
                                         

                                                                                                                                                   

        

Salima 2018 

Tisková zpráva  

 

Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA/VINEX, jenž podává krom jiného dokonalý přehled o českých i 

zahraničních dodavatelích potravin, cukrovinek, startuje v úterý 27. února 2018 na Výstavišti V Brně. Své učňovské 

výrobky zde představí také SŠ Brno, Charbulova, příspěvková organizace, jejíž žáci se současně zúčastní soutěží 

Pekař roku 2018 a Atraktivní výrobek.  

 

Proč prezentovat učňovské výrobky právě při Salimě?  

SŠ Brno, Charbulova, nabízí studium mnoha oborů, kromě gastronomických a služeb jsou zde vyučovány obory  

Řezník – uzenář, Pekař, Cukrář. Ve vlastních školních dílnách se žáci naučí vyrábět dle tradičních receptur, kvalitně 

bez použití náhražek a z běžně dostupných regionálních potravin. Tím je podporována prestiž učňovských výrobků 

a snaha zachování řemesel. Prezentace oborů spolu s degustací v rámci Salimy proběhne ve spolupráci s Českým 

svazem zpracovatelů masa prvním rokem a učitelé pevně věří, že i tudy vede cesta k oslovení široké veřejnosti. 

Třeba se děti návštěvníků Salimy rozhodnou věnovat studiu potravinářských řemesel, což právě SŠ Charbulova 

nabízí nejenom v klasické tříleté formě, ale i ve zkráceném jednoletém studiu. 

 

Proč se účastnit odborných soutěží?  

Pekařská soutěž – Pekař roku 2018, je zaměřena na pekaře, kteří svoji kariérní dráhu teprve začínají. Soutěž je 

určena pro reprezentanty z  řad žáků 1. – 3. ročníků odborných škol z celé České republiky.  

Od úterý 27. 2. 2018 do středy 28. 2. 2018 budou mladí lidé soutěžit, porota bude bedlivě sledovat a hodnotit 

výkony i finální výrobky a závěrem vyhlásí „Pekaře roku 2018“. Soutěž je velmi atraktivní pro soutěžící, pro 

odbornou i laickou veřejnost.  

Současně probíhá soutěž Atraktivní výrobek, která je zaměřena jak pro pekaře, tak i pro cukráře. Ve stejném 

termínu budou soutěžící vystavovat svá předem vyhotovená díla ve vitrínách v pavilonu V.  

Vlastní akce Salima je nejen velmi atraktivní, ale jedná se též o veřejné místo vhodné pro mnohá setkání nejen 

v odborné sféře. Žáci a jejich doprovodní učitelé odborného výcviku či odborných předmětů mají výbornou 



příležitost rozšířit si dosavadní vědomosti a dovednosti v rámci porovnání sil, nápadů a používaných trendů při 

soutěžích. Současně mohou navštívit stánky firem prezentujících na Výstavišti nové techniky, suroviny a strojní 

zařízení.  

 

SŠ Brno, Charbulova, příspěvková organizace je vyhlášenou odbornou školou s dlouholetou tradicí a řemeslnou 

poctivostí, jež vychovala řadu generací odborníků v tomto oboru i mnoha dalších. Díky svým neotřelým nápadům 

se rozhodl tým pedagogů v letošním roce umožnit studentům, pod vedením pedagogů, pomoci s organizací soutěží 

a s prodejem vlastních učňovských výrobků ve vztahu k  prezentaci školy a jejího zaměření. Jak vše dopadne ať 

při soutěžních kláních, tak při vlastní prezentaci školy na stánku 025 v pavilonu A1, ve dnech 27. 2. až 3. 2. 

2018, na to se přijďte podívat na vlastní oči do prostor brněnského výstaviště, nebo alespoň nahlédněte na 

internetové stránky školy www.charbulova.cz.  

Přejme soutěžícím hodně inspirativních výrobků a všem návštěvníkům stánku školy dobrou volbu a radost 

z chutných uzenin či pekařských a cukrářských dobrot.  

Tiskovou zprávu zpracovala: Mgr. Renata Svobodová, zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování, SŠ Brno, 

Charbulova, příspěvková organizace  
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