zprávy z CBA

MISTROVSTVÍ SVĚTA
V PŘÍPRAVĚ KOKTEJLŮ
W.C.C. a W.F.C. IBA
BERLÍN 2009
Competition) také náš nadějný barman
Carlos Gonzales v kategorii „flair“ (příprava koktejlu s barmanskou show). Carlos
čerpal inspiraci a vědomosti od světové
špičky, na kterou bohužel v této kategorii
se vší skromností zatím nemáme.
Úspěch Evropy doplnil s titulem 1. vicemistr světa reprezentant Slovinska Miro
Petrovič a absolutním mistrem světa se
stal Vlado Baňák ze Slovenska.
Umístění na prvních třech místech je
tedy jasným signálem, že země střední
Evropy právem patří mezi absolutní barmanskou špičku.

Česká barmanská asociace, o.s. – CBA
přivezla z mistrovství světa skvělý výsledek!
Šárka Janová získala titul 2. vicemistr světa IBA 2009. Navázala po dvanácti letech
na skvělé výsledky svých předchůdců, kteří
měli tu čest se mistrovství světa účastnit.
Šestidenní Konference IBA (International
Bartenders Association) 2009 v Berlíně se
účastnila třináctičlenná delegace CBA pod
vedením prezidenta Aleše Svojanovského.
Vedle Šárky Janové, která úspěšně
reprezentovala české barvy na W.C.C.
(World Cocktail Competition) v kategorii „classic“ (klasická příprava koktejlu), se představil na W.F.C (World Flair

Historie úspěchů CBA na Mistrovství světa WCC IBA
v míchání koktejlů:
Titul Absolutní Mistr světa IBA:
1995
Markéta Klementová
1996
Jaroslav Krátký
1997
Karel Mayer
2009
Šárka Janová

Toronto, Kanada
Tokio, Japonsko
Karlovy Vary, ČR
Berlín, Německo

Titul Mistr světa v Technice získali:
2000
Karel Zapalač
2007
Karel Mayer

Singapour
Taiwan
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Více informací o akcích CBA a možnostech vzdělávání třeba i Vašich
barmanů naleznete na portálu České barmanské asociace www.cbanet.cz.
Aleš Svojanovský
Prezident CBA
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