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PROPOZICE - Junior Cocktail Competition 

 
Název soutěže:  Kroměřížská koktejlová soutěž 
 
Pořadatel soutěže: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 
 
Odborný garant: Česká barmanská asociace  
 
Garant soutěže: Radek Poláček, tel.: 606 818 149, polacek@cbanet.cz  
 
Datum:   6. 2. 2019 
 
Místo konání:  Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, Kroměříž 
 
Registrace přihlášek:  do 27. 1. 2019 on-line na www.cbanet.cz on-line registrace je podmínkou účasti na  

soutěži! Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s kodexem GDPR 
https://www.cbanet.cz/cba_gdpr 
  

Startovné:   500 Kč platí při registraci pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC. 
 
Účastnický poplatek:  800 Kč soutěžící, 300 Kč doprovod 

800 Kč účastnický poplatek je spojený s náklady soutěže a stravou 
300 Kč je spojený s náklady spojené s organizací soutěže a stravou 
 

Zařazeno do:  hodnocení „Barmana roku 2019“   
   Pohárů značek Monin, Coca-Cola a Zvláštní cena Mattoni  
       
Kategorie nápoje:  Fancy Cocktail 
   https://www.cbanet.cz/dokumenty/pravidla/jcc/JCC-2019-pravidla.pdf 

 
Classic Cocktail – soutěžící si bude před nástupem na open bar losovat a 
připraví pouze jeden z uvedených míchaných nápojú.  
Soutěžící si zajití veškeré pracovní pomůcky (míchací sklenici, šejkr…) s ohledem na 
níže uvedené varianty míchaných nápojů. Koktejlové sklenice a suroviny zajistí 
organizátor. 

 
   Gimlet 
   Metoda přípravy:  Šejkr 
   Sklo:   V-shape    
    Suroviny:  4 cl Master´s London dry Gin 
       3 cl čerstvá šťáva z limet 
       1 cl Monin Syrup Pure Cane Sugar Syrup 

Ozdoba:  Měsíček limety (na okraj skleničky) 
 
Martini dry cocktail 
Metoda přípravy:           Mix glass 
Sklo:   V-shape 
Suroviny:  5 cl Master´s London dry Gin 
   1cl Dry vermouth 
   Vložka - oliva 
 

Suroviny:  Fancy Cocktail 
1. Soutěžící je povinen použít minimálně 2 cl Masters Gin od společnosti Zanzibar – viz. 

příloha  
2. V případě užití sirupů a likérů, jsou přípustné pouze produkty společnosti MONIN - 

viz. příloha. 
3. Ostatní produkty společnosti Zanzibar – jsou pouze doporučené a budou k dispozici. 
4. V případě užití průmyslově vyráběných nealkoholických nápojů jsou přípustné pouze 

výrobky značky Coca -ola. 
5. V případě užití minerálních nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. viz. příloha 
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Počet porcí:  3 v kategorii Fancy Cocktail 
   1 v kategorii Classic Cocktail 
 
Časový limit:  7 minut 
 
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: Radek Poláček, tel.: 606 818 149, polacek@cbanet.cz  
 
Pravidla: Soutěžící se řídí platnými pravidly JCC 2019 umístěnými na www.cbanet.cz a 

doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích. 
 
Hodnocení soutěže: Dle platných pravidel JCC 2019 umístěné na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot jsou 

konečná. Případný protest je možné podat hlavního komisaře, výhradně však v místě a 
dni konaní soutěže. 

 
Ceny:   1. místo – diplom, pohár, věcné ceny 

2. místo – diplom, pohár, věcné ceny 
3. místo – diplom, pohár, věcné ceny  

   Zvláštní cena společnosti Zanzibar za kreativní práci 
Všichni účastníci obdrží dle umístění zlatý, stříbrný nebo bronzový diplom. 

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

09:00 - 09:30  slavnostní zahájení, rozprava s komisaři 
09:30 - 14:00  soutěž  
12:00 - 13:00  oběd 
15:00 -   slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení 
15:30 -   občerstvení účastníku v podobě rautu     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbanet.cz/
mailto:polacek@cbanet.cz
http://www.cbanet.cz/
http://www.cbanet.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 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici: 
 
Zanzibar 
Master´s London Dry Gin 40% 
 
Capitan Bucanero Elixir 7 Aňos 34% 
Amaro Montenegro 23 % 
 
Monin sirupy a likéry:  
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete http://www.sirupy-koktejly.cz/. Všechny druhy uvedené v 
přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství. 
 
Karlovarské minerální vody, a.s. 
Mattoni GRAND perlivá 0.33l sklo 
 
Coca-Cola: 
Kinley Tonic 
Kinley Bitter Rose 
Kinley Ginger Ale 
Cappy Jablko 100% 
Cappy Černý Rybíz 
Cappy Grep
 
V případě použití jiného produktu z portfolia společnosti Coca-Cola, si soutěžící zajišťuje sám.  
Seznam portfolia naleznete na http://www.cbanet.cz/souteze/portfolio/portfolio-cc.jpg 
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