Škvrňanský šejkr poprvé
Dne 26.3.09. se sešla v plzeňské škole SOŠ a SOU obchodu, služeb a provozu hotelů
Škvrňany juniorská reprezentace, aby změřila své síly v barmanském klání nazvaném
,,Škvrňanský šejkr,,. Již několik let se výše zmíněná škola s úspěchem stará o výchovu
mladých barmanů a jejich zástupci stanuli i na příčkách vítězů na jiných soutěžích a možná
právě to bylo motivací k navázání spolupráce s CBA a uspořádání prvního ročníku juniorské
soutěže. Premiér bylo v tomto případě více, neboť kolega Zdeněk Plášil, jinak zkušený
barman a účasník desítek barmanských soutěží, si poprvé vyzkoušel jaké je to stát na druhé
straně a působil zde v roli pověřeného garanta za CBA. Podpořit jej přijeli kolegové z vlastní
i jiných sekcí a v komisi se vystřídali pánové Ježek, Fiala, Nejedlý, Bočkai, Přibek, Karlík,
Habarta, v čele s generálním komisařem CBA panem Miroslavem Černíkem.
Úkolem mladých barmanů bylo vymyslet míšený nápoj na bázi moderní suroviny Fabric vitamínového izotonického nápoje od firmy ELNIŇO Beverages a s použitím alespoň 1 cl
libovolného sirupu Monin.
V části soutěže classic style junior nastoupilo za barmanský pult 14 soutěžících, v části junior
flair 8.
Soutěžící předvedli skutečně řadu kreativních drinků, ale zvítězit opět mohl jen jeden.
Výsledné pořadí v části classic style :
3.místo – Kilianová Tereza, SOŠ a SOU Plzeň
2. místo – Modlík Jaroslav, SSŠ Gastronomická Praha
1. místo – Luňáková Kateřina, SSŠ Gastronomická Praha
Výsledné pořadí v části junior flair :
3. místo – Malát Marek, ISŠ Klatovy
2. místo – Abraham Václav, HŠ Bohemia Chrudim
1. místo – Palička Tomáš, HŠ Bohemia Chrudim
Vítězná receptura Kateřiny Luňákové
Název drinku : Fabricio
4clFinlandia vodka, 1clMonin Cherry liquer, 2clLime Monin, 5clPomeranč fresh juice,
dolít:cca 5cl Elniňo Beverages, 1clSpice Monin - extra nalít
zástřik:citronová kůra, dekorace : ovocný špíz, způsob přípravy : v šejkru
Soutěž by se samozřejmě nepodařilo zajistit bez vstřícných partnerů a sponzorů. Velký dík za
podporu náleží především hlavnímu partnerovi soutěže firmě ELNIŇO Beverages, stejně jako
firmě Zanzibar s.r.o. – Monin.
Kompletní výsledkovou listinu, zprávu ze soutěže a fotografie naleznete na www.cbanet.cz
Na stejné adrese naleznete také odkazy na partnery CBA a sponzory akce a kalendář dalších
soutěží a akcí pořádaných pod záštitou CBA.

Shake well!
Mojmír Prokeš
II. Viceprezident CBA

