
 
 

 

 

Kucha řská kniha roku 2016  

 

Pravidla soutěže: 

U příležitosti konání XVIII. ročníku mezinárodního festivalu televizních a 

rozhlasových pořadů o gastronomii Znojemský hrozen 2016, 

vyhlašuje PhDr. Adolf Boháček, výkonný ředitel festivalu soutěž  

Kucha řská kniha roku 2016  

Propozice sout ěže:  

 

1. Název soutěže:  „Kucha řská kniha roku 2016“  

2. Soutěž je vyhlašována jako každoroční součást programu Mezinárodního festivalu 

televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii „Znojemský hrozen“. Slavnostní 

vyhlášení výsledků a výstava vítězných knih bude ve Znojmě ve dnech 6.-8. října 2016 

jako součást vyhlašování cen 18. ročníku festivalu. 

3. Soutěž je určena všem vydavatelům knih s působností na území České republiky. 

4. Soutěž je pořádána pod záštitou Státního zemědělského a intervenčního fondu s 

podporou mediálních partnerů festivalu. 

5. Termín uzávěrky nominací do soutěže je 1. září 2016. 

7.  Hodnocení:  

a) Knihy hodnotí porota složená z odborníků spolupracujících s vedením festivalu.  

b) Hodnotí se dle vybraných kritérií známkami od 1 do 10 - nejvyšší. 

c) Neoceněné knihy si mohou vyzvednout nakladatelé u pořadatele. Pořadatel si 

ponechá k archivním účelům jeden výtisk. 

d) Vydavatel oceněné knihy obdrží cenu festivalu a diplom. 

e) Předání cen se uskuteční 7.10.2016, při večerním slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže za účasti vítězů i poroty v Hotelu Prestige. 

 

8.  Kategorie hodnocení: 

• Kucha řská kniha roku - absolutní vít ěz 



 
 

 

• Nejlepší surovinová kuchařka - masná, zeleninová, ovocná 

• Tradiční česká a regionální kuchařka 

 

      Čestná ocen ění poroty  mohou obdržet výjimečné tituly v oboru: 

• Nejlepší sladká cukrářská kuchařka 

• Kuchařka pro děti 

• Nejnápaditější, nejoriginálnější titul 

• Kulinární historie či reprint historického titulu 

• Nejlepší překlad zahraniční autora či překladu kuchařky 

• Nejlepší grafická úprava a tisk 

• Nejlepší fotografie 

 

Nominace titul ů: 

1.    Sekretariát soutěže oslovil vybrané osobností z řad autorů kuchařských knih, 

publicistů, gastronomických odborníků, kuchařských osobností, nakladatelů i 

knihkupců, fotografů i grafiků a požádal je o písemnou nominaci kuchařské knihy, 

(maximálně 3 tituly) která je v období, od 1. října 2015 do 1. září 2016, zaujala. 

2.    Nominace soutěžních knih tedy odpovídá jejich vydání od 1. října 2015 do 1. září 

2016. 

3.    Vzhledem k zachování naprosté objektivity hodnocení jsme se rozhodli jména 

nominujících nezveřejňovat. Seznam, včetně nominačních hlasovacích lístků však 

sekretariát bude archivovat. 

4.    Porota si dohodne způsob hodnocení tak, aby výsledky byly sekretariátu předány    

nejpozději do 1. října 2016, čímž umožní pozvání vítězů na slavnostní večer ve 

Znojmě, kde bude zároveň instalována výstava oceňovaných knih. 

         5     Místo pro zasílání nominací a dodání 2 ks výtisků knih pro hodnocení a výstavu 

         finalistů je sekretariát ZH. 

 
Moravsko-český hrozen, s.r.o. 
 U Libeňského pivovaru 1027/31l  
180 00 Praha 8 - Libeňl Česká republika  

            Tel.: +420-272 910 248   Fax: +420-272 910 249l  
E-mail: festival@znojemsky-hrozen.cz  
 

 
Ředitel soutěže:   Ing. Václav Malovický  



 
 

 

Tel: +420 737 650 565 
e-mail: scenar@seznam.cz; festival@znojemsky-hrozen.cz 

 
Další informace:  www.znojemsky-hrozen.cz  

 

PhDr. Adolf Boháček 
Výkonný ředitel festivalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


