Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny vás srdečně zve na soutěže:

Sobota 14. března 2020 - začátek soutěží v 1500 hodin.
Příjem soutěžních vzorků 14. března 2020 od 1400 do 1500 hodin.

Budova osadního výboru na Jičině.
O vítězích soutěží „O nejlepší slivovici“ a „O nejlepší ovocný destilát“ rozhodne odborná porota, vítěze
soutěže „O nejlepší dobrotu“ určí samotní návštěvníci akce.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno tradiční občerstvení. Možnost ochutnávky soutěžních vzorků.
Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 14. března 2020 v cca 19:00 hodin. Vítězové jednotlivých
soutěží obdrží pohár a dárkový koš. Oceněna budou i další místa na stupních vítězů.

Přijďte si zasoutěžit, pobavit a posedět s přáteli.
Podrobnější pravidla soutěží:
Zúčastnit soutěží se může kdokoliv, účast není podmíněna trvalým bydlištěm na Jičině. Naopak budeme
velmi rádi, pokud se zúčastní i občané ostatních obcí. Počet soutěžních vzorků na jednoho občana není
nijak omezen, čím více jich donesete, tím větší budete mít šanci na výhru. Soutěžní vzorky prosíme
přineste 14.3.2020 v čase od 14:00 do 15:00 hodin do budovy osadního výboru na Jičině. Komu
tento čas nevyhovuje, může je donést i předem, a to domů k Martinu Pecháčkovi, Jičina č.p. 92, tel.:
777 833 108.
O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI 2020, O NEJLEPŠÍ OVOCNÝ DESTILÁT 2020 (vyjma slivovice)
„Alko“ kategorie bude rozdělena na soutěž „O nejlepší slivovici“ a na soutěž „O nejlepší ovocný
destilát“ (v této kategorii budou soutěžit všechny ostatní vzorky kromě slivovice).
Soutěžící přinesou 0,5 litru slivovice, jablkovice, hruškovice nebo jiného ovocného destilátu z vlastní
produkce v neoznačené lahvi - nejlépe čirá lahev bez jakéhokoliv poznávacího znamení. Lahve budou
zaevidovány a označeny čísly bez účasti hodnotící komise, následně budou podle počtu vzorků
rozděleny do skupin.
Hodnotící komise z každé skupiny vybere vzorek nejlepší, postupující do finále. Z finálových vzorků
pak hodnotící komise vybere tu nejlepší slivovici a nejlepší ovocný destilát roku 2020.
O NEJLEPŠÍ DOBROTU 2020 (ten nejlepší vlastní nebo rodinný recept)
Soutěžící přinesou cokoliv dobrého na zub, tato kategorie je zcela bez omezení. Může to být
buchta, koláč, řez, slané pečivo, jakýkoliv masový výrobek či jiná dobrota naprosto libovolné chuti,
přísad, tvaru a velikosti, nejlépe na podnosu či plechu, který samozřejmě po skončení soutěže vrátíme.
Dobroty budou rozkrájeny na malé dílky tak, aby je mohl ochutnat každý návštěvník akce.
Návštěvníci soutěžního odpoledne mohou zdarma ochutnat jednotlivé nakrájené vzorky a následně dát
hlas třem nejlepším. Dobrota s nejvyšším počtem obdržených hlasů se stane vítězem této kategorie pro
rok 2020.

