
 Propozície k súťaži vo varení guláša v obci Čechy 

Miesto konania: obec Čechy 

Dátum konania: 04.07.2020 

Čas konania: od 10.00 hod. 

Podmienky súťaže 

 Každé družstvo obdrží od MO APVV Nové Zámky sumu 40,-€, v deň súťaže, z čoho 

zabezpečí: 

- mäso (bravčové, hovädzie, jahňacie, baranie, z diviny) v potrebnom množstve na min. cca 12 litrov 

guláša. 

- potvrdenie o nákupe mäsa - pokladničný doklad (nie starší ako 3 dni) predloží vedúci družstva pred 

začatím varenia predsedovi a pokladníkovi MO APVV Nové Zámky, zároveň vydokladuje nákup do 

celej výšky príspevku. Peniaze z príspevku nemožno použiť na nákup alkoholických nápojov, ani 

cigariet. 

- všetky náležitosti a pomôcky (zemiaky, koreniny, chlieb, kotlík, kotlinu, dosky na krájanie, sekerku 

na prípravu dreva, slnečník, prístrešok, nádoby na prípravu, servítky, igelitové obrusy na pracovné 

stoly a pod.),  

- výzdobu miesta varenia podľa vlastného vkusu, 

- po skončení súťaže každé zúčastnené družstvo po sebe riadne uprace miesto varenia, 

- guláš, ktorý sa neskonzumoval, rozdelí sa medzi prítomných členov APVV. Ak oň nebude záujem, 

disponujú si s ním súťažné družstvá podľa vlastného uváženia. 

MO APVV Nové Zámky ako organizátor zabezpečí: 

- drevo na kúrenie pod kotlami v potrebnom množstve, 

- odpadové nádoby, 

- jednorazové misky a lyžice na guláš, pitnú vodu na varenie, 

- stoly a stoličky pre návštevníkov, 

- ceny pre prvé tri víťazné družstvá, 

- diplomy pre všetkých účastníkov, 

- odbornú porotu. 

 Pán Jozef Hrabovsky zabezpečí Putovný pohár, ktorý získal v roku 2019. 
 K dispozícii bude pohostinstvo v tesnej blízkosti varenia, s možnosťou nákupu 

nealkoholických aj alkoholických nápojov, kávy, čaju, cigariet. 

V Nových Zámkoch, 01.06.2020                                          Predseda MO APVV Nové Zámky 

                                                                                                     Radoslav Petráš  



Asociácia policajtov vo výslužbe - Miestna organizácia Nové Zámky 

 

 Vážená členka, vážený člen! 

 MO APVV Nové Zámky týmto si dovoľuje Ťa pozvať na súťaž vo varení guláša 

spojenú s posedením, ktorá sa bude konať  

 

dňa 04. júla 2020 v parku Kultúrneho domu v obci Čechy, okr. Nové Zámky. 

 

Program: 

09.30  hod.: príchod súťažiacich družstiev na miesto súťaže, 

10.00 - 10.15 hod.: porada predsedníctva MO so zástupcami súťažných družstiev, 

predstavenie   poroty, oboznámenie s hodnotenými kritériami súťaže, 

od 10.15 - cca do 14.00 hod.: varenie guláša, 

14.00 - 14.45 hod.: vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien členom troch víťazných družstiev, 

cca od 14.45 hod.: podávanie guláša prítomným členom. 

 Organizátor si vyhradzuje právo začať podávať guláš podľa toho, ako jednotlivé 

družstvá ukončia jeho varenie, najneskôr však od 14.45 hod. 

 

V Nových Zámkoch, 01.06.2020              

                                                                                         Predseda MO APVV Nové Zámky 

                                                                                                   Radoslav Petráš 


