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                    Hotelová škola                  Brněnský soudek                     Mladý sommelier  

 

 

V pondělí 21. října 2019 se konal již 23. ročník gastronomické mezinárodní soutěže 

Brněnský soudek a Mladý sommelier, a to v hotelu Orea Voroněž v Brně. Obě tyto soutěže jsou 

zařazeny do soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 

 V soutěži Brněnský soudek si žáci ověřili své schopnosti a dovednosti v čepování a 

servírování piva. Zároveň prokázali své odborné znalosti o pivu a pivovarnictví a v jazykovém 

testu si ověřili hloubku svých znalostí cizího jazyka. 
  

V soutěži Mladý sommelier soutěžící poměřili své znalosti o víně, vinařství a 

sommelierství, ukázali odborné podávání a servis vína a vhodnost kombinace vína s různými 

pokrmy. V písemném a jazykovém testu prokázali své teoretické znalosti o víně a sommelierství a 

ovládání cizí řeči.  
 

 Komise v obou soutěžích byly sestaveny ze špičkových odborníků v daném oboru. Za 

sommeliery např. prof. Ing. Květoslava Šustová Ph.D., Ing. Pavla Burešová Ph.D., nebo pan prof. 

Ing. Stanislav Kráčmar DrSc.. Z oblasti piva a pivovarnictví např. Josef Helebrant, Jitka Drlíková, 

nebo Martin Macků.  
 

 Soutěž Brněnský soudek vyhrála ,naše“ Barbora Šušlíková z Hotelové školy Brno. Druhé 

místo patřilo Martinu Šujanovi, taktéž z Hotelové školy Brno a na třetím místě se umístil Adam 

Makiš z VŠOH Brno. 
 

 Pohár za 1. místo v soutěži Mladý sommelier si odnesla studentka Natálie Babicová z  

Albrechtovy střední školy Český Těšín. Druhé místo patřilo Lucii Müllerové ze SŠ a VOŠ 

cestovního ruchu České Budějovice a na třetím místě se umístil Dominik Stemon z Albrechtovy 

střední školy Český Těšín. 

 
 

 Všem sponzorům děkujeme za pomoc při organizování soutěže. Všem vítězům pak 

blahopřejeme a těšíme se i s dalšími účastníky této oblíbené soutěže zase za rok na shledanou. 

 

 

         Lenka Kubicová 

           realizační tým 

 


