
 

     

 
 

 
 

Střední škola společného stravování,  
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

pořádá 

zábavnou soutěž dvoučlenných družstev juniorů 

ČÍŠNICKÝ PĚTIBOJ 2017 

v prostorách Sanatorií Klimkovic v době od 10—14 hodin 

27. června 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s 

 

 

 

 

 

 

 

  

   2017 



 

 
Cílem soutěže je popularizovat na 

veřejnosti tradiční produkty.  Je určena 
žákyním a žákům, kteří se na závěr 

školního roku chtějí v zábavné mezinárodní 
soutěži inspirované gastronomickým 
prostředím dobře pobavit nebo také 

navázat nové kontakty a získat přitom 
nové přátelé i zajímavé ceny. 

Soutěžní disciplíny: 

 Skoč pro pivo 

 Odměř a ozdob drink  

 Ukliď stůl 

 Doplň sklad 

 Odservíruj polévku 
 

 
Soutěž:  
 

Pro dvoučlenná družstva žáků gastronomických škol. 
 

Pořadatel:  
 

Střední škola společného stravování  
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. 
 

Spolupracující firmy: Plzeňský Prazdroj,   
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., 
UNIHOST sdružení podnikatelů v pohostinství, 
Progrestech.  
 
 

Ředitel soutěže: 
 

Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy. 
 

Termín: 
 

27. června 2017. 
 

Místo a čas:  
 

Zahájení v 10:00 hodin, a to na prostranství  
Sanatorií Klimkovic. 
 

Prezence:  
 

Od 9:00 v místě konání soutěže. 
 

Oblečení:  
 

Profesní nebo školní pracovní oděv a obuv. 
 

Uzávěrka přihlášek: 
 

5. června 2017 

Startovné:                                                        
 

300,- Kč – dvoučlenné družstvo včetně doprovodu. 
 

 

  



 

 

 

 

Soutěž se skládá z pěti soutěžních bloků: 
 

 
1. Skoč pro pivo – soutěžící budou mít za úkol načepovat dvě sklenice 0,5 l piva a na tácku je 

bezpečně a elegantně přenést po vytýčené trase, dále odservírovat odborníkům z hodnotící 
komise, kteří budou hodnotit nejen správnost míry, kvalitu pěny, ale i celkový umělecký dojem 
servisu. 

 
2. Odměř a nazdob drink – soutěžící budou mít za úkol odlít co možná nejpřesněji určené množství 

tekutiny z láhve do odlivek, tekutina bude následně přeměřena, pro výzdobu drinku použije 
ovoce, které bude k dispozici a které si upraví dle své fantazie (pomeranč, citrón, koktejlová 
třešeň, hroznové víno). 

 
3. Ukliď stůl – soutěžící se trefují do prázdných plechovek, sčítají se spadlé plechovky. 

 
4. Doplň sklad – soutěžící vezou na přepravním vozíku sud piva po vytýčené trase, hodnotí se čas. 

 
5. Odservíruj polévku – soutěžící budou mít za úkol po absolvování slalomové trasy s množstvím 

překážek, pokud možno bez úhony odservírovat z kovových šálků dvě porce polévky. 
 

Ceny:  

Každá ze soutěžních disciplín bude samostatně bodovaná, hodnocení družstev vznikne součtem 
hodnocení jednotlivců. Odměněna budou tři nejlepší družstva, a to poháry a diplomy i s věcnými cenami. 
Soutěž bude veřejně přístupná – pro rodiče, spolužáky aj. Při propagaci akce budeme spolupracovat 
s regionálními médii. 
 

Uzávěrka přihlášek:  

Písemnou nebo elektronickou cestou do 5. června 2017. Na adresu sekretariátu školy:       
S T Ř E D N Í  Š K O L A  S P O L E Č N É H O  S T R A V O V Á N Í   
OSTRAVA-HRABŮVKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Krakovská 1095/33, 700 30, Ostrava-Hrabůvka 

 596 716 766              

sekretariat@ssss.cz 
 

Možné konzultace o soutěži: 

Mgr. Hana Štanglerová, hana.stanglerova@ssss.cz 
 596 716 755-7 klapka č. 215, 597 578 780   
 nebo  603 573 780. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: 

Přihlášku zašlete do 5. června 2017 na adresu školy: 

SŠSS Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  

Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

e-mail: sekretariat@ssss.cz  

 

Název školy:  

Adresa školy:  

IČ:                   

Telefon:           

Datová schránka:  

E-mail:             

Kontaktní – doprovodná 
osoba (příjmení a jméno, 
funkce, e-mail, telefon): 

 

 

Soutěžící žáci: Jméno: Příjmení: 
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