
 

MO ČZS Lučice 

ve spolupráci s 

Obcí Bělotín, 

ZŠ a ZUŠ Bělotín 

 si Vás dovolují pozvat 

na 

 
 
 

VII. Lučické 

jablíčko 

 
 
 

 
Sobota 26. 11. 2011 

 
17:00 hodin. 

 
Obecná škola Lučice 

 
 

Program: 
17:00  

 zahájení výstavy ovoce 

Sadařství Čech – Kozák. 

 zazpívají a zahrají děti ZŠ 

Bělotín a ZUŠ Hranice - 

pobočka Bělotín 

 

18:00 

 vyhlášení výsledků soutěží:  

„O nejlepší ovocný koláč 

nebo dezert“ 
 

„O nejlepší ovocnou 

pálenku“ 
 

Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 

o nejlepší návrh na obal lučického 

moštíku. 

Představení a ochutnávka nových 

produktů lučického sadařství – 

švestkové víno, horké jablko  

a Moštík – produkt oceněn 

známkou nejvyšší kvality 

KLASA (www.eklasa.cz) 

 

18:15 

 sousedské posezení s hudbou 

Duo Foltýnek 

„O nejlepší ovocný 
koláč nebo dezert“ 

 
Soutěže se může zúčastnit kdokoli, 

podmínkou je vzorek domácího 

ovocného koláče či dezertu v počtu 

minimálně 10 kusů. 

 

 

Sběr vzorků se uskuteční v 1. patře 

lučické školy od 16:30 do 17:00 

hodin. 

 

 

Přihlášenému koláči přidělí 

organizátoři soutěžní číslo. 

Hodnotiteli se stávají všichni, kteří 

dodali vzorek koláče. Svá pořadí 

napíší na přiložený hodnotící lístek a 

vhodí do volební urny. Organizátoři 

vyhodnotí hlasování. Vítěz obdrží 

diplom a věcné ceny a má za 

povinnost sdělit recept. 

 

 

 

http://www.eklasa.cz/


„O nejlepší ovocnou  
pálenku“ 

 
Soutěže se může zúčastnit osoba 

starší 18 let, která předá v čase:  

 

 

Od 16:30 do 17:00 v prvním patře 

školy 0,5 l domácí ovocné pálenky. 

 

 

Přihlášeným pálenkám přidělí 

organizátoři soutěže číslo. 

Hodnotiteli se stávají všichni, kteří 

dodali vzorek pálenky. Svá pořadí 

napíší na připravené hodnotící lístky 

a vhodí do volební urny.  

Organizátoři vyhodnotí hlasování.  

Vítěz obdrží diplom a věcnou cenu 

a má za povinnost sdělit druh ovoce, 

rok pálení a pálenici, ve které 

pálenku vypálil. 

Přehled akcí do konce 
roku 2011 

 
28. 11. 2011 

Přehrávky ZUŠ 

(ZUŠ Hranice, pobočka Bělotín)  

  

3. 12. 2011 

Mikulášská nadílka 

(SDH, ČZS Kunčice)  

 

5. 12. 2011 

Mikulášská nadílka 

(MŠ Bělotín) 

 

15. 12. 2011 

Posezení s rodiči u vánočního stromečku  

(MŠ Bělotín) 

 

17. 12. 2011  

Vánoční koncert v kostele sv. Jiří  

Tradiční vánoční Setkání důchodců 

 

25. 12. 2011 Vánoční turnaj ve stolním 

tenise  

(SDH Nejdek) 

 

26. 12. 2011 Štěpánská zábava 

(Myslivci, SDH Kunčice) 

 

31. 12. 2011 Silvestrovský večírek  

(TJ Sokol Bělotín) 

Pozvánka 

 
 

 

VII. 
LUČICKÉ 
JABLÍČKO 

 

 
 

 
 
 

26. 11. 2011 


