prvé řadě jde však o zábavu !!! 

 
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!! 

Týmy	na	prvních	třech	místech	obdrží	věcné	ceny	včetně	jedna	cena	diváka!!!	
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Přihlášky: 
Zájemci nahlásí název družstva, název guláše a bydliště (město, obec) nejpozději do 10.09.2022 

 na e-mail: dostalzdenek@email.cz, nebo na telefon: 731 055 999  
Příklad názvu družstva/guláše/bydliště:   Bídníci/Bídný guláš/Proskovice 


