
Pravidla Štáblovického koštu slivovice 

a ovocných pálenek 

1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro košt pálenek poskytne řádně 

označený vzorek množství 0,5 l – 0,7 l .  

 

Cena vstupného : 100 Kč zahrnuje, občerstvení na stolech a poslech 

hudby.  

 

2. Vzorek je potřeba odevzdat včas, nejlépe v termínu, který je uveden na 

plakátu, na obecním úřadě nebo panu Vojtěchu Stecovi na tel.čísle : 

721719489. 

 

3. Soutěž nemá žádné ovocné kategorie.  

 

 

4. Při odevzdání vzorku oznámí účastník jméno, druh pálenky, rok pálení.  

 

5. Vzorky v soutěži nejsou vratné. 

 

6. Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen.  

 

 

7. Degustace a bodování vzorků probíhá anonymně ( každý vzorek je 

označen pouze číslem )  

 

8. Každý, kdo odevzdá soutěžní vzorek, má košt všech vzorků má ZDARMA.  

 

9.  Ostatní, kteří neodevzdali soutěžní vzorek mohou koštovat za poplatek 

100 Kč na místě, za tento poplatek obdržíte bodovací lístek a koštovací 

štamprli.  

 

10.  Bodovací lístky je nutné odevzdat do 22.00 hoď. 



 

  

11.  Po odevzdání posledního bodovacího lístku se body v kolonce celkový 

dojem jednotlivých vzorků sčítají a určuje se výsledné pořadí. Vzorky, 

které nebudou v bodovacím lístku ohodnoceny vůbec, dostanou 

průměrný počet, což je 5. V případě další shody určí předseda vítěze 

opětovným koštem vzorků se stejným počtem bodů. ( tzv. rozstřel )  

 

12.  Odtajnění vzorků proběhne po vyhodnocení výsledků. 

 

  

13.  Koštu se může zúčastnit jen osoba starší 18 let, horní hranice není 

omezená.  

 

14.  Průběh koštu řídí a organizuje pořadatelská komise, která zejména 

přijímá vzorky do soutěže, stanovuje počet vzorků k hodnocení, stanovuje 

postup rozstřelu při stejném množství bodů a dohlíží na hladký průběh 

celé akce.  

 

15.  Po dokončení degustace budou první 3 nejlepší vzorky oceněny.  

 

16.  Každá vstupenka bude slosovatelná a 10 náhodně vybraných vstupenek 

bude výherních.  

 

 

Pověřená osoba vedení koštu je předseda kulturního výboru obce 

Štáblovice, pan Vojtěch Stec.  

Předseda koštovací komise bude určen na místě.  

 

 

 



Na své nejlepší svědomí a vědomí  

SLIBUJEME, že jako aktivní hodnotitelé tohoto koštu ovocných pálenek budeme 

přistupovat ke vzorkům čestně, odpovědně a s chutí.  

Vzorky posoudíme až po vypití, nejsme rozhodnutí zvýhodňovat vlastní vzorky, 

ani poškozovat vzorky lepší, než svoje.  

Zavazujeme se, že v žádném případě nepoškodíme tuto akci řečmi oplzlými ani 

skutky nemravnými.  

Nedopustíme, aby nám vyhynuly naše oblíbené ovocné stromy.  

K tomuto nám dopomáhej muška octová, kvasinka vinná a všichni páleničáři.  

TAK KOŠTUJEME ! 

 

Tabulky senzorického hodnocení  

CHUŤ  

5 bodů – pálenka je absolutně lahodná, dá se koštovat od rána do večera  

4 body – pálenka vynikající, která pohladí nejen na duši ale i na jazyku  

3 body – pálenka velice dobrá, pro návštěvy škoda  

2 body – pálenka dobrá, mohla by se prodat Pražákům 

1 bod – pálenka jóóóó, dá se, chlapům na stavbu dobrá  

0 bodů – pálenka ? – mazadlo na bolavé klouby  

VŮNĚ  

5 bodů – čistá, intenzivní, ovocná, harmonická, lze rozpoznat druh ovoce  

4 body – čistá, ovocná, méně intenzivní  



3 body – bez negativní vůně  

2 body – Negativní pachy překrývající ovocný charakter 

1 bod – převažují negativní pachy, syntetické a umělé 

0 bodů – páchnoucí, vzorek by měl být vyřazen ze soutěže  

 

 

 

Soutěž o nejlepší domácí dezert  

1. Do soutěže se může zapojit každý, stačí v den konání akce donést 

jakýkoliv koláč, dort, moučník, nepečený či pečený dezert.  

2. Moučník je potřeba nakrájet na maličké kousky, tak aby mohl každý 

degustovat.  

3. Nejlepší 3 moučníky budou oceněny.  

4. Každý účastník této akce dostane ke vstupence 1 hlasovací lístek, který 

nejpozději do 22.00 hoď odevzdá do předem určené hlasovací nádoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VZOREK ČÍSLO 

 
CHUŤ 

 
VŮNĚ 
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Troufneš si najít svůj vzorek ? Pokud ano, napiš svoje :  

Jméno a příjmení   Číslo vzorku   

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

 


