Moji milí přátelé z CBA,
rád bych vám touto cestou vrátil a předal řadu nápadů a
inspirace, kterou jsem za 5 let s vámi načerpal. Inspiroval
jsem se od vás při vytváření konceptu soutěží, kopíroval
jsem osvědčené metody a léty prověřené postupy, jak
organizovat workshopy, kurzy a školení. Zde všude jste mi
byli a stále jste vzorem. Během krátké doby sekce Czech
Teatenders zorganizovala desítky juniorských a
profesionálních soutěží, workshopů pro pedagogické
pracovníky, kurzů. Seriálem JTC jsme přivedli do CBA nové
partnery, soutěží TMC rozšířili náš zásah na mezinárodní
úroveň, což postupně sklízí ovoce v podobě přílivu nových
členů.

Zde jsou mé vize a směr působení:







Jednoznačně budu pokračovat v započatých krocích vypsaných v kandidatuře Mojmíra Prokeše z 19.3.2013
Především si přeji rozvíjet workshop a setkání pedagogických pracovníků s lektorskou skupinou, školení
komisařů jednotlivých sekcí, podporovat vznik novým odborných sekcí.
Rozvíjet spolupráci s dotačními programy MŠČR a programy EU
Zde se chci zaměřit především na MEZINÁRODNÍ KOMUNIKACI, získání vyšší akreditace vydávaných
certifikátů. Budu usilovat o širší respekt a známost lektorské práce CBA
Přeji si navázat komunikaci s dalšími asociacemi u nás i v zahraničí = možnost pozvednout soutěže CBA na 2
gastronomických veletrzích na mezinárodní soutěž = lepší pozice při vyjednávání dotací
A mnoho dalšího co se děje a je dobré

Konkrétní plány na inovace:










Uspořádání kampaně na podporu dokončení NVC – zapojit se může kdokoliv
Nejvyšší prioritou kampaně bude zviditelnění edukativního charakteru asociace.
Pomocí moderních webových nástrojů budeme předem prezentovat nabídky našich kurzů, workshopů,
společenských akcí, debat, či konferencí v nově vzniklých prostorách NVC.
Dokončení SKRIPT / PRACOVNÍHO SEŠITU k podpoře výuky o čaji. Zamýšlíme se nad způsobem, jak z média,
která každému studentovi, který ukončí kurz, zůstanou v ruce, udělat nástroj podobný deníku, který bude
úspěšnému frekventantovi kurzu nabízet orientaci v daném oboru např. po celý další rok.
V praxi by to klidně mohlo vypadat, jako výhodnější tarif na aktivity CBA, než je klasický roční příspěvek.
Pracovní sešit by se mohl tematicky shodovat svou teoretickou linkou s tématy jednotlivých juniorských
soutěží – větší propojenost – hlubší spolupráce týmu LEKTOŘI – KOMISAŘI - SOUTĚŽÍCÍ
Rád se budu podílet na oživení vznikajícího centra CBA Brně. Věřím, že se stane místem, kde se budeme
setkávat a nadále obohacovat.
Vidím nepřeberné množství možností, jak vylepšovat ke společné spokojenosti.

V případě vašeho HLASU k podpoře mé kandidatury, věnuji práci v CBA veškerou svědomitost.

Děkuji za důvěru.
Jiří Boháč

Česká barmanská asociace
Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
www.cbanet.cz

member of International Bartenders Association

STUČNÝ ŽIVOTOPIS
Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Členství v CBA:

Jiří Boháč
1.2.1980
Herlíkovická 1000/24, Praha 9 - Kbely
od roku 2012

Profesní údaje:
2001 – 2005
2003 – 2005
2005 – 2012
2012 – 2017
2015 – 2017

počátek práce v gastronomickém provoze s čajem = v čajovně. Nejprve na pozici
obsluhy, pak jako vedoucí směny a dále jako provozní.
manager sítě čajoven v Praze
OSVČ – provozovatel jednoho z prvního profesionálního cateringu s čajem
založení sekce Czech Teatenders, její vedení a budování
Brand & Key account manager KUSMI TEA ve společnosti Potten & Pannen – Staněk

Vzdělání:
1994 – 1998

SPŠ Elektrotechnická, obor výpočetní technika
Maturitní zkouška

Jazyky:
Angličtina
Španělština

pokročilá
základní

Česká barmanská asociace
Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
www.cbanet.cz

member of International Bartenders Association

Kandidatura na pozici II. viceprezidenta CBA – Monika Mecová, DiS.

Vážené členky, vážení členové CBA,
Dovolte mi, abych se ucházela o pozici druhého vicepresidenta České barmanské asociace pro funkční
období 2017-2021. Jmenuji se Monika Mecová, narodila jsem se 14.1.1980 v Kroměříži. Vystudovala
jsem Střední hotelovou školu v Kroměříži a následně jsem absolvovala Vyšší odbornou školu se
zaměřením na cestovní ruch a lázeňství v Havířově. Během studia na VOŠ jsem pracovala tři měsíce
v Londýně a rok v Irsku, kde jsem se zdokonalila v anglickém jazyce.
Do CBA jsem vstoupila v roce 1996 ještě jako studentka hotelové školy. V letech 2008 – 2012 jsem
zastávala funkci generální sekretář CBA. V té době jsem začala aktivně pomáhat soutěžícím s přípravou
na mistrovství světa a komunikovat s partnery mezinárodní barmanské asociace a IBA samotnou. Od
roku 2008 jsem se osobně účastnila 9-ti mistrovství světa a v roce 2013 jsem byla členkou realizačního
týmu kongresu IBA v Praze, kde jsem měla na starost všechny partnerské firmy IBA. V roce 2015 jsem
byla oslovena vedením Mezinárodní barmanské asociace a usedla jsem do komise mistrovství světa
v bulharské Sofii.

Mé vize a cíle v pozici II. viceprezidenta:
-

Ráda bych navázala na práci svého předchůdce

-

Aktivně se budu podílet na přípravě workshopů pro pedagogické pracovníky a workshopů
během konference CBA

-

Jeden z mých cílů je připravit workshopy za účasti odborníků ze zahraničí

-

Chtěla bych upevnit komunikace s ministerstvem pro místní rozvoj a s ministerstvem školství

-

Možnost získat prostředky na vzdělávání členů CBA v zahraničí, ráda bych se pokusila navázat na
úspěšný projekt Erasmus.

-

Rozšiřovat povědomí o CBA jak v České republice, tak v zahraničí.

-

Budu maximálně nápomocna při rozvoji vzdělávacího centra v Brně

-

Budu maximálně podporovat účastníky zahraničních soutěží, kteří budou representovat CBA
na světových soutěžích

-

Chtěla bych podporovat a pomoci rozvíjet lektorskou skupinu

-

V rámci představenstva budu zodpovědně vykonávat svoji funkci

Vážení členové CBA, kolegové jsem si vědoma časové náročnosti, kterou funkce II. viceprezidenta CBA
vyžaduje. Jsem připravena maximálně využít své zkušenosti, manažerské dovednosti k pozitivnímu
rozvoji CBA.
Předem děkuji za váš čas, který jste věnovali mé kandidatuře a děkuji za vaši podporu při volbě II.
viceprezidenta CBA.
Těším se na setkání se všemi během konference CBA v brněnském hotelu Voroněž****.

Monika Mecová
Kandidátka na post II. viceprezidenta CBA

Životopis
Monika Mecová, DiS.
Kazimíra Rudého 3776
767 01 Kroměříž
tel: + 420 732 47 52 23
email: mmecova@hotmail.com

Datum narození: 14. ledna 1980
Národnost: česká
Vzdělání:
1999 – 2003 Vyšší odborná škola, Havířov
1994 – 1999 Hotelová škola, Kroměříž – výuční list servírka, maturita
Pracovní zkušenosti
Od únor 2015 Moduslink Czech Republic s.r.o. – Program Manager
- Zodpovědnost za práci zákaznického centra
- Řízení denní operativy, komunikace se zákazníkem, kompletní komunikace v anglickém jazyce
Únor 2009 – Leden 2015 Flaga s.r.o. – Customer Service Manager
- Zodpovědnost za práci zákaznického centra, nastavování nových procesů
- Fakturace, reporting, naceňování, kalkulace
2006 – Srpen 2008 TAM Europe s.r.o. – Office & Customer Service Manager
- Odpovědnost za vedení zákaznického centra, komunikace s dodavateli
- Komunikace se zákazníky, reporting, fakturace
- Podpora účetní, personalistika, nábor nových zaměstnanců
2005 – 2006

Blueberry Hill Bar, Brno – Bar Operation Manager

2004 – 2005

Symbol Technologies, Brno – Customer Service Representative

2003 – 2004

Hotel Royal Ricc, Brno – Restaurant Manager

Pracovní zkušenosti během studia:
Velká Británie, Irsko – recepční, servírka, pokojská
ČR – turistický průvodce, barmanka, servírka

Kvalifikace a dovednosti:
Cizí jazyky: Angličtina – aktivní
Němčina – pasivní
Španělština – začátečník
Software: MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer, SAP
Dovednosti: velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
Záliby: cestování, gastronomie, cizí jazyky

