
Osadní výbor Hůrka
Vás srdečně zve na 

O NEJLEPŠÍ

HORECKOU PÁLENKU

v sále bývalé školy v Hůrce

Soutěžit mohou občané, kteří mají trvalý pobyt v Hůrce a
členové Mysliveckého sdružení Hůrka

Do soutěže může být při
pálenky z místního ovoce.

Soutěžící, kteří obsadí 1., 2., 3., 4. a 5. místo, budou oceněni.

 

 

 

Osadní výbor Hůrka 
Vás srdečně zve na soutěž

 

O NEJLEPŠÍ 

HORECKOU PÁLENKU
 

19. ledna 2013 
od 10:00 hodin 

le bývalé školy v Hůrce 
 

Soutěžit mohou občané, kteří mají trvalý pobyt v Hůrce a
členové Mysliveckého sdružení Hůrka.

Do soutěže může být přihlášen pouze vzorek
pálenky z místního ovoce. 

Soutěžící, kteří obsadí 1., 2., 3., 4. a 5. místo, budou oceněni.
 

 

 

 

 

soutěž 

 

HORECKOU PÁLENKU 

 

Soutěžit mohou občané, kteří mají trvalý pobyt v Hůrce a 
. 

pouze vzorek 

Soutěžící, kteří obsadí 1., 2., 3., 4. a 5. místo, budou oceněni. 

 



 

* PRAVIDLA SOUTĚŽE * 

 

 

 

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 
 

1.1.  Do soutěže může být přihlášen pouze vzorek pálenky z místního ovoce. 
1.2.  Doručení vzorků o objemu 0,3 l. 

  Vzorky musí být dodány osobně panu Danielu Glogarovi, Hůrka č. p. 55,  
  tel: 737 266 141 v termínu od 7. 1. do 18. 1. 2013 včetně přihlášky 
  (jméno vlastníka, druh pálenky, rok vypálení, místo vypálení). 

 
2. ORGANIZACE SOUTĚŽE, ZÁSADY HODNOCENÍ 

 

2.1.  Organizační výbor soutěže ověří očíslované vzorky k účasti v soutěži.  
2.2.  Hodnocení se uskuteční v sobotu dopoledne dne 19. 1. 2013 
         v sále bývalé školy v Hůrce (cca v 10:00 - 13:00 hodin). 
2.3.  Hodnotící komise bude řešit veškeré sporné záležitosti, které mohou vzniknout.       

 Stížnosti na porušení pravidel je možné podávat k Evropskému soudu. 
2.4.  Zásadou hodnocení je anonymita. 
2.5.  Jednotlivé vzorky porota ohodnotí v optimálním časovém sledu při dodržení 
 stejných teplot jednotlivých vzorků. 
2.6.  Hodnotící stupnice:  
 Vůně max. 5 bodů 
 Chuť max. 5 bodů 
 Celkový dojem max. 5 bodů 
2.7.  Vítězí vzorek, který nasbírá nejvíce bodů. 
2.8.  Vyhodnocení soutěže v 13:00 hodin. 
2.9.  Degustace vzorků se uskuteční ihned po vyhodnocení soutěže a stanovení 
 výsledků (celkového pořadí) v sále bývalé školy. 
 
 Účast na degustaci je povolena: 
 

 1. všem soutěžícím v doprovodu jedné další osoby 
 2. všem sponzorům 
 3. pozvaným hostům 
        (osoby mladší 18 let jsou vyloučeny) 
 
2.10. Vítězové ročníku soutěže O nejlepší Horeckou pálenku, kteří obsadí 1., 2., 3., 4. 
   a 5. místo, se stávají členy hodnotící komise pro další ročník. 
 

3. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3.1.  S těmito pravidly se mohou všichni zájemci obeznámit na vývěsce v obchodě,   
 hospodě, nebo stáhnout na webových stránkách www.sdhhurka.cz  
3.2.  Organizační výbor má právo omezit počet soutěžících. 
3.3.  Soutěžit mohou pouze občané, kteří mají trvalý pobyt v Hůrce a  
  členové Mysliveckého sdružení Hůrka. 
3.4.  Soutěžící, kteří obsadí 1., 2., 3., 4. a 5. místo, budou oceněni. 
 


