
PROPOZICE - Junior Teatender Competition 

 
Název soutěže:  METELKA TEA SPIRIT AUSTERLITZ CUP 2021 – perfect serve 
 
Pořadatel soutěže: Milan Metelka, a. s. & Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
 
Odborný garant: Česká barmanská asociace 
 
Garant soutěže: Jan Zlámaný, honza.zlamany@gmail.com, tel.: +420 606 906 011 
 
Datum:   11. 11. 2021 
 
Místo konání:  Golf hotel Austerlitz, Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna 
 
Registrace přihlášek:  do 2. 11. 2021 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 hradí při registraci pouze soutěžící, který není členem JSC nebo plným členem 
CBA. 

 
Účastnický poplatek: 700,- Kč soutěžící a 350,- Kč doprovod hradí pořadateli při registraci (náklady na soutěž 

a stravné). 
 
Zařazeno do:  hodnocení „Junior Teatender roku 2020/2021“   
 
Kategorie nápoje:  Soutěž proběhne jedním kolem, každý soutěžící připravuje dva druhy servírování 

v těchto kategoriích: 
 

• klasický čaj, 

• volný nápoj, 

• tea/Cocktail Pairing. 
 
Průběh soutěže: Klasický čaj 

1. Klasická příprava čaje na téma: Gruzínský čaj AVTO – všichni soutěžící mají 
stejný typ čaje!!! 

2. Připravovaná porce musí mít min. 60 ml. 
3. Čaj se servíruje 3 komisařům. 
4. Suroviny pro klasickou přípravu čaje budou soutěžícím k dispozici. 
5. Servis si každý soutěžící zajistí sám. 

 
Volný nápoj – hot drink 

1. Soutěžící je povinen použít jako bázi minimálně 2 cl METELKA TEA SPIRIT. 
2. Jiný alkohol není povolen. 
3. V případě užití sirupů nebo pyré jsou povoleny jen produkty Monin, v případě 

domácí suroviny musí být sirup Monin použit jako stabilizátor chuti nebo barvy. 
4. Servis skla si každý soutěžící zajistí sám. 
5. METELKA TEA SPIRIT a sirupy Monin, které budou uvedeny v přihlášce budou 

k dispozici. 
6. Maximální počet surovin je 5. 

 
Tea/Cocktail pairing 

1. Soutěžící si připraví malý snack/kanapku, který se bude vhodně doplňovat 
s koktejlem nebo čajem a bude inspirován příběhem METELKA TEA SPIRIT. 

2. Snack může být sladký i slaný. 
3. Snack může být dopředu připraven a jen servírován k čaji/koktejlu. 
4. Servis si každý soutěžící zajistí sám. 

 
K přípravě klasického čaje i základu volného nápoje se užívá výhradně voda AQUILA. 

 
Počet porcí:  1 – klasický čaj, 3 – volný nápoj, 3 – tea/cocktail pairing  
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Časový limit:  příprava pracovní plochy: 10 minut 
soutěžní čas:    15 minut 
úklid pracovní plochy:   5 minut 

 
Receptura: Receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže bez nároku na honorář 

v případě jejich zveřejnění. 
 

Pravidla soutěže: Soutěžící připravuje všechny soutěžní nápoje v časovém limitu 15 minut. 
Po celou dobu přípravy komunikuje s tříčlennou komisí, která hodnotí techniku, jakost 
a komunikativnost soutěžícího. 
Soutěžící dodrží měřený čas 10 minut na přípravu a 5 minut na úklid pracovní plochy. 
 
Klasický čaj je připraven v jedné porci o objemu min. 60 ml servírován do 3 šálků na stůl 
komisařům. Ke klasickému čaji je třeba podávat vodu. Voda nemusí být součástí servisu, 
tzn. může být podávána zvlášť. 
 
Volný nápoj je připraven ve 3 porcích podle předem nahlášené receptury. Podáván 
je jednotlivě každému komisaři na stůl. Volný nápoj bude spadat do kategorie hot drink.  
 
Tea/cocktail pairing je podávání ve 3 porcích k čaji nebo koktejlu. Soutěžící komisařům 
vysvětlí, proč zvolil tento konkrétní párování k čaji nebo koktejlu. Není zde nutná žádná 
složitá příprava. Snack/kanapka může být připraven předem a jen servirován. 

 
Hodnocení soutěže: Dle platných pravidel JTC 2021 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 
 

Časový harmonogram: 8:30 – 9:00  registrace soutěžících a losování pořadí  
9:00 – 9:30  slavnostní zahájení soutěže  
9:30 – 15:30  rozprava s komisaři a start prvních soutěžících  
12:00 – 13:00  oběd ve školní jídelně  
16:00   předpokládané slavnostní vyhlášení výsledků, po vyhlášení výsledků 

raut pro všechny účastníky ve školní jídelně  
 
Doplňující údaje:  Bezplatné parkování zajištěno v místě konání soutěže. 
 
Materiálně technické zabezpečení soutěže: 
   Seznam vybavení, které poskytne organizátor: 

varné konvice, voda, 
   koš na odpad, 

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

 
Soutěžící si musí přinést: 
veškerý inventář a servis k přípravě klasického čaje i volného nápoje: 
skleničky na vodu k čaji pro porotu, 
mlékovky pro servis mléka, bude-li k čaji mléko podávat, 
baristickou váhu k přesnějšímu určení množství čaje (min. váživost na 1 desetinné 
místo), 
lžíce/lžičky – všechny druhy potřebné pro prezentaci, 
časomíru pro správný odhad doby louhování čaje, 
čisté utěrky/hadry doporučujeme minimálně 10ks (nebo jednorázové ubrousky), 
podnosy pro servírování nápojů porotě, 
cukr nebo jiná sladidla, 
míchací a louhovací média pro přípravu klasického čaje a volného nápoje, 
nádobí k servírování volného nápoje (servírují se 3 porce), 
a jiné. 
 

Opatření v rámci COVID-19 dle platného nařízení vlády v den soutěže. 

http://www.cbanet.cz/


 
 
Příloha č. 1 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici 
 
Suroviny pro přípravu VOLNÉHO NÁPOJE 
 
Název produktu: METELKA TEA SPIRIT 
 
Zadání partnera: Vytvořte horký nápoj s výraznou chutí METELKA TEA SPIRIT. 
 

Informace:  

Veškeré informace o produktu, jeho původu a složení naleznete na stránkách www.teaspirit.cz  

 

Objednávky:  

Metelka Liquor Shop 

ul. Dobrovského 

682 01  Vyškov 

tel.: +420 736 488 529, zelova@metelka.cz 

Do e-mailu připište, že se jedná o lahev na soutěž teatendrů a měl by být přiložen čaj AVTO. 

Další možností je osobní odběr v podnikové prodejně ve Vyškově. 

 

Čaj pro klasickou přípravu 

Gruzínský černý čaj AVTO bude připraven jako součást balíčku s lahví METELKA TEA SPIRIT v objemu 50 g. 
Pokud potřebujete větší množství, lze jej objednat na stránkách www.sicaj.cz.  
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