24. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie
- MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála,
kontinentálního ředitele WACS pro střední Evropu
prezidenta AKC ČR Bc. Miroslava Kubece
a prezidenta CBA Bc. Aleše Svojanovského
jako odborný program
28. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO
27. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech
REGIONTOUR
a Festivalu krajových specialit a regionální potraviny RegFoodFest

Tato prestižní soutěž je vyhlášena s cílem prohloubit a ověřit úroveň odborné přípravy studentů škol
s gastronomickým zaměřením pro budoucí vstup do gastronomické praxe. Soutěž současně srovnává
odbornou úroveň jednotlivých škol.
GASTRO JUNIOR BRNO BIDFOOD CUP 2018.
Školy s gastronomickým zaměřením byly do soutěže nominované Asociací kuchařů a cukrářů České
republiky dle postupového klíče.
Do soutěže o nejlepší školu budou zařazeny školy, které sestaví tým ve třech oborech z těchto možných:
cukrář, kuchař, číšník, barista, barman.
Výběr tří oborů záleží na možnostech školy.
Ostatní nominované školy mohou soutěžit samostatně v jednotlivých oborech:
cukrář, kuchař, číšník, barista, barman.
Soutěž je určena pro studenty do 23 let.
Středních odborných škol s gastronomickým zaměřením.

TERMÍN KONÁNÍ:

18. ledna – 21. ledna 2018
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Výstaviště Brno, pavilon P

POŘADATELÉ:

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pobočka Brno
Veletrhy Brno a. s.

ORGANIZACE:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

ODBORNÍ GARANTI:

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
Asociace číšníků České republiky
Česká barmanská asociace

GENERÁLNÍ PARTNER:

BIDFOOD Czech Republic, s.r.o.

HLAVNÍ PARTNER:

InterGast a.s.

PARTNEŘI FINÁLE:

AQUALINK s.r.o.
ARDO Mochov, s.r.o.
Barry Callebaut Czech Republic, s.r.o.
Bizerba Czech & Slovakia, s.r.o.
Bonduelle, s.r.o.
Bylinky, s.r.o.
Candola s.r.o.
CESK, a.s.
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
CS GOSTOL TRADING, s.r.o., Brno
Čebus Brno, s.r.o.
DeLonghi Group
Duni CZ, s.r.o.
Espresso Professional, s.r.o.
Espresso, s.r.o.
EuroCoffee s.r.o.
GastroJobs.cz
GastroKafe CB s.r.o.
GCX s.r.o.
Hotel Holiday Inn Brno
Hraspo, s.r.o.
Chytré lékárničky
Ille papír service, s.r.o.
Ireks Enzyma, s.r.o.
Italy Gastro Promotion, s.r.o.
JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.
Jihomoravský kraj
Josef Manner s.r.o.
Karlovarské minerální vody, a.s.
KOFOLA, a.s.
KRONEN PRAHA, spol. s r.o.
Kulinářské umění
Květinářství Komárov
Lion International Trading. Co. s.r.o.
Nektar Natura, s.r.o.
Nestlé Česko, s.r.o.
Mc TREE, a.s.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
Montycon gastro s.r.o.
Orea hotel Voroněž
ORS, spol. s.r.o.
Papilons, a.s.
PENAM, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Premium Gastro
SAHM GASTRO – BRNO
SCA Morava, s.r.o.
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková
organizace
Stock Plzeň-Božkov, s.r.o.
TEKOOTHERMOTECHNIKA BOHEMIA, s.r.o.
Winterhalter Gastronom, s.r.o.
Zanzibar Trade s.r.o.
ZEMAN Váhy s.r.o.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: GASTRO & REPORT MINUTKA
T&M CREATIVE, s.r.o.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

1. Press Real Group, s. r. o.
C.O.T media s.r.o.
Štamgast & Gurmán

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POKYNY
Závazné přihlášky,
platby

POZOR změna!
Přihlášky do soutěže pouze online na webových stránkách AKC ČR
odkaz:
http://www.akc.cz/soutez-271/gastro-junior-brno-2018-%E2%80%93-bidfood-cup
Fotokopie dokladu o úhradě účastnických poplatků
(tj. fotokopie výpisu z účtu, složenky, případně příkazu k úhradě)
posílejte elektronickou poštou
na emailovou adresu bila@charbulova.cz
Bez dokladu o zaplacení je přihláška neplatná.

Termín přihlášek,
soutěžní úkoly

do 6. prosince 2017.
Žádáme o bezpodmínečné dodržení termínu.
Soutěžní úkoly oborů kuchař, cukrář, číšník, barista a barman
byly zveřejněny na webových stránkách asociací.

Adresa sekretariátu

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Charbulova 106, 618 00 Brno
Organizační tým GJB:
tel.: 607 402 552, 548 424 123
e-mail: bila@charbulova.cz

Účastnický poplatek

ve výši 2 340,- Kč hradí soutěžící i doprovodní pracovníci, zahraniční
soutěžící i doprovodní pracovníci hradí 95 Euro.
Poplatek zahrnuje náklady na organizaci soutěže, obědy
a občerstvení pro soutěžící a doprovod v průběhu soutěže na
výstavišti.
Po rozdělení škol do jednotlivých dnů prosíme o upřesnění zájmu o
stravování.

korunový účet (CZK) u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, Praha,
4750432011/2700, IBAN CZ97 2700 0000 0047 5043 2011
eurový účet (EUR) u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, Praha,
4750439002/2700, IBAN CZ05 2700 0000 0047 5043 9002
Variabilní symbol: 1820012018
Specifický symbol: IČO Vaší školy

Ubytování

Možnost ubytování v Domově mládeže SŠ informatiky, poštovnictví
a finančnictví Brno. Zástupci škol si zajistí sami dle vlastního
uvážení. Formulář a veškeré potřebné informace jsou uvedeny
v příloze.
Adresa ubytovacího zařízení:
Domov mládeže
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,
příspěvková organizace
Čichnova 23, 624 00 Brno -Komín.
Doprava: tramvaj č. 1 směr Bystrc, stanice Jundrovská - pátá
zastávka za výstavištěm, orientační bod
autosalon Opel - po levé straně.
tel.: 541 123 364, 702 012 180,
http://www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze

Stravování

Možnost snídaní a večeří v Domově mládeže Čichnova – objednávka
je součástí přihlášky na ubytování (v příloze).
Obědy na výstavišti v pavilonu P budou zajištěny od čtvrtka do
soboty pro soutěžící a doprovod.
Rozpis stravování:
18. ledna 2018

Pavilon P

oběd 13:00 - 15:00

19. ledna 2018

Pavilon P

oběd 12:30 – 14:30

20. ledna 2018

Pavilon P

oběd 12:30 – 14:30

Vstup na výstaviště
Volný vjezd do areálu výstaviště a vstupní průkazy na výstaviště
budou všem přihlášeným školám zaslány poštou začátkem ledna.
Stravenky na obědy, poukázky na občerstvení budou k vyzvednutí
při příchodu do pavilonu P u prezence.

Doprava

Dopravu do Brna zajišťuje a hradí vysílající škola.

REŽIM PROVOZU PAVILONU P A VSTUPŮ DO AREÁLU BVV
Speciální označení pro soutěžící, doprovod, partnery, sponzory soutěže:
• Vstupní průkazy – oranžové papírové karty GASTRO JUNIOR BRNO – BIDFOOD CUP 2018
(platí po celou dobu konání soutěže pro vstup z ul. Hlinky – pav. G2, 7. branou –
pav. P, z ul.
Křížkovského – pav. E.). Vstupní průkaz je nutné nosit připevněný viditelně na oblečení.
Zároveň PLATÍ i jako vstupenka na Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO, Regiontour
a RegFoodFest 2018.
• Volný vjezd GASTRO JUNIOR BRNO 2018 pro osobní automobily se soutěžícími - vjezd do
areálu výstaviště 8. a 9. branou! Parkování je na vyhrazeném parkovišti u pavilonu P.
Vstup z parkoviště na GJB do pavilonu P je vchodem od pavilonu F – vše viz plánek areálu. Vjezd
do areálu pro auta organizačního týmu a auta pracovníků montáže a pro dopravu vybavení je možný
již od středy 17. 1. 2018.
Vstup do areálu pro soutěžící, doprovod, partnery, návštěvníky GJB-BC 2018:
• VSTUP:
- na základě zakoupené vstupenky nebo oranžové vstup. průkazu
- z ulice Hlinky – tramvaj č. 1; zastávka Výstaviště - vstup G2
- z ulice Bauerova – autobus č. 84; zastávka Riviéra - vstup 7. branou
- z ulice Křížkovského – vstup pavilonem E
• VSTUPNÉ:
- 0,- Kč pro studenty a pedagogy odborných škol s gastronomickým
zaměřením (nutno mít s sebou seznam návštěvníků s razítkem
školy a členským číslem AKC nebo AČ – viz příloha)
- 80,- Kč pro ostatní návštěvníky soutěže.
• VJEZD:
- soutěžící: na základě volného vjezdu GJB s uvedenou RZ vozidla
(8. a 9. branou - parking na označeném parkovišti u pav. P - ZDARMA)
- návštěvníci: osob. auta i autobusy 8. a 9. branou, placené parkoviště
na volné ploše R s možností vstupu pavilonem P
• PARKOVNÉ:
- osobní auta: uvnitř areálu – volná plocha R = 120,- Kč/den,
v okolí areálu = 120,- Kč/den, Expoparking u 4. brány = 20,- Kč/h
- autobusy: u pavilonu P = 300,- Kč/den
PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ABY POUŽÍVALI VÝHRADNĚ UVEDENÉ
VSTUPY DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ!
Provozní doba pavilonu P – pro organizátory a soutěžící GJB:
• 17. 1. středa
8.00 – 18.00 h – pro organizátory, montáž Regiontour 2018:
Vstup do areálu pouze přes KC (G2 není v době montáže otevřen), vjezd 8. a 9. branou.
• 18. 1. čtvrtek
7:00 - 19:00 h
• 19. 1. pátek
7:00 - 19:00 h
• 20. 1. sobota
7:00 - 19:00 h
• 21.1. neděle
7:00 – 15:00 h (pro organizátory do 19:00 h)
Vstup do areálu pro soutěžící: 7:00 – 8:00 h pouze vstupem G2 – z ulice Hlinky,
od 8:00 h vstupem G2, pavilonem E a 7. branou.
Parkoviště pro osobní automobily účastníků, sponzorů a partnerů soutěže bude vyhrazeno
u pavilonu P – viz plánek. Elektřina bude po dobu konání soutěže zapnuta od 7:00 h.
Otevírací doba pavilonu P pro návštěvníky GJB:
18. 1. 2018
09:00 - 18:00 h
19. 1. 2018
10:00 - 18:00 h
20. 1. 2018
10:00 - 18:00 h
21. 1. 2018
10:00 - 15:00 h

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE
18. ledna 2018 – čtvrtek
Prezence účastníků

od 8:30 hodin, pavilon P, Veletrhy Brno, a.s.

Slavnostní zahájení

pavilon P, Veletrhy Brno, a.s.
9:30 hodin.
Studenti ze škol, vylosovaných na 1. den soutěže, budou již
připraveni v profesním oblečení.
Z časových důvodů
harmonogramu.

je

nutné

zahájit

soutěž

podle

Rozdělení škol do dnů

bude zveřejněno 20. 12. 2017 na webových stránkách
Veletrhů Brno, AKC a AČ ČR (www.gastrojuniorbrno.cz,
www.akc.cz, www.asciscr.cz).

Losování pořadí

v 10:00 hodin (po slavnostním zahájení).
Nejdříve se dostaví k losování studenti soutěžící
1. den, poté studenti, soutěžící 2. a 3. den.
Soutěžícím, kteří nebudou první den soutěže přítomni,
vylosují soutěžní pořadí asistentky nebo komisaři.

Soutěž

od 10:30 – 18:00 hodin.
Seznámení s pracovištěm,
nástup prvních soutěžících k přípravě na plnění soutěžního
úkolu.
Přestávku na oběd vyhlásí moderátor po dohodě s předsedy
soutěžních komisí.

19. ledna 2018 – pátek
Soutěž

do 9:30 hodin příchod do pavilonu všech soutěžících,
kteří soutěží v uvedený den
9:45 hodin seznámení s pracovišti
10:00 hodin nástup prvních soutěžících k přípravě na plnění
soutěžního úkolu
Nástupy jednotlivých soutěžících po celou dobu
soutěže bude určovat hodnotitelská komise.

20. ledna 2018 - sobota
Soutěž

do 9:30 hodin příchod soutěžících všech oborů do pavilonu
9:45 hodin seznámení s pracovišti
10:00 hodin nástup prvních soutěžících k přípravě na plnění
soutěžního úkolu
Nástupy jednotlivých soutěžících po celou dobu
soutěže bude určovat hodnotitelská komise.

Zhodnocení soutěžního úkolu hodnotícími komisaři všech oborů:
Rozprava se soutěžícím a trenérem se bude konat vždy bezprostředně po ukončení soutěžního
úkolu.

Slavnostní
vyhlášení výsledků

21. ledna 2018 – neděle
10:00 prezentace gastronomických oborů
12:00 slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení soutěže,
Veletrhy Brno, a.s., pavilon P

POKYNY K SOUTĚŽI
Oblečení a úprava

Pracovní oblečení a úprava zevnějšku soutěžících musí být
v souladu s předpisy o osobní hygieně pracovníků ve
společném stravování a u oboru číšník odpovídající
pracovníkům v obsluze. Soutěžícím je povoleno na pracovním
oblečení pouze logo s názvem školy, popřípadě jméno
soutěžícího a startovní číslo. Při slavnostním vyhodnocení
doporučujeme společensko-pracovní oblečení.

Seznámení s pracovištěm

Každý soutěžní den v 8:15 hodin proběhne seznámení
s pracovištěm včetně zaškolení na technickém vybavení.
Žáci současně předloží osobní doklady a zdravotní průkazy
pracovníků v potravinářství.

Pracovní pomůcky

Každý soutěžící bude mít vlastní inventář a pomůcky podle
potřeb soutěžního úkolu a oboru.
Organizátor zajistí talíře na prezentaci výrobků oborů
kuchař, cukrář a číšník.

Prezentace výrobků - popiska

Soutěžní výrobky oborů kuchař, cukrář a číšník
budou vystaveny k prezentaci. Organizátor doplní
k vystaveným výrobkům informační stojánek
s názvem výrobku, s uvedením jména soutěžícího
a školy.

Hodnocení soutěžních úkolů
Hodnotitelské komise oborů kuchař a cukrář
Jsou u každého oboru pětičlenné (každá komise má svého předsedu) + jeden časoměřič. Komise
je složena z předních odborníků v gastronomii. Ostatní členy hodnotitelských komisí deleguje
AKC ČR. Propozice sestavuje předseda každé komise, schvaluje soutěžní sekce AKC ČR.
Předsedové komisí zodpovídají rovněž za tvorbu hodnotitelských tabulek.
Výsledná tabulka s bodovým hodnocením bude zveřejněna na webových stránkách www.akc.cz.
Hodnotitelská komise oboru číšník – viz samostatné propozice u soutěžních úkolů
Hodnotitelské komise oborů barista a barman – viz samostatné propozice u soutěžních úkolů
Sumarizace bodového hodnocení komisařů
Probíhá elektronicky (odděleně) sčítacím komisařem jmenovaným organizátorem. Nejnižší a
nejvyšší hodnocení komisařů se škrtá. Ocenění (zlaté, stříbrné, bronzové, diplom) každého
soutěžícího bude zveřejněno na vývěsce krátce po zhodnocení soutěžního úkolu a provedení
sumarizace.
Přerušení soutěžního úkolu
Časoměřič zastaví čas při zranění soutěžícího, a to maximálně na dobu 5 minut. Pokud soutěžící
nemůže pokračovat do uplynutí této doby, musí odstoupit. Po ošetření rozhodnou o pokračování
v soutěži komisaři.
Při selhání nebo nefunkčnosti techniky je nárok na přerušení času, při délce přerušení více než 5
minut (nezaviněné soutěžícím), může soutěžící na vlastní žádost začít soutěžní úkol znovu. Dobu
začátku určí komise.
Diskvalifikační podmínky
Všichni soutěžící:
- nerespektování hygienických zásad,
- nevhodná úprava zevnějšku a neodpovídající pracovní oblečení
- nevhodné chování, chybějící zdravotní a občanský průkaz
- pozdní nástup na pracoviště
Obory kuchař a cukrář:
- překročení časového limitu o více než 5 minut
Obor číšník:
- překročení časového limitu do 2 minut je soutěžícímu připočítáno 5 trestných bodů.
Při překročení času o více jak dvě minuty je soutěžící automaticky diskvalifikován, přičemž může
svůj soutěžní úkol dokončit.
Vznesení protestu
Protest musí být podán předsedům jednotlivých hodnotitelských komisí nejpozději
30 minut po skončení úkolu posledního soutěžícího.

Jihomoravský kraj ve spolupráci s řadou ministerstev
(školství, zemědělství, průmyslu a obchodu) a dalších institucí
je vyhlašovatelem přehlídky České ručičky
soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála,
kontinentálního ředitele WACS pro střední Evropu
prezidenta AKC ČR Bc. Miroslava Kubece
a prezidenta CBA Bc. Aleše Svojanovského
jako odborný program
28. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO
27. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech
REGIONTOUR
a Festivalu krajových specialit a regionální potraviny RegFoodFest
Příprava žáků v odborných školách má v ČR dlouholetou tradici a odborné školství v
podstatě pokrývá spektrum všech profesních oborů. Přesto nastává pokles zájmu žáků,
rodičů i veřejnosti o tuto formu odborné přípravy. Negativní trend se ani přes mnohá
opatření zatím nedaří zvrátit, přestože v Evropské unii roste potřeba kvalifikovaných
pracovníků, schopných zvládat nejmodernější technologie.
Pořadatelé přehlídky si kladou za cíl právě na tento negativní trend upozornit, zvýšit
význam odborného školství v České republice a řemeslnou prestiž “učebních“ oborů
v očích společnosti, zejména pak u samotných žáků a jejich rodičů. Oceněním schopností
vítězů celostátních soutěží i pozitivních výsledků škol a učitelů, kteří s žáky denně pracují,
chtějí pořadatelé přispět ke zpopularizování odborného školství.
Vítězové soutěže GASTRO JUNIOR BRNO 2018 - BIDFOOD CUP budou spolu s vítězi
ostatních celostátních soutěží pozváni na slavnostní předávání cen „České ručičky 2018,
které proběhne v měsíci červnu v Brně. Zde budou oceněny schopnosti vítězů celostátních
soutěží žáků různých oborů a pozitivní výsledky škol a učitelů, kteří s žáky denně pracují.
zpopularizování odborného školství.
Vítězové soutěže GASTRO JUNIOR BRNO 2018 - BIDFOOD CUP budou spolu s vítězi
ostatních celostátních soutěží pozváni na slavnostní předávání cen „České ručičky 2018,
které proběhne v měsíci červnu v Brně. Zde budou oceněny schopnosti vítězů celostátních
soutěží žáků různých oborů a pozitivní výsledky škol a učitelů, kteří s žáky denně pracují.
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