
20th RUDOLF JELÍNEK CUP 2020 
Pohár v míchání ovocných des?látů 

Česko-Slovenská online barmanská soutěž 

Pořadatelem soutěže je RUDOLF JELÍNEK a.s 

PROPOZICE 

Název soutěže:        20th INTERNATIONAL RUDOLF JELINEK CUP 2020 
   ONLINE BARMANSKÁ SOUTĚŽ 

Ředitel soutěže:  Lubomír Čul 

Odborný  Bc. Achim Šipl, sipl@rjelinek.cz  
garant soutěže: tel. +420 608 141 440 

Kategorie drinku: Fancy Cocktail  

Téma soutěže:             OSLAVA   

Zadání:   
Vytvořte svůj originální koktejl z R. JELÍNEK Slivovice Kosher 5leté splňující následující 
podmínky: 
• Drink musí obsahovat minimálně 2 cl R. JELÍNEK Slivovice Kosher 5leté. 
• Žádný další ovocný desclát není povolen. 
• Home made složky jsou povoleny. Přihláška musí obsahovat jejich kompletní recept. 
• Slivovice Kosher 5letá musí být hlavní složkou/bází drinku. 
• Ostatní parametry jsou bez omezení. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
Soutěž je složena ze dvou čásg: 

I. PRAKTICKÁ ČÁST 
II. ONLINE ČÁST 
Každý soutěžící se musí zúčastnit obou čásg. 
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I. PRAKTICKÁ ČÁST 
• Namíchej svůj soutěžní drink do lahvičky a odevzdej zástupci společnosc R. JELÍNEK 

v určený den, který ho odveze porotě.  
• 3 porce – 3 lahvičky 
• Porota zhodnog chuť drinku, dej si tedy záležet na přesném vybalancování. 
• Porota zhodnog Tvé vystoupení při přípravě drinku na Tebou natočeném videu  
• Hodnocení drinku proběhne na třech místech a v následujícím složení porot:  
Praha: Achim Šipl, George Němec, Honza Braniš,  
Bracslava: Michal Kredátus, Peter Marcina, Filip Rebroš,  
Vizovice: Miroslav Motyčka, Ľubomír Čul, Aleš Svojanovský 
• V každém místě porota zhodnog chuť všech zaslaných drinků. 
• Drink bude vychlazen na 4 stupně v lednici. 
• Drink můžeme servírovat čistý, na led anebo na tříšť. 
• Všechny drinky budou na místě servírovány do degustačních sklenek 
• Datum svozu drinků je 20. 10. – detaily vyzvednug se s každým individuálně upřesní 

II. ONLINE ČÁST 
Prezentace a komunikace koktejlu: 

• Sledované sítě jsou Instagram, Facebook a youtube. 
• Natoč video výroby drinku v duchu zadaného tématu a sdílej ho na síc. 
• Vyfoť drink v duchu zadaného tématu a sdílej ho na síc.  
• Použij hashtagy #onlinerjcup #slivovice #20rjcup #irjc #fruitbrandy #rjelinek. 
• Fotka a video drinku musí jednoznačně komunikovat téma soutěže “OSLAVA”. Na 

fotce musí být koktejl spolu s lahví R. JELÍNEK Slivovice Kosher 5leté, nejlépe v 
barovém prostředí, kde aktuálně působíš! 

• SBÍREJ INTERAKCE! 

Hodnocení online bude složeno ze dvou čásd: 
1. První část - hodnocení tvoří akcvita na podporu koktejlu v sociálních médiích. 
Sledovaná síť je FB, Instagram, Youtube.  
2. Druhá část - součásg hodnocení bude dále vizuální kvalita fotografie či videa 
Hodnocení Online: 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice, irjc@rjelinek.cz 

kontakt: ČR - Achim Šipl (tel. 608 141 440, achim66@seznam.cz), SR – Ľubomír Čul (+421 911 104 901) 

mailto:achim66@seznam.cz


50 % Sociální sítě (FB, IG, youtube): prostý součet likes (interakcí) na tvojí stránce, oficální 
stránce soutěže a stránce baru. 
50 % Foto/video drinku: posouzení profesionálním gastronomickým fotografem  

Hledáme nejsdílenější, nejzajímavější a nejfotogeničtější koktejl ze slivovice pro rok 2020 ! 

JAK SE ZAPOJIT? 

Do 20.9.    Receptura: Zašli recepturu, ideálně Tvoji fotografii, fotku baru, kde 
působíš, a stručný profesní profil na e-mail: irjc@rjelinek.cz. 

Do 29.9.   Video a foto: Pošli video a fotky na email: irjc@rjelinek.cz, větší 
soubory přes uschovna.cz  

1.10. - 31.10.   Komunikace: Postuj a sdílej! Umísc a propaguj příspěvek ke svému 
soutěžnímu koktejlu s recepturou a fotkami koktejlu na FB a 
Instagramu. 

20.10.   Odevzdání koktejlů: náš kurýr se u tebe zastaví pro tři porce koktejlu s 
sebou. Lahvičky dodáme. 

CENY 

Celkové umístění:  

1. místo: Zápis na putovní pohár 
Prize money: 500 EUR 

2. místo: diplom, pohár 
Prize money: 300 EUR 

3. místo: diplom, pohár 
Prize money: 200 EUR 

Zvláštní ceny: 

Best online:  diplom, descláty R. JELÍNEK v hodnotě 2 000 Kč 

Best taste:  diplom, descláty R. JELÍNEK v hodnotě 2 000 Kč 
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Best photo:  diplom, descláty R. JELÍNEK v hodnotě 2 000 Kč 

Best video:  diplom, descláty R. JELÍNEK v hodnotě 2 000 Kč 

Podmínky účas? 

1. Dosažený věk 18 let. 

2. Přihlášením se do soutěže soutěžící vyjadřuje souhlas, že receptura drinku a fotografie 
pořízené v rámci soutěže jsou veřejně publikovatelné a volně použitelné pro potřeby 
společnosc RUDOLF JELÍNEK a.s., bez nároku na honorář v případě jejich zveřejnění. 

3. Splnění propozic. 

Ostatní informace 

Vítězem se stává účastník s prostým nejvyšším počtem dosažených bodů. 

Každý komisař provádí své samostatné hodnocení, do celkového součtu bodů se počítají 
hodnoty bodů všech členů poroty. 

Rozhodnug poroty jsou konečná. 

Produkt: R. JELÍNEK SLIVOVICE KOSHER 5LETÁ 50% 

  

I slivovice může být košer. A RUDOLF JELÍNEK vám tento unikát, který v sobě spojuje přísná 
pravidla a valašskou tradici, přináší v pět let uzrálé podobě. Kombinace tradičních výrobních 
postupů spolu s dohledem zástupců americké Orthodox Union a pět let zrání je jistou 
zárukou té nejvyšší kvality. 

Tento čirý desclát s nasládle mandlovým aroma pecek a jemnou, ovocnou chug připravují 
vizovičg palírníci za použig nejmodernějších technologií a pod dohledem zástupců židovské 
organizace udílející košer cer?fikát. Výrobní zařízení musí být před započegm výroby 
vykošerováno, tzv. vypláchnuto teplou a studenou vodou. K tomu, 
abyste si plně vychutnali jeho kvalitu, však nemusíte být 
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příslušníky židovské komunity. Exkluzivitu tohoto desclátu podtrhuje luxusní balení. 

Právě pěcletá košer slivovice stála na počátku výroby košer produktů v roce 1934, kdy se po 
skončení prohibice úspěšně rozběhl export do USA.  Díky tomu se tato slivovice stala 
světoznámou a dodnes je nejznámějším košer desclátem v naší nabídce a nejvýznamnějším 
exportním produktem.
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