
 

 

 

 

 

  

 SLIVCUP 2022 
pořádá 1. ročník valašské barmanské soutěže 

přijďte si zasoutěžit za přítomnosti barmanských es 

Soutěž pro barmany středních škol 

pod taktovkou jedinečných mistrů 

svého řemesla. 

Naši barmani vám prozradí tajemství 

svého úspěchu. 

partner soutěže 

25.11.2022 

V budově Střední školy gastronomie a obchodu Zlín 



 

 

SLIVCUP 2022 

Lukáš Jílek 

Dvojnásobný mistr ČR do 21 let 

European Champion 2018 a 2019 

Druhý vicemistr Rakouska 

TGI Friday’s European Champion 2018 

TGI Friday’s WORLD Final 2019 Dallas, USA 

 

 

  

Michal Floriš 

Skvělý barman, mixolog a inovátor 

Své zkušenosti získal během působení 

po celé střední Evropě. 



 

 

SLIVCUP 2022 

Bc. Karel Kleineidam 

Flair/Show Bartender 

World Cocktail Championship 2019 (Čína) – 4th place 

Mistr Rakouska 2018, 2019 a 2022 

                Se svou show se pravidelně účastní mnoha světových 

soutěží, ve kterých zaujímá vítězná místa v rámci 

celosvětové konkurence. 

Za zmínku stojí zápis v knize rekordů za největší barmanskou show. 

Bc. Jakub Orel 

Barmani Zlín 

Člen velmi známé barmanské skupiny v ČR. 

Jejich show a služby znají všichni. 

Skupina motivuje začínající barmany a předává všechno, co se naučila. 

Opakovaně prezentovali své umění v České televizi. 
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Informace pro soutěžící 
Soutěžící Žáci a studenti gastronomických škol a středních škol 

s gastronomickými obory. 
Věk žáků v den soutěže nepřesáhne 21 let. 
Každá škola může přihlásit max. 2 soutěžící. 

Účastnický 
poplatek 

500,- Kč za soutěžícího (zahrnuje startovné, občerstvení a 
oběd) 
300,- Kč za doprovod (oběd a občerstvení) 
Platba proběhne v den soutěže. 

Registrace 
přihlášek 

Naskenované přihlášky odesílejte na 
urednicek@gaozl.cz, 723 472 501 

Termín zaslání 
přihlášky 

Do 31.10.2022. Dotazník a recepturu přineste v den soutěže. 

Místo konání V budově Střední školy gastronomie a obchodu Zlín 
Doporučené 
parkování 

Ulice Hradská (pod atletickým stadionem) 

Časový 
harmonogram 

07:30 – 08:30 – příjezd soutěžících 
09:00 – 09:20 – informace k soutěži 
09:30 – slavnostní zahájení 
15:00 – vyhlášení výsledků 

Hodnocení 
soutěže 

Kritéria vychází z výuky barmanství na středních školách 

Ocenění 1.-3. místo: pohár, diplom a věcné ceny 
Pro každého soutěžícího účastnický diplom, 0,5 L slivovice v 
budíku a pozornost pořadatele. 

Kategorie 
nápoje 

Fancy Cocktail 

Obsah nápoje Bez omezení 

Typ skla Bez omezení, sklo si zajišťuje soutěžící sám na své náklady 

Suroviny Povinná složka: slivovice v libovolném množství – poskytne 
R.Jelínek během soutěže, a navíc soutěžící obdrží 0,5 L 
slivovice v budíku, kterou převezme během soutěže zástupce 
školy za každého soutěžícího. 
Všechny ostatní suroviny k výrobě míchaného nápoje si 
soutěžící zajišťuje sám na své náklady. 

Led Kostky – zajistí pořadatel. 
Počet 
soutěžních porcí 

3 

Časový limit 6 minut 

  

mailto:urednicek@gaozl.cz


 

 

SLIVCUP 2022 

Receptura 
 

Jméno a příjmení: 

Název školy: 

MÍCHANÝ NÁPOJ 

Název: 

Množství Suroviny 

1.   

2.   
3.   

4.   
5.   

 

Způsob přípravy: 

 

 

 

 

 

Datum:     Podpis: ………………………………… 
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Dotazník 
 

Jméno soutěžícího  

Datum narození  

Škola 

 

Ročník  

Soutěžní obor 
 

Název soutěžního 
nápoje 

 

Účast v soutěžích 
 

Stáže, praxe 
 

Záliby, koníčky 

 

Jméno pracovníka, 
který soutěžícího 
připravoval 

 

Další informace, 
které chce 
soutěžící sdělit 
publiku 
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Přihláška do soutěže 
Přihlašujeme závazně k účasti v soutěži 

Jméno Příjmení Datum narození 
   

   

   

   

 

Doprovod  

Název školy (SPV), 
zaměstnavatel 

 

Město  

Ulice  

PSČ  

Telefon  

E-mail 
 

Přihlášku je nutno zaslat do 31.10.2022 na urednicek@gaozl.cz. 

Dotazník a recepturu vzít s sebou v den soutěže. 

 

 

……………………………      …………………………… 

 datum 

     razítko a podpis 

mailto:urednicek@gaozl.cz

