PŘÍLOHA LETÁKU

LOUČENÍ S LÉTEM VE SPORTOVNÍM A KULINÁŘSKÉM DUCHU
Doplňující informace:
Loučení s létem bude zahájeno v sobotu 07.09.2019 ve 14:00 na fotbalovém hřišti (doufáme, že vyjde i
počasí). Zde bude po celé odpoledne probíhat soutěž o uvaření nejlepšího guláše a zároveň doprovodný
sportovní program. Pro všechny bude na místě zajištěno občerstvení (pivo, limo, klobásy).

Soutěže o nejlepší kotlíkový guláš se zúčastní předem nahlášené týmy-zájemci se mohou hlásit na adrese:
irenavlasakova@email.cz, případně na obecním úřadě Zahájí, a to do 03.09.2019. Týmy budou mít na
hřišti k dispozici kompletní zázemí pro vaření guláše.
Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
• tým by měl mít přibližně 5 členů (nižší či vyšší počet lze samozřejmě tolerovat)
• tým si sám před konáním soutěže zajistí náčiní pro míchání guláše a potřebné ingredience (maso,
koření, přísady atd.)
• obecní úřad proplatí každému týmu paragon (účtenku) do výše 300 Kč s DPH. Pozor! Prodejní
doklad musí být hrazen hotovostí, aby ho bylo možno proplatit
• každý tým bude mít na hřišti připravené zázemí (zápalky, papír, dříví nutné pro rozdělání a udržení
ohně, pětilitrový kotlík na trojnožce, voda)
• guláš je nutné připravovat v kotlíku na ohni na hřišti, maso je možné tepelně předpřipravit doma
• porota (= tým, který zvítězí ve sportovních disciplínách) vyhodnotí nejlepší guláš, jehož kuchaři
budou oceněni

Sportovních soutěží se může zúčastnit kdokoli z příchozích. Na hřišti bude připraveno několik stanovišť,
které týmy budou společně plnit.
Sportovní program
• z dobrovolníků z řad příchozích budou vytvořeny soutěžní týmy o počtu 6 osob (z důvodu
požárního útoku, při němž je nutný 6členný tým)
• stanoviště nejsou nijak fyzicky náročná, jsou vhodná pro děti, mládež, jejich rodiče i prarodiče
• na prvním stanovišti bude připraven požární vůz místního hasičského sboru, kde bude za asistence
členů SDH probíhat první a hlavní disciplína-hasičský útok
• tým, který nasbírá nejvíce bodů a zvítězí ve sportovních soutěžích, získá odměnu a dále se stane
porotou, která bude hodnotit nejlepší uvařený guláš

Soutěže jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Přijďte se pobavit, jste srdečně zváni!

