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PROPOZICE 

V. ročníku soutěže 

„O ZLATÝ KOLÁČ 2016“ 

Koná se v sobotu 17. září 2016 od 14:00 hodin v Hrabyni, u NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. 

SVĚTOVÉ VÁLKY  

Organizační informace: 

Každý soutěžící tým má k dispozici místo v soutěžním stanu zdarma. Příprava soutěžního 

místa  je možná již od 12:00 hodin. 

Organizátorem soutěže je Místní akční skupina Opavsko z.s.. 

Soutěžit budou amatérské týmy z Opavska a blízkého okolí. Týmy budou 3 členné. 

CO MUSÍ UDĚLAT KOLÁČOVÝ TÝM PRO ÚSPĚCH V SOUTĚŽI: 

1. Pojmenovat svůj tým 

2. Připravit si vlastní kostým či kroj, tradiční či originální pokrývky hlavy, stylově vyzdobit 

své prodejní místo atd. 

3. Upéct chutné, ale i na pohled hezké koláče 

4. Obhájit kvalitu svých koláčů a svou práci v rozhovoru před odbornou porotou a 

veřejností  

Cení se vtipný komentář použití regionálních surovin, postupu práce, tajných přísad a 

receptur atd. 

 

DOPORUČUJEME:  Použití co nejvíce regionálních surovin – mouka (Mlýn HERBER), cukr 

(Vávrovice), nejlépe domácí povidla, jablka, hrušky, marmelády, med (od regionálních 

včelařů), tvaroh, máslo (z Hlavnice či z Klokočova).  

Koláčem pro tuto soutěž rozumíme cukrářský výrobek kruhového tvaru do průměru 15cm 

z kynutého těsta s náplní, zdobený posypkou.  

Každý tým upeče do soutěže 100 kusů koláčů v libovolných variantách (mák, tvaroh, povidla, 

ořechy, hrušky atd.) Minimálně 20 ks od jednoho druhu. Koláče budou upečeny týmem 

předem a na soutěž je soutěžící přivezou již hotové. Koláče, určené pro ochutnávku, si 

soutěžící nakrájí na čtvrtiny až osminy a takto je budou nabízet k ochutnání.  

Cca 10 koláčů je určeno pro odbornou komisi, která bude hodnotit vzhled a chuť. 

Cca 90 koláčů bude nabízeno členy soutěžního týmu návštěvníkům k ochutnání, a to zdarma. 

Každý návštěvník může ocenit koláče a celkový vzhled stánku (výzdobu, kostýmy týmu, 

způsob prezentace, úsměv  atd.). Na každém stánku bude zapečetěná pokladnička, do 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/slezske-zemske-muzeum---pamatnik-ii--svetove-valky.aspx
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které budou návštěvníci vhazovat peníze v částce dle vlastní úvahy. Tým, který bude mít 

v pokladničce nejvíce peněz, vyhrál. Vybrané peníze budou použity na neziskové účely v obci 

Hrabyně. 

Další koláče (nad 100 ks) mohou koláčové týmy upéct a nabízet k prodeji návštěvníkům 

(pokud bude dobré počasí, dá se očekávat velký zájem). 

Průměrná návštěvnost akce v uplynulých ročnících vystoupala až k 1000 diváků.  

Zkušenosti z předchozích ročníků soutěže O zlatý koláč navíc říkají, že po poctivých domácích 

koláčích se pokaždé velmi rychle zapráší.  

NÁKLADY: 

Na určených 100 koláčů obdrží soutěžící tým od organizátorů 1.000,- Kč a balíček vzorků 

regionálních surovin. 

HODNOCENÍ: 

1. Odborná porota – hodnotí vzhled a chuť, každý porotce ohodnotí body 1-10, tým 

s nejvyšším hodnocením vítězí. 

2. Návštěvníci – návštěvníci budou hlasovat přímo u stánku svého favorita, vítězí tým 

s nejvyšší vybranou částkou. 

Vítězové (odborné poroty i návštěvníků) obdrží věcné ceny.  

Hodně úspěchů v soutěži přeje Místní akční skupina Opavsko z.s..  

Veškeré dotazy zodpoví a informace poskytne Hana Švarcová, tel. č. 731 109 377.  

Přihlášky zasílejte na e-mail svarcova@masopavsko.cz.  
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