
 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace  

Charbulova 106, 618 00 Brno 

 Ředitelka školy 

RNDr. Jana Marková 

vyhlašuje 1199..  rrooččnnííkk soutěže 

Mezinárodní soutěž v nápojové gastronomii se uskuteční v kategoriích: 

sommelier, barman a barista junior do 21 let 

Soutěž proběhne    2. prosince 2019 

v BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, a. s., Husova 16, BRNO  

Veškeré informace a propozice k této soutěži získáte na webových stránkách:  

        www.charbulova.cz                                                                        www.cbanet.cz 

http://www.charbulova.cz/
http://www.cbanet.cz/


 

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR   

Termín konání: pondělí 2. prosince 2019 

Místo konání: BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, a. s., 

                                               Husova 16, BRNO  

Management soutěže: 

Ředitelka soutěže:  RNDr. Jana Marková, 

  Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

Tajemník soutěže:  Mgr. AlenaŠtěpánová,  

 kontakt +420 602 580 496 

Asistent tajemnice soutěže:  Mgr. Miroslav Vystrčil 

 kontakt +420 775 350 606 

Spolupořadatelé: BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, a. s. 

 RUDOLF JELÍNEK, a. s.  

Odborná spolupráce: BOHEMIA SEKT, s. r. o. 

 garant soutěže sommelier 

Hlavní komisaři pro obor sommelier, barman, barista: 

 Ing. Luděk Machala, předseda pro obor sommelier 

 Martin Vogeltanz, generální komisař CBA 

 Tomáš Zahradil, sekce „Mistr kávy“, předseda 

Garantem soutěže je SŠ Brno, Charbulova, p. o.. 

Účastnický poplatek: 800,- Kč na 1 soutěžícího a 300,- Kč za doprovod (náklady na soutěž 
a stravování). 

Přihlášky do soutěže: 

Pro účast v barmanské a baristické části soutěže se soutěžící musí registrovat na 
webových stránkách ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE www.cbanet.cz/souteze.php. 

Závaznou účast v soutěži oboru sommelier potvrdí soutěžící zasláním vyplněného 
formuláře, který je součástí tohoto oznámení. 

Termín pro zaslání závazné přihlášky je do 22. listopadu 2019 na níže uvedenou adresu: 

Mgr. Miroslav Vystrčil 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace  

Charbulova 106 

618 00 Brno 

Fax: +420 548 424 163, 775 350 606 

E-mail: vystrcil@ssposbrno.cz 

 

http://www.cbanet.cz/
mailto:vystrcil@ssposbrno.cz


ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

  8:30 – 9:30 příjezd účastníků, prezence, losování soutěžního pořadí  

  9:45 slavnostní zahájení soutěže 

10:00 písemný test, soutěž sommelierů 

10:00  písemný test, soutěž barmanů  

10:00 soutěž baristů 

15:00 předpokládané ukončení soutěže 

15:30 slavnostní zakončení soutěže s vyhlášením výsledků 

16:30 závěrečný raut 

                   (změna času vyhrazena) 

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo v přilehlém parkovacím domě, náklady 
na parkování si účastník hradí sám. 

Test: 

Sommelier  - základní znalosti o profesi v oblasti nápojové gastronomie, písemný test 

Barman  - základní znalosti o profesi v oblasti nápojové gastronomie, písemný test 

Barista  - základní znalosti o profesi v oblasti nápojové gastronomie 

Soutěžní disciplína: SOMMELIER 

 Odborný rozbor ŠUMIVÉHO VÍNA dle vylosování  

 Použití vín firmy BOHEMIA SEKT, s. r. o. 

 Časový limit na servis vína je 5 minut 

 Doporučení vhodného pokrmu a sestavení menu (dle vylosovaného nápoje) 

 Důraz kladen na komunikaci sommeliera s hostem 

 Použití vlastních pomůcek a dalšího inventáře vhodného na servis vína 

 Finále: servis červeného vína, dekantace dle vylosování 

Soutěžní disciplína: BARMAN  

 Garant barmanské části:  Radek Poláček, tel.: +420 606 818 149 
                                               e-mail: polacek@cbanet.cz 

 Na stránkách CBA jsou zveřejněna přesná zadání barmanské části soutěže 
dle pravidel České barmanské asociace. 

 Soutěžní portfolio RUDOLF JELÍNEK a. s., povinná složka a ostatní suroviny budou 
uvedeny na http://www.cbanet.cz/cba_souteze&typ=3. 

 Ostatní informace k jednotlivým druhům jsou dostupné na stránkách 
http://www.rjelinek.cz/produkty.html. 

 Sirupy Monin: kompletní portfolio sirupů na  www.monin.cz. Všechny druhy uvedené 
v přihlášce odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství. 

mailto:polacek@cbanet.cz
http://www.cbanet.cz/cba_souteze&typ=3
http://www.rjelinek.cz/produkty.html
http://www.monin.cz/


Soutěžní disciplína BARISTA: 

 Garant baristické části:  Tomáš Zahradil, tel.: +420 602 555 785 

                                           e-mail: zahradil@cbanet.cz 

 Na stránkách CBA jsou zveřejněna přesná zadání baristické části soutěže 
dle pravidel České barmanské asociace. 

Součástí přihlášek budou receptury soutěžních nápojů a souhlas účastníků soutěže 
s možností všeobecné propagace jednotlivce nebo družstva, nápojů, kalkulací 
nápojů a práce sommeliera, barmana a baristy odborné veřejnosti.  

Účastníci soutěže si nečiní žádných nároků na případnou odměnu.  

Se všemi podmínkami soutěže jsou účastníci srozuměni. 

../../BVP%202018/Popozice/zahradil@cbanet.cz


Hodnocení:  

Hodnoticí komise: sommelier, barman 

 hodnoticí komise jsou složeny ze zkušených odborníků daných profesí  

Ceny:  

 1. místo: pohár, diplom a věcná cena 

 2. místo: pohár, diplom a věcná cena 

 3. místo: pohár, diplom a věcná cena        

 všichni soutěžící obdrží diplom za účast a malou pozornost od sponzorů  

Mnoho úspěchu při přípravě na 18. ročník soutěže přeje: 
 

 Ředitelka Střední školy Brno, Charbulova, příspěvková organizace:  
RNDr. Jana Marková 
 

 Bohemia Sekt: ředitel marketingu:  
Ing. Martin Fousek, PhD. 
 

 Obchodně-marketingový ředitel RUDOLF JELÍNEK a. s.: 
Mgr. Miroslav Motyčka 
 

 Tajemnice soutěže:  
Mgr. Alena Štěpánová 
 

 Prezident České barmanské asociace:  
      Bc. Aleš Svojanovský 

 

 Monin: 
Radim Habarta 

 

 Asistent tajemnice soutěže: 
Mgr. Miroslav Vystrčil s organizačním týmem 

 

Věříme, že nejlepší z Vás, rozšíří řady kolegů dobrovolných odborných organizací  
AČ ČR, AS ČR, CBA a že se stanou (možná již jsou) jejich aktivními členy. 

Upozornění:  

Po dobu konání soutěže platí pro všechny soutěžící zákaz kouření a požívaní 
alkoholických nápojů v celém areálu hotelu International. Toto upozornění 
platí i pro vstupní část hotelu. 



 
Přihláška do soutěže 

Soutěžní disciplína: Sommelier(ka)*  

Jméno a příjmení soutěžícího: ……………………………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………. 

Reprezentace školy: .………………………………………………………………………………. 

Člen klubu sommelierů: ……………………………………………………………………………. 

Další odborné aktivity: .......................................................................................................... 

Dosud jsem se zúčastnil/a soutěže: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Koníčky a záliby: ……………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

V …………………..…………….. dne ………………………………… 

........................................................................................……………………  ………………. 

podpis/razítko školy                                                                     kontaktní e-mail 

*Nehodící se škrtněte 

Prosíme o zaslání do 22. listopadu 2019 

 

 



 

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2019 
 

ZDE MŮŽE BÝT POŘÍZEN VÁŠ ZÁZNAM 
Vážení  návštěvníci, prosíme, vezměte na vědomí, že vstupem na akci BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ 

POHÁR 2019 dle § 84 a násl. občanského zákoníku souhlasíte s bezplatným pořízením Vaší 

fotografie a audiovizuálního záznamu, které mohou být  po dobu pěti let užity 

k veřejné prezentaci této soutěže a Střední školy Brno, Charbulova p. o. na propagačních 

materiálech tištěných, elektronických, webových stránkách a sociálních sítích (např. 

Facebook, lnstagram). 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ! 

Podrobná informace o pořízení záznamu a souvisejícím zpracování osobních údajů 

Záznam pořizuje a souhlas je udělován Střední škole Brno, Charbulova, p. o. IČ: 60552255. 

Záznam se pořizuje v rámci soutěže BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2019 a to dne 2. 12. 2019 cca.  

08.00 - 18.00 hod. na adrese Charbulova 1072/106, Brno. 

Účastí na této akci jste udělili dobrovolně a bezplatně souhlas v souladu s ust. § 84 a násl. zák. 

č.89/2012, občanského  zákoníku  s tím, aby pověřený  zástupce   SŠ Brno, Charbulova, p. o. zachytil 

fotografickou a audiovizuální technologií záznam Vaší podoby, případně dalších v úvahu připadajících 

prvků a projevů Vaší osobnosti (dále jen „záznam"). 

Souhlas je udě len na dobu neurč i tou.  

Účelem pořízení záznamu je zachycení soutěže BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2019. (Dále jen Akce), 

pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro účastníky akce, možnost účastníků se na fotkách a videích 

nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost  účastníků si svoji fotografii stáhnout  a uložit 

a zveřejnění reportáže a galerie fotografií. 

Souhlas zahrnuje  oprávněni SŠ Brno, Charbulova, p. o. záznam zveřejnit   a užít  jak na  

propagačních materiálech tištěných, tak na síti internet, zahrnující mimo  jine webové stránky 

a sociální sítě lnstagram, Youtube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci akce. 

Z Akce bude  pořízen audiovizuální záznam, který bude SŠ Brno, Charbulova, p. o. sloužit  k interním 

a evidenčním účelům. 

SŠ Brno, Charbulova, p. o. je oprávněna v záznamu činit nezbytné ú pravy a retuše a záznam v původní 

i  v takto zpracované podobě  užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení v souboru s jinými 

autorskými díly a dalšími prvky. 

SŠ Brno, Charbulova, p. o. má právo, nikoli však povinnost záznam užít. SŠ Brno, Charbulova,  p. o. 

má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogovém rozsahu i Vaše 

jméno a příjmení. 

V rámci  uchování  záznamu  mohou být  zpracovány Vaše osobní  údaje, pokud  je Vaše osoba 

identifikovatelná, a to zejména Vaše fotografie, či Vaše audiovizuální  podoba. V této  souvislosti 

vstupem do prostor, kde se koná BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2019, berete na vědomí, že máte 

práva uvedená v dokumentu  „Obecná  informace  o  zpracovaní osobních  údajů"  dostupném  na 

www.charbulova.cz. V tomto dokumentu jsou uvedeny kontakty pro případ Vašich žádostí a rovněž 

poučení o dozorovém orgánu a opatřeních k ochraně osobních údajů. 

http://www.charbulova.cz/


 


