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Zadání soutěžního úkolu pro obor BARISTA + ČÍŠNÍK 

25. ročník 

 
GASTRO JUNIOR BRNO 2019 – BIDFOOD CUP  

 

 
PROPOZICE - Junior Mistr kávy® + Junior číšník   

 

 
Název soutěže:  GASTRO JUNIOR BRNO 2019  
   Mistr kávy Gastro Junior + Číšník Gastro Junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborný garant: Česká barmanská asociace 
 
Garant Mistr Kávy: Kamil Hégr - hegr@cbanet.cz 
 
Garant Junior Číšník: Miroslav Černík – cernik@cbanet.cz  
 
Datum:   18.- 19.1.2019 
 
Místo konání:  Brno – Výstaviště, pavilon P 
 
Registrace přihlášek:  do 7. 12. 2018 on-line na www.cbanet.cz. 
 Barista se registruje do soutěže baristů! 
 Číšník se registruje do soutěže číšníků! 
 On-line registrace soutěžní receptury je podmínkou účasti na soutěži.  
 Barista i číšník musí provést samostatnou registraci  

Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s kodexem GDPR https://www.cbanet.cz/cba_gdpr  
Účast v soutěži omezena dosažením 23 roků. 

 

Partner – minerální voda: Partner - mléko: 

Partneři - kávovary: 

Partneři - káva: 

Partneři: 

http://www.cbanet.cz/
mailto:hegr@cbanet.cz
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Zařazeno do:  hodnocení „Junior Mistr Kávy 2019“ 
 
Startovné CBA:  neplatí se 
 
Účastnický poplatek: viz. Organizační pokyny Gastro Junior Brno 2019, splatné bezhotovostně na účet AKC ČR. 
   (částku 900,-Kč/soutěžící, platí soutěžící pouze při jednodenní účasti a jednom   
   vystoupení. Pokud bude soutěžící přihlášen do více soutěží, nebo zapojen v týmu, platí  
   standardní částku 2340,-Kč.  
   Podmínkou pro přiznání slevy na startovném je v případě úspěchu (1. – 3. místo)  
   osobní převzetí cen v průběhu nedělního vyhlášení. 
   Poplatek zahrnuje náklady na organizaci soutěže, obědy v průběhu soutěže na   
   výstavišti.) 
 
Hlavní partner soutěže: Piazza D´oro 
 
Kategorie nápojů:  espresso, cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lungo, caffe americano 
 
Zadání: Soutěžící číšník si ve spolupráci s baristou  předem připraví 4 zúžené nápojové lístky se všemi 

nápoji z kategorie nápojů, s uvedením názvu a základního popisu a cenou.  
 Každý ze 4 sedících komisařů si vybere jeden nápoj tak, že v celkovém součtu budou 

připraveny maximálně 3 druhy nápoje. 
 
Partner káva část “A“ Piazza D´oro 
 
Partner káva část „B“ Piazza D´oro 
 
Šálky na espresso:  dAndcap   55 ml  
Šálky na cappuccino:  dAndcap  180 ml 
Sklenice na ostatní nápoje: vlastní  
 
Soutěžní team a jeho práce: 

Každý soutěžní tým je tvořen dvojicí BARISTA a ČÍŠNÍK. Každá odbornost je bodována 
samostatně. Pomyslnou hranicí pro připsání bodů je barový pult – expediční pult. To 
samozřejmě nevylučuje vzájemnou spolupráci a součinnost. Naopak, právě týmová spolupráce 
bude velmi ceněna a kladně ohodnocena. To platí jak pro přípravu, tak zejména pro servis 
hotových nápojů a komunikaci s hosty. 
  
Čas soutěže „A“+„B“ probíhá současně  

 
    5 minut příprava pracoviště barista i příprava pracoviště číšníka 
   

20 minut  barista soutěž A+B + číšník soutěžní vystoupení  

 číšník usazuje hosty, předkládá připravené nápojové menu, komunikuje 
s hosty a provádí objednávku 4 nápojů od komise.  

 barista ve stejném čase provádí nastavení mlýnku maximálně 10 minut 

 nenastaví-li mlýnek do 10-ti minut může použít druhý mlýnek, který je před 
soutěží nastaven komisařem. V tabulce nastavení mlýnku nezískává žádné 
bodové ohodnocení. 

 Nastaví-li mlýnek do 10-ti minut, ihned na něm pokračuje v přípravě 
objednaných nápojů 

 barista dokončuje soutěžní nápoje na pracovním stole 

 číšník servíruje komisi 

 … 
 

 5 minut  úklid 
    
 
 
 
 
 
 
Typ servisu: Číšník uvede ve své přihlášce do soutěže typ stolního uspořádání, na kterém bude servis 

proveden: 

http://www.cbanet.cz/
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1. Restaurační – k dispozici je holý stůl o rozměru 120x80 cm + 4 standardní židle 
2. Kavárenský – k dispozici je čtvercový stolek 60 x 60 cm + 4 kavárenské židle, foto viz. 

příloha č.1. 
3. Lounge,Lobby, Chill out zóna – konferenční stolek 80 x 40 cm + 4 křesílka, foto viz. příloha 

č.1. 

 Soutěžící tým má absolutní volnost přizpůsobit způsob servisu, založení stolu apod. svým 
představám, které však musí být reálno pro použití ve standardním gastronomickém 
provozu. Výjimku tvoří tedy pouze šálky a podšálky pro espresso a cappuccino, které jsou 
dodány CBA. 

 
Komise: Je pětičlenná. 

 1 komisař je zaměřen na technickou dovednost baristy v prostoru 

 1 komisař na techniku práce číšníka v prostoru 

 Ostatní komisaři jsou usazeni číšníkem ke stolu spolu s pedagogem, který studenty 
připravil. Jsou tedy reálnými hosty! 

 1 komisař řeší technickou část práce číšníka a současně schopnost komunikovat v NJ 
nebo AJ dle preference číšníka. 

 2 komisaři jsou jakostní a řeší kvalitu připravených nápojů dle objednávky, jako ve 
standardním provozu. 

 
Pravidla: 1.   Soutěžící barista se řídí platnými pravidly JMK 2019 umístěnými na www.cbanet.cz a 

doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích. 
1. Soutěžící číšník seřídí platnými zásadami obsluhy a společenskými pravidly. Jeho 

hodnocení proběhne na základě hodnotící tabulky viz. příloha č. 2. Zde jsou uvedeny 
oblasti, na které bude brát hlavní zřetel. Důraz bude kladen na komunikaci, odborné 
znalosti, pracovní projev a zejména celkovou efektivnost.  
Prostření stolu, inventář, další dekorace budou také důležitým aspektem, ale v žádném 
případě nebude rozhodující jejich finanční hodnota! Naopak užitnost v reálné gastronomii 
bude pro hodnocení zásadní.   

 
Hodnocení soutěže: Rozhodnutí komisí jsou konečná. Případný protest je možné podat u garanta soutěže, 

výhradně však v den soutěžního vystoupení a místě konání soutěže. 
 
Ceny:   1. – 3. místo diplom, pohár, věcné ceny 
  
Časový harmonogram: dle harmonogramu uvedeného v pokynech GJB 2019 
    
Technické  
zabezpečení: Seznam vybavení zajištěné organizátorem: 
   
 Technika části „A“ a „B“ – čas soutěžních části celkem 20 minut 

 profesionální espresso dvoupákový kávovar 

 profesionální mlýnek se zásobníkem nenastavený 

 profesionální mlýnek se zásobníkem nastavený 

 váha 20 kg s opěrkou páky, pěchovadlo 

 odklepávač na kávu  

 koš na odpad 

 el. přípojka pro zařízení, které si soutěžící přinese (mixér apod.) 

 šálky na espresso typ dAndcap 55 ml 

 šálky na cappuccino typ dAndcap  180 ml 

 zrnková káva, voda Mattoni pro porotu 
 

  Seznam vybavení zajištěné soutěžícím: 

 skleničky na vodu ke kávě pro porotu 

 věci potřebné ke zvolenému servisu 

 sklenice a šálky na ostatní nápoje v nápojovém lístku 

 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, mléko 

http://www.cbanet.cz/
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 soutěžící si může přinést, klasický temper (průměr 58 mm),hladítko (leveller) temper s 
pružinou není povolen. 
 

Číšnická část:  

 k dispozic bude pouze velký stolní inventář uvedený výše 

 ostatní inventář pro servis a případné dekorace si zajišťuje soutěžící sám! 
 
 
 
Příloha č.1 – stolní uspořádání 
 
Kavárenské uspořádání 
 

 
 
 
Lounge,Lobby, Chill out zóna 
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Příloha č. 2 – hodnotící list číšník 
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