
Polická zelňačka – 4. ročník soutěže ve vaření polévky 
 

Termín: Sobota 8. 6. 2019 
Místo: Masarykovo náměstí Police nad Metují, od 8:30 
 

Snad každý má svůj recept na zaručeně nejlepší polévku. 4. 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. 
Do 11:30 budou odevzdány soutěžní vzorky od všech týmů a zároveň mohou na pokyn pořadatele 
soutěžící začít prodávat polévky veřejnosti. V případě neuposlechnutí hrozí diskvalifikace ze soutěže. 
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 30 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 

• Pro všechny soutěžící platí během vaření ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ!!! 

• Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže tým, který neuposlechne pokynů pořadatele a 
jehož chování bude v rozporu s dobrými etickými a společenskými mravy.  

• Přihlášky budou ke stažení na www.policko.cz  
 

Soutěžící družstva nahlásí svoji účast do úterý 20. 5. 2019, 
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 4. ročník Polické zelňačky – soutěže ve vaření zelňačky  
konané dne 8. 6. 2019 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 s výjimkou ryb 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. Pro všechny soutěžící platí po dobu vaření ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ!!! V případě prokázání 
alkoholu během celé soutěže u kteréhokoliv člena, bude celý tým diskvalifikován!!!  

8. 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! Každý soutěžní tým má za povinnost zabezpečit ohniště, kotel, apod. tak, aby nedošlo k požáru, k jeho 
převržení apod. Veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku nese soutěžní tým. 

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

11.30 hod. 
11. 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 30 Kč  
12. Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která v 12:30 hod. vyhlásí výsledky soutěže a 

odmění vítěze 
13. 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.  
14. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže tým, který neuposlechne pokynů pořadatele a jehož chování bude 

v rozporu s dobrými etickými a společenskými mravy.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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: ………………………………………… 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SOUTĚŽNÍ TÝMY:  
 
6:00 -   příjezd týmů, příprava stánků, vody, dřeva (navození zásob),  
Čas do zahájení můžete využít pro navození dřeva za pomocí koleček z průjezdu Pellyho domů, připravit vodu, připravit suroviny 
pro doplňkový prodej, připravit náčiní potřebných pro vaření 
Během této doby je zakázáno: příprava (krájení, loupání apod.) surovin souvisejících s polévkou a vařením, prodej masných 
výrobků (maso, párky, klobásy) vyjma ryb a také roztápění ohňů před zahájením vaření (platí i pro přípravu doplňkových 
pokrmů.) 
 
do 8:00 - Nutná registrace družstev v „Zelném Infocentru“. 

8:15 - Zahájení celé akce 

8:30 -  Zahájení vaření výstřelem 

Pro všechny soutěžící platí během vaření ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ!!! 

(z důvodu zkušeností z minulých ročníku, kdy došlo k opaření dítěte) A PRODÁVAT POLÉVKU DO DOBY ODEVZDÁNÍ VZORKŮ A 

ZAHÁJENÍ PRODEJE A PRODEJ MASNÝCH VÝROBKŮ VYJMA RYB.  

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

• Cena / porce zelňačky je stanovena na 30 Kč 

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

• Minimální množství zelňačky je 20 litrů 

• Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky, podle svého receptu. 

• Povolené palivo je pouze dřevo! Každý soutěžní tým má za povinnost zabezpečit ohniště, kotel, apod. tak, aby nedošlo 
k požáru, k jeho převržení apod. Veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku nese soutěžní tým.  

 
SYSTÉM ODEVZDÁNÍ VZORKŮ  !!!  
Před ukončením soutěže cca v 11 hodin, budou týmům rozdány označené nádoby tj. 1x miska (talíř) na reprezentační vzorek ke 
zhodnocení vzhledu, 1x 5l sklenice s ryskou vyznačující minimální množství (cca 2 litry) na ochutnávkové vzorky pro porotu. Po 
ukončení vaření cca v 11.30 (bude oznámeno), mají všechny týmy za povinnost do 10 minut od ukončení vaření, odevzdat oba 
vzorky na sál Pellyho domů, kde bude připravené a označené místo. Vzorky položí na místo se stejným číslem. Soutěžní vzorek 
(pro hodnocení vzhledu) se může zdobit přímo na sále Pellyho domů. Vše musí stihnout v čase do 10 min.  
 
Dobrovolně mohou týmy odevzdat ještě druhou sklenici max. 1 l. Z tohoto vzorku budou moci ochutnat ostatní soutěžní 
týmy! 
 

PRODEJ POLÉVKY PRO VEŘEJNOST NÁSLEDNĚ ODSTARTUJE MODERÁTOR JASNÝM SIGNÁLEM. OD TÉTO CHVÍLE LZE 

PRODÁVAT A PODÁVAT COKOLIV 😊 
 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:  

Všem soutěžním týmům, doporučujeme prodlužovací kabel o celkové délce min 40 m!!! 
 

 

SPORTOVNÍ BLOK: 

Obecná pravidla:  
Celkem jsou připraveny 4 soutěžní disciplíny. Z každého týmu soutěží vždy jeden soutěžící v jedné disciplíně. Jeden soutěžící 
může nastoupit jen v jedné z disciplín. Výjimku mají týmy s menším počtem soutěžících, než je počet disciplín. Po vyčerpání 
všech soutěžících lze vybrat libovolného člena pro další disciplínu. Soutěžní disciplíny budou oceněny zvlášť a nemají žádný vliv 
na soutěž ve Vaření zelňačky. Z každé soutěže bude vytvořena tabulka s celkovým pořadím týmů. Bodování bude jako ve škole 1-
5 (v našem případě 1-10 bodů - nejlepší 10 bodů, nejhorší 1 bod). Protesty jsou možné po zaplacení částky 100 000 eur na účet 
pořadatele. ☺ Na výhru samozřejmě není právní nárok a účast je povinná neb na vlastní nebezpečí a z dobrovolné vůle ☺ Změna 
pravidel vyhrazena. Uvedené časy soutěží jsou orientační. 
 

9:00 - SOUTĚŽ – KROUHÁNÍ ZELÍ NA ČAS 

- Soutěží se v krouhání zelí na ručním kruhadle na čas. Každý soutěžící bude mít připravenou ½ hlávky zelí. 

Čas bude měřen pomocí stopek. Rozhodujícím faktorem pro ukončení měření, je zvednutí rukou nad 

hlavu! Vyhrává ten tým, který nakrouhá hlávku v co nejkratším čase a soutěžící má obě ruce celé. 

 

 

 



9:30 - SOUTĚŽ - HOD ZELNOU HLÁVKOU – DÁLKA 

- Soutěží se v hodu „zelnou hlávkou“ do dálky. Každý soutěžící se postaví na startovní čáru, zády k dopadové 

ploše. Uchopí zelnou hlávku do obou paží a hodí zelnou hlávku za hlavu. Každý soutěžící bude mít 2 

pokusy, z nichž se započítá ten nejlepší. V případě, že při hodu či vlivem hodu dojde k přešlapu, pokus se 

stává neplatným!  

10:00 - SOUTĚŽ - HOD ZELNOU HLÁVKOU – TERČ 

- Soutěží se v hodu „zelnou hlávkou“ na terč. Každý soutěžící se postaví na startovní čáru. Cílem této 

disciplíny je uchránit úrodu zelí od nájezdu agresivních a stále hladových zajíců. K dispozici budete mít 

maximálně 5 nábojů, kterými budete mít za úkol skolit 3 zajíce. U této disciplíny ze započítává nejen počet, 

ale i čas, za jaký skolíte všechny zajíce, než Vám sežerou celou úrodu. Tzn., že mezi týmy se stejným 

počtem skolených zajíců bude rozhodovat čas, v jakém byli zajíci skoleni.  

10:30 - SOUTĚŽ – KUŽELKY SE ZELNOU HLÁVKOU 

- Soutěžící bude mít za úkol pomocí zelné hlávky skolit celkem 9 kuželek. Směr a dráhu zelné hlávky zcela 

jistě ovlivní zákeřné a nepředvídatelné kočičí hlavy Masarykova náměstí. Každý soutěžící má celkem 2 

pokusy. Počet shozených kuželek v prvním a druhém hodu se sčítá. Pokud se stane, že v 1. či 2. hodu dojde 

ke skolení všech 9 kuželek, následuje další (bonusový) hod a body se přičítají!  V případě bodové shody 

následuje rozstřel mezi těmito týmy, který probíhá vždy 1 hodem a vítězí ten s vyšším počtem shozených 

kuželek.  

11:30 - UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO VAŘENÍ – odběr vzorků pro porotu 

 

13:00 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  

 

KATEGORIE:  
Vítězný tým v soutěži o vaření Polické zelňačky 
Vítězný tým ve sportovních disciplínách,  
Nejsympatičtější tým (vychází z veřejnosti) 
 

SOUTĚŽ O NEJSYMPATIČTĚJŠÍ TÝM: 

Soutěže o nejsympatičtější tým se může zúčastnit pouze široká veřejnost. Každý občan může hlasovat pouze jednou, a 
to pouze pro jeden tým! Každý hlasující bude označen razítkem. Hlasování probíhá za pomoci „Velkého panáka“ (0,05l) 
naplněného pískem až po horní hranu. Výška písku bude mechanicky zarovnána s okrajem sklenice. Není povoleno, nabrané 
množství, jakkoliv mechanicky stlačovat, pěchovat, dusat, mačkat apod. Celý obsah se následně přesype do velké nádoby 
označené příslušným názvem týmu. Hlasovat bude možné od 8.30 do 12.30. Po ukončení hlasování budou jednotlivé nádoby 
převáženy. Vyhrává ten tým, jehož nádoba bude mít největší hmotnost.  
 

 

ZELÍ ZDAR A ZÁBAVĚ OBZVLÁŠŤ 

😊😊😊😊😊😊😊😊😊 
 


