
 

Monin Cup #22 Sharing Memorable Moments 

 

Monin Cup #22 je soutěž pořádaná společností Zanzibar s.r.o. ve spolupráci se společností MONIN. 

Tato soutěž je součástí Czech Bartenders League. 

 

,,Poslední roky byly pro svět pohostinství problémové a zcela ovlivnily barmanskou komunitu. Jsme rádi, 

že můžeme znovu spustit Monin Cup, událost, během které v rámci přátelské soutěže odhalujeme 

talenty barmanů z celého světa. Těšíme se na tuto vzácnou příležitost sejít se a užít si tvůrčí sílu naší 

komunity.“ říká Olivier Monin 

 

 

Společnost Zanzibar s.r.o. jako dlouholetý distributor značky MONIN v České republice chce, abyste 

využili svou kreativitu, dovednosti, vášeň a vynalézavost k vytvoření nezapomenutelného okamžiku.  

Vyzýváme vás, abyste vytvořili koktejlový zážitek, který budou moci všichni společně a za využití všech 

pěti smyslů sdílet, vychutnávat, a dokonce i cítit. Představte kreace, které nejen něco vypovídají o vás 

a vašem světě, ale také odráží, co pro vás znamená sounáležitost. 

Doufáme, že v rámci tématu „sdílení nezapomenutelných okamžiků“ předvedete: 

• Zapamatovatelnost – nápoj, o kterém máte pocit, že má v sobě něco jedinečného, díky čemu bude 

žít v myšlenkách publika a porotců i po skončení soutěže. 

• Opojnost –kreaci, díky které se diváci i porotci budou cítit ponořeni do vašeho nápoje stimulujícího 

jejich smysly a vytvářejícího jedinečný okamžik, který všichni prožijí společně. 

• Jedinečnost – sdílejte vaši osobitou vášeň, a přiveďte ostatní do svého světa. 

 

Vítěz českého kola MONIN cup #22 bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále, které 

proběhne 6. a 7. prosince ve Francii. 

 

 

 

Termíny 

Příjem přihlášek a receptur do 18.8. 2022 online na https://www.cbanet.cz/cba_souteze v přihlášce 

uveďte, ve kterém městě se chcete zúčastnit. 

Maximální počet účastníků 30 pro obě základní kola. 

https://www.cbanet.cz/cba_souteze


 

Regionální kola proběhnou v Praze 22.8. v Crazy Daisy a v Olomouci 29.8. v The BLACK STUFF Irish 

Pub & Whisky Bar. 

Registrace a losování pořadí od 10:00 

Začátek soutěže od 11:00 

- Do finále postupuje celkem 12 soutěžících podle počtu bodů 

Finále proběhne v září v centru České Barmanské Asociace ABZAC v Brně. Vyhlášení finalistů a 

upřesnění finálového termínu proběhne na sociálních sítích a následně budou finalisté kontaktováni i 

e-mailem. 

Prezentace během regionálních kol může probíhat v českém nebo anglickém jazyce. 

Finálová prezentace musí proběhnout pouze v anglickém jazyce. 

 

Pravidla soutěže 

Soutěž je otevřena pro všechny barmany od 18 do 27 let, ročníky 1995 až 2004. 

Soutěžící musí použít nejméně 1 cl alespoň jednoho produktu značky Monin (sirup, pyré, koncentrát, 

likér) 

Ostatní suroviny jsou dle volby soutěžícího, pokud přímo nekonkurují produktům značky Monin 

Maximální počet surovin je 6 

 

Je povolena 1 domácí surovina (infuze, bitters, …) pokud chcete udělat domácí sirup, cordial nebo 

shrub, musí splňovat následující kritéria: 

- Základem musí být MONIN produkt 

- K domácí surovině musí být doplněn postup výroby 

Soutěžící připravuje 4 koktejly 

Časový limit je 10 minut 

Každý soutěžící si zajistí sklenice, ve kterých bude servírovat sám 

K dispozici bude led – kostky, tříšť 

Počet porotců: 3 

Postupující do finále mohou použít stejnou recepturu jako z regionálního kola anebo vytvořit úplně 

nový. 

Koktejl je hodnocen dle hodnotícího listu, který naleznete zde. 

 

https://www.cbanet.cz/admincba/dokumenty/pravidla/pcc/2022-Monin-Cup-Scoring-Sheet.pdf


 

 

Ceny pro vítěze českého finále 

1. Místo – reprezentace České republiky na mezinárodní soutěži MONIN Cup #22 ve Francii + věcné 

ceny 

2. Místo věcné ceny + prize money 5000,- Kč 

3. Místo věcné ceny + prize money 3000,- Kč 

 

Body do Czech Bartenders League 

Přihlášení do soutěže a zaslání receptury: 2 body 

Postup ze základního kola do českého finále: 3 body 

Bodovaná místa ve finále 1. – 10.: vítěz 10 bodů, 2. místo 9 bodů, 3. místo 8 bodů a dále sestupně 

Garant soutěže 

Jan Zlámaný, telefon: +420 606 906 011, email: zlamany@monin.cz  

 

Protože hledáme nezapomenutelný koktejl a vzhledem k šíři portfolia značky MONIN se může stát, že 

ne všechny vámi zvažované příchutě budou snadno dostupné, společnost Zanzibar s.r.o. proto nabízí 

možnost zaslání vámi vybraných příchutí, příchutě vybírejte zde. V tomto případě kontaktujte 

zlamany@monin.cz a my vám požadované příchutě zašleme. V případě, že budete chtít využít této 

možnosti prosíme především o včasné zaslání požadavku. 

Hlavní partner soutěže si vyhrazuje právo zveřejnit recepty a fotografie nápojů a účastníků, jméno 

autora a propagovat tím nápoj na neomezenou dobu. 

mailto:zlamany@monin.cz
https://www.cbanet.cz/admincba/dokumenty/pravidla/pcc/Monin-Cup-2022-sirupy.pdf
mailto:zlamany@monin.cz

