
Tisková zpráva:  

Domov pro seniory Kamenec v soutěži Nejlepší kuchař roku 2019 ve 
společném stravování. 
 
Slezská Ostrava, 20. září 2019  

 
Ještě před začátkem nového školního roku vyhlásila Asociace kuchařů a cukrářů ČR (AKC 
ČR) výsledky druhého ročníku soutěže Nejlepší kuchař ČR roku 2019 ve společném 
stravování. Pro letošní rok nejlépe vaří na Střední odborné škole a učilišti v pražských 
Čakovicích, mezi základními školami zvítězila jídelna v Českém Brodu. Finálové kolo a 
slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na konci srpna v prostorách MAKRO Akademie 
v Praze a zúčastnila se ho 
i zástupkyně Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 
jmenovitě Romana Kocmánková. 
 
O titul Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování se utkalo celkem 90 kuchařek a 

kuchařů v 6 kategoriích: Nejlepší racionální pokrm, Nejlepší pokrm pro seniory 70 +, 

Nejatraktivnější pokrm v SŠ, Nejlepší moderní bezmasý pokrm, Nejchutnější svačinky v MŠ, 

Nejchutnější pokrm v ZŠ. Finálového kola se pak v každé kategorii účastnilo deset nejlepších 

soutěžících. Jejich výkon posuzovala porota složená z odborníků na výživu a stravování, 

zástupců AKC ČR a společnosti MAKRO i zástupců laické veřejnosti. 

 
Nejlepší školní jídelny pro rok 2019 jsou dle výroku hodnotící poroty v pražských 
Čakovicích a v Českém Brodě, když v kategorii „Nejlepší pokrm pro seniory 70+“ získala 4. 
místo zástupkyně Domova pro seniory Kamenec.  
 

Stejně jako v loňském roce se ale soutěž nezaměřovala pouze na školní stravování. Kromě 

soutěžících z mateřských, základních nebo středních škol se mohli přihlásit i další kuchaři 

pracující například v závodních jídelnách, nemocnicích či domovech pro seniory. Ti se mohli 

zapojit především v soutěžních kategoriích o nejlepší racionální pokrm, moderní bezmasý 

pokrm nebo nejlepší jídlo pro seniory. 

  

„Dle naší zpětné vazby je úroveň vaření v našem zařízení na vysoké úrovni, už dávno neplatí, 

že tento typ stravování musí nutně mít nízkou kvalitu. Chtěli jsme si touto cestou ověřit, jak na 

tom jsme a proto jsme se soutěže o Nejlepšího kuchaře roku ve společném stravování 

zúčastnili a brali jsme to i jako konfrontaci toho nejlepšího, co může hromadné stravování 

nabídnout, v každém případě šlo o velmi dobrou zkušenost“ komentovala svou účast 

zástupkyně Domova pro seniory Kamenec, Romana Kocmánková. 

  

Záštitu nad celou soutěží „Nejlepší kuchař roku ve společném stravování,“ převzal Vít Šimral, 

radní Hlavního města Prahy společně s ministrem zdravotnictví ČR Adamem Vojtěchem. 

Generálním partnerem soutěže byla společnost MAKRO. Odborným partnerem soutěže byla  

Sekce nutričních terapeutů ČAS. Mediálními partnery byl odborný čtvrtletník Rezidenční 

péče, časopis Sociální služby a Učitelské noviny. 

 

„Těší nás zájem laické i odborné veřejnosti o druhý ročník soutěže. V letošním roce jsme 

zaznamenali vyšší množství přihlášek do jednotlivých kategorií, takže bylo rozhodování o 

vítězích o něco složitější,“ říká Zdeněk Hladík z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

Fotografie ze soutěže: 

https://1drv.ms/u/s!AsVPqV134otIgs0jCmQ6tU3giD5_2A?e=AYcrOo 

   

https://1drv.ms/u/s!AsVPqV134otIgs0jCmQ6tU3giD5_2A?e=AYcrOo

