
Česká barmanská asociace   member of International Bartenders Association 

Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno   

 www.cbanet.cz  Stránka 1 z 3 
 

 

PROPOZICE - Junior Mistr kávy®
 

 
Název soutěže:  Kroměřížská koktejlová soutěž 

 
Pořadatel soutěže: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

 
Odborný garant: Česká barmanská asociace  
 
Garant soutěže: Tomáš Zahradil, tel.: 602 555 785, zahradil@cbanet.cz 
 
Datum:   8.2.2017 
 
Místo konání:  Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, Kroměříž 
 
Registrace přihlášek:  do 30.1.2017 on-line na www.cbanet.cz 

on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!  
 

Startovné:   300,-- platí při registraci pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC. 
 
Účastnický poplatek:  800 Kč soutěžící, 300 Kč doprovod (poplatek je spojený s náklady soutěže a stravou) 
 
Kategorie nápojů:  espresso, cappuccino, volný nápoj  
 
Partner káva část “A“ Losem z partnerských káv uvedené v příloze 1. 
 
Partner káva část „B“ Caffé Milani 
 
Povinné složky volného nápoje:             

 Espresso 

 Minimálně 2/3 nápoje musí být připraveny v SHAKERU 

 Obsah volného nápoje je minimálně 100 ml  

 Další ingredience musí soutěžící použít z portfolia partnerů Mistr kávy®  
(např. smetana pouze zn.Tatra) 

 V případě, že zvolená ingredience není v portfoliu žádného z partnerů je 
možné ji použít. 

 
Šálky na espresso: dAndcap 55 ml 
 
Šálky na cappuccino: dAndcap 180 ml 
 
Šálky/sklo volný nápoj: vlastní 
 
Led:   led dodá pořadatel v provedení: kostka 
 
Receptura: receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář 

v případě jejich zveřejnění. 
 

Hlavní komisař CBA: Tomáš Zahradil, člen prezidia, tel.: 602 555 785, zahradil@cbanet.cz 
 
Pravidla: soutěžící se řídí platnými pravidly JMK 2017 umístěnými na www.cbanet.cz a 

doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích. 
 
Hodnocení soutěže: dle platných pravidel Mistr Kávy 2017 umístěných na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot 

jsou konečná. Případný protest je možné podat u hlavního komisaře soutěže, výhradně 
však v místě a dni konání soutěže. 
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Ceny:   1. místo – diplom, pohár, věcné ceny 
2. místo – diplom, pohár, věcné ceny 
3. místo – diplom, pohár, věcné ceny  
Všichni účastníci obdrží diplom za účast.  

 
Časový harmonogram: 07:30 - 09:00  registrace, losování pořadí  

09:00 - 09:30  slavnostní zahájení, rozprava s komisaři 
09:30 - 14:00  soutěž  
11:00 - 13:00  oběd 
15:00    slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení 
15:30 -   raut      

 
Doplňující údaje: Ubytování bude zajištěno v domově mládeže Střední školy hotelové a služeb, můžete 

si jej objednat prostřednictvím emailu ivana.hasova@hskm.cz, cena ubytování 200 Kč 
osoba/noc. 

 
Technické  
zabezpečení: Seznam vybavení zajištěné organizátorem: 
 
  Technika části „A“ 

o profesionální espresso pákový kávovar  
o profesionální mlýnek se zásobníkem 
o váha 20 kg s opěrkou páky, pěchovadlo,  
o cejchovaná 20-30 ml odměrka 6-10 ks 
o odklepávač na kávu  
o zrnková káva 250 gr 
o koš na odpad 

    
  Technika části „B“ 

o profesionální espresso dvoupákový kávovar 
o profesionální mlýnek se zásobníkem 
o váha 20 kg s opěrkou páky, pěchovadlo 
o odklepávač na kávu  
o koš na odpad 
o el. přípojka pro zařízení, které si soutěžící přinese (mixér apod.) 
o šálky na espresso typ dAndcap 55 ml 
o šálky na cappuccino typ dAndcap 150 ml 
o zrnková káva, mléko, voda Mattoni pro porotu 

 
Seznam vybavení zajištěné soutěžícím: 

 skleničky na vodu ke kávě pro porotu 

 mlékovky pro servis mléka k espressu 

 baristickou váhu k soutěži seřízení mlýnku (min váživost na 1 desetinné místo) 

 lžíce/lžičky – všechny druhy potřebné pro prezentaci 

 nerez konvičky na šlehání mléka 

 čisté utěrky/hadry doporučujeme minimálně 10ks (nebo jednorázové ubrousky) 

 podnosy pro servírování nápojů porotě 

 cukr 

 soutěžící si může přinést, klasický temper (průměr 58 mm) (temper s pružinou 
není povolen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cbanet.cz/
mailto:ivana.hasova@hskm.cz


Česká barmanská asociace   member of International Bartenders Association 

Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno   

 www.cbanet.cz  Stránka 3 z 3 
 

 

Příloha č. 1 – Portfolio partnerů soutěže Mistr kávy 
 
Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které bude soutěžícím k dispozici po online registraci: 
 
Káva:  
Cellini Caffé 
Café Reserva 
Café Majada    

Veronia cafe    
Caffé Milani 
Piazza d´Oro- JDE 

 
Mléko:  
Tatra Mléko Lascato 3,5% 
 
Voda 
Minerální voda Mattoni 
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