
MŮJ FERNET STOCK 
BAVORÁK 2019

“VEZMI BAVORÁK DO VLASTNÍCH 
RUKOU”



INFORMACE O SOUTĚŽI
• S novým Fernetem přichází nový koncept 
• Ožila historie, ožil i BAVORÁK 
• Soutěž je rozdělena do 3 fází 

• 1. edukativní seminář 
• 2. prodej a komunikace 
• 3. finále soutěže



• Pořadatel soutěže - Stock Plzeň-Božkov 
• Garantem soutěže - Česká Barmanská 

Asociace 
• Každý soutěžící získává 5 bodů již za 

absolvování úvodního semináře soutěže, kde 
soutěžící dostanou zadání a prostředky na 
vypracování 

• Dále získává 5 bodů za vypracování a zaslání 
přihlášky s cocktailem dle zadání ze semináře 

• Poslední body získává soutěžící při umístění 
ve finále 

• Celkem může každý soutěžící získat 15 bodů



PODMÍNKY SOUTĚŽE
• do 1.května 2019 registrace do soutěže na 

stránkách www.cbanet.cz 
• registrovat se mohou i barmani, kteří nemají 

registraci v CBA 
• v rámci registrace pro další komunikaci je třeba 

vyplnit e-mail adresu, tel. číslo a své motto  
• soutěž je limitována pro prvních 30 přihlášených

http://www.cbanet.cz


14.května - ÚVODNÍ SEMINÁŘ
• 9:00 odjezd z Prahy-místo bude upřesněno 
• Prádlo a Angus Farma - Nepomuk 
• Výroba Fernet Stock 
• Seznámení s tématem a soutěžním zadáním + další 

postup 
• Seminář povede Master Blender Fernet Stock, Brand 

ambassador Václav Hák (Tretter’s bar) a host Robin 
Kolek (Bar Termini-London) 

• 17:00 návrat do Prahy



14.-26.května - příprava soutěžního cocktailu

• zadání k vypracování soutěžního 
koktejlu a jeho registraci se 
účastníci dozvědí na semináři 

• koktejl bude možno registrovat 
nejpozději do 26.května 23:59



PRODEJ A PREZENTACE DRINKU VE SVÉM 
BARU
• 27.května - 9.června  
• na semináři budou upřesněny 

podmínky této části soutěže



11.června - FINÁLE SOUTĚŽE
• BOTANICKÁ ZAHRADA V PRAZE 

TROJA 
• SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO 

FINÁLE BUDOU UPŘESNĚNY NA 
SEMINÁŘI SOUTĚŽE



O CO SE HRAJE???
1. MÍSTO -  
• Výroba vlastních bitters pod svým jménem pro celý svůj bar 
• Voucher 10.000,- Le Premier - oblečení na míru pro pravé 

gentlemany 
2. MÍSTO 
• Voucher 6.000,- Le Premier - oblečení na míru pro pravé gentlemany 
3. MÍSTO 
• Voucher 4.000,- Le Premier - oblečení na míru pro pravé gentlemany 
4. BODY DO CZECH BARTENDERS LEAGUE



TĚŠÍME SE NA VÁS


