
 

Vážení přátelé, 
ředitelka Střední školy Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

RNDr. Jana Marková vyhlašuje 

20. ROČNÍK 

SOUTĚŽE VE ZNALOSTECH O PIVU, 
V ČEPOVÁNÍ A SERVISU PIVA A V MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ S PIVEM 

BIRELL CUP 2022 

Soutěž se uskuteční tradičně v netradičním prostředí školního hřiště a v přilehlých prostorách 
 dne 11. května 2022 od 10:00 hodin. 

Garantem soutěže je a záštitu nad soutěží převzal Plzeňský Prazdroj, a.s. 

 
 
 
 
 

Organizátorem soutěže je Střední škola Brno, Charbulova, p. o. 
 

Kontakty pro informace k soutěži: 

 Mgr. Miroslav Vystrčil, tel. č. 775 350 606, vystrcil@charbulova.cz 

 Bc. Eva Bílá, tel. č. 607 402 552, bila@charbulova.cz 

 Případně na www.charbulova.cz.  
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PROPOZICE 

Birell Cup je soutěž jednotlivců z řad žáků gastronomických učebních oborů, hotelových škol, 
ostatních odborných oborů a zařízení. 
 

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

Tajemník soutěže: Mgr. Miroslav Vystrčil, kontakt +420 775 350 606, +420 548 424 163 

Garant soutěže:  Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Termín konání:  11. května 2022 

Místo konání:  SŠ Brno, Charbulova, p. o. – v prostorách školní zahrady a hřiště  

 (v případě nepříznivého počasí v prostorách školní jídelny)  

Účastnický poplatek:  600,- Kč, platba na místě (v ceně jsou náklady spojené 
s organizací) 

 Oběd je zajištěn pro každého soutěžícího v jídelně SŠ (doprovod a 
ostatní účastníci si mohou oběd zakoupit při zápisu soutěžících). 

Soutěžní disciplíny: 

1. Načepování a servis piva 

2. Míchaný nápoj s pivem 

3. Soutěž v běhu s pivem 

4. Doplňková soutěž – Talíř za talíř 

(Volba počtu soutěžních disciplín je ponechána na soutěžícím, 
není dána, ani stanovena.)  

 
Časový harmonogram: 

  8:30  Zápis a registrace  

  9:45  Slavnostní zahájení soutěže  

10:15  Soutěž v čepování piva 

10:30  Soutěž míchaných nápojů s pivem 

11:00  Doplňková soutěž Talíř za talíř 

12:00  Přestávka na oběd 

13:00  Soutěž v běhu s pivem  

15:45  Vyhlášení výsledků a předání cen (časový posun možný)                

  



Kritéria hodnocení jednotlivých disciplín 

1. Načepování a servis piva 

 načepování 1 sklenice 0,33 l a 1 půllitru „Na hladinku“ v limitu 3 minut  

 čistota pivní sklenice (čistá, mokrá, studená) 

 dodržení míry 

 vizuální vzhled (hustá krémová pěna, bez velkých bublin) 

 první dojem, způsob čepování, množství, způsob servisu, celkový dojem 

2. Míchaný nápoj s pivem  

   (dle každého jednotlivce, s ohledem na výstup – long drink na bázi piva) 

 namíchání 2 porcí nápoje s pivem – long drink do sklenice 0,33 l Birell, nebo vlastní sklo 
ve stejném obsahu, objemu 

 časový limit na přípravu 2 minuty, na vlastní ukázku 4 minuty 
s použitím povinné ingredience piva Birell (0,33l, zajistí pořadatel) 
a použití likéru na bázi ginu (Ginbery´s Sloe Gin, zajistí pořadatel)  

 https://www.sirupy-koktejly.cz/alkohol/518-ginberys-sloe-gin-28-alc-
07l-8436599480152.html 

 celkový obsah alkoholických složek nesmí přesáhnout 4 cl v jedné 
porci nápoje 

 veškeré další suroviny si musí každý soutěžící zajistit sám 

 kvalita (hodnotí porota) 

 dodržení zásad a pravidel CBA   

 celkový dojem 

 soutěžící používá vlastní barmanské pomůcky 

3. Překážkový běh s pivem 

 soutěžící načepuje pivo, které po překonání všech překážek předá porotě  

 po absolvování trati se měří hladina piva 

 hodnotí se čas a technika (elegance) provedení úkolu 

4. Doplňková soutěž – Talíř za talíř 

 soutěžící provedou třítalířový servis masových talířů z bodu A do bodu B, přeloží 
pomyslnou přílohu a následně založí talíře komisi 

 příručník, masové talíře a překládací příbor zajistí organizátor 

 doporučujeme pevnou obuv 

Cíle soutěžních disciplín 

  popularizovat nejen tradiční kvalitní české nápoje  

  vytvořit tradici vysoké úrovně „české pivní kultury“ 

  uplatňovat nápaditost, profesionalitu a moderní trendy v gastronomii 

Oblečení: 

 Profesní nebo Birell 

https://www.sirupy-koktejly.cz/alkohol/518-ginberys-sloe-gin-28-alc-07l-8436599480152.html
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Ceny pro účastníky  

 Věcné ceny od sponzora Plzeňský Prazdroj, a.s.  

 Ceny od partnera soutěže firmy Gastrojobs.cz 

 Poháry a ceny od ředitelky SŠ Brno, Charbulova, p. o. 

 Každý soutěžící získá účastnický list a drobné ceny od partnera soutěž firmy  
SAHM GASTRO 

 

Přihlášky k soutěži 

Závaznou účast potvrdí soutěžící zasláním vyplněného formuláře, který je součástí těchto 
propozic. 
Termín pro zaslání závazné přihlášky a receptury je do 28. dubna 2022 na adresu: 

Mgr. Miroslav Vystrčil 
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 
Brno 618 00 
E-mail: vystrcil@charbulova.cz 
Mobil: + 420 775 350 606 
 
Vzhledem k náročnosti soutěže není vyloučen časový posun. 
 
 

Přejeme hodně úspěchů v přípravě a soutěžícím  
hodně štěstí! 

11. května 2022 
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BIRELL CUP 2022 

11. 5. 2022 

Přihláška do soutěže: 

(Tiskacím písmem - čitelnost) 

Jméno a příjmení soutěžícího:   

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

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

Soutěžní disciplína: (označte jakýmkoliv způsobem všechny disciplíny, kterých se 

zúčastníte) 

 NAČEPOVÁNÍ A SERVIS PIVA 

 MÍCHANÝ NÁPOJ S PIVEM 

 PŘEKÁŽKOVÝ BĚH S PIVEM 

 TALÍŘ ZA TALÍŘ 

Název školy: 

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

Na soutěž mě připravil/a: 

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

Koníčky a záliby: 

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

Absolvované soutěže a úspěchy:   

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

Termín odevzdání: 28. dubna 2022 

Na adresu: Mgr. Miroslav Vystrčil, Střední škola Brno, Charbulova 106, 618 00 Brno 

e-mail: vystrcil@charbulova.cz 

……………………………………………..………………………….  …………………………………………………………………… 
 
 Razítko a podpis zástupce vysílající školy  E-mailová adresa školy, telefon zástupce 

mailto:vystrcil@charbulova.cz


MÍCHANÝ NÁPOJ S PIVEM 
 

RECEPTURA 
 
Jméno a příjmení: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Název nápoje: 
…………………………………….……….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Název školy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 

 
Dekorace nápoje: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………..………………... 
 
Způsob přípravy: 

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

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

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

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

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

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

 

Charakteristika nápoje: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termín odevzdání: 28. dubna 2022 

Na adresu: Mgr. Miroslav Vystrčil, Střední škola Brno, Charbulova 106, 618 00 Brno 

e-mail: vystrcil@charbulova.cz 

INGREDIENCE MNOŽSTVÍ (cl) 

  

  

  

  

  

  



 

K přihlášce připojuji recepturu soutěžních nápojů.  Se všemi podmínkami soutěže jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s možností všeobecné propagace jednotlivce nebo družstva, nápojů, souhlasím s využitím 

kalkulací nápojů a nečiním si žádných nároků na případnou odměnu. 

Razítko a podpis zástupce vysílající školy: 



BIRELL CUP 2022 

ZDE MŮŽE BÝT POŘÍZEN VÁŠ ZÁZNAM  

Vážení  návštěvníci, prosíme, vezměte na vědomí, že vstupem na akci BIRELL CUP 
2022 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 BIRELL CUP 2022 a to dne 11. 5. 2022 
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 udělen na dobu neurčitou.  

Účelem pořízení záznamu je zachycení soutěže BIRELL CUP 2022. (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  oprávnění 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 úpravy 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 BIRELL CUP 2022, berete na vědomí, že máte 
práva uvedená v dokumentu „Obecná informace o zpracování 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/

