
 
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                              
 

 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         

Soutěž v míchání nápojů z piva  
a produktů rodinného pivovaru  

Chodovar - Chodová Planá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.pivniklub.cz 

http://www.pivniklub.cz
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Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR www.pivniklub.cz , ve spolupráci s rodinným pivovarem 
Chodovar s.r.o. Chodová Planá www.chodovar.cz , za podpory Západočeské sekce 
České barmanské asociace o.s. www.cbanet.cz  
 
Cílem soutěže je přispět ke zvýšení kultury prezentace piva zákazníkovi a rozšíření 
portfolia míchaných drinků o nápoje připravené z produktů Rodinného pivovaru 
Chodovar.  Díky dlouholeté tradici je soutěž zároveň příjemným setkáním gastronomů,  
barmanů a gurmánů.  
 
 
v Místo a datum: Rodinný pivovar Chodovar - venkovní amfiteátr, Chodová Planá. 

28.dubna 2012, zahájení 13,00 hod 
                                
v Podmínky soutěže: 
  
Soutěží se v přípravě 4 porcí míšeného nápoje – fancy drinku, přičemž výsledný produkt 
může být short i long drink.   
 
1. Startovní pořadí bude losováno 
2. Změnu receptury je možné provést nejpozději před losováním startovního čísla.  
3. Jakýkoliv jiný výrobek obsahující slovo ,,pivo,, kromě výrobků pivovaru Chodovar 

nebude brán v potaz. 
4. Při soutěži je zakázáno používat vejce.  
5. Soutěž je organizována ve dvou kategoriích – jednotlivci a družstva. Soutěžící jsou 

povinni připravit vlastní recepturu, která nebyla představena v soutěži míšených 
nápojů a nebyla dosud publikována. Míchaný nápoj musí obsahovat nejméně 1/4 
obsahu libovolného druhu piva pivovaru Chodovar. Všechny ozdoby musí být jedlé. 

6. Soutěžící musí vymyslet slogan ( verš, krátkou básničku, scénku, písničku apod. ) 
propagující pivovar Chodovar, nebo propagující název vlastního výrobku. Např. 
Chodovar je prostě prima , ať je teplo nebo zima. Žádoucí jsou převleky, masky a 
rekvizity související s názvem a charakterem soutěžního nápoje. 

7. Při práci za barem bude hodnocena komunikace s publikem – při přípravě drinku má 
barman hosta pobavit vtipem, scénkou, básničkou, pantomimou apod. Hodnotí se 
vtipnost a originalita. Foto z minulých ročníků na www.pivniklub.cz 

8. Autor receptury a názvu nápoje souhlasí podáním přihlášky s použitím receptury       
a názvu pořadatelem soutěže, popř. pivovarem Chodovar pro reklamní účely. 

9. Každý barman si přiveze vlastní sklo a pracovní pomůcky, led zajistí pořadatel 
(kostky).  

10. Před zahájením soutěže zaplatí každý barman účastnický poplatek 150 Kč ( za 1 
startovní číslo, tedy i dvojice ) u pokladníka  Pivního klubu. 

11. Vítězem se stává ten, kdo dosáhne nejvyššího počtu bodů ve všech kategoriích. Při 
rovnosti bodů rozhodne výše bodů udělená porotou za chuť drinku. 

12. Všechna rozhodnutí komise jsou konečná.  

http://www.pivniklub.cz
http://www.chodovar.cz
http://www.cbanet.cz
http://www.pivniklub.cz
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v Hodnocení  
  
Chuť – 3 komisaři – 1 Pivní klub ČR, 1 profesionální barman, 1 Chodovar – max. 27 bodů 
Práce – 3 komisaři – 1 Pivní klub ČR, 1 profesionální barman, 1 Chodovar – max. 24 bodů 
 
Generální rozhodčí -  DrPv. Jiří Plevka – spolumajitel a sládek pivovaru 
Zástupce gen. rozhodčího – člen Pivního klubu ČR 
 
v Ceny 
 
- Cena za 1. místo v kategorii jednotlivců  
- Cena za 1. místo v kategorii skupin  
- Cena za nejvtipnější název a slogan 
- Cena za nejnápaditější práci 
 
- Cena pivovaru Chodovar – určí zástupci Chodovaru 
 
Pro účastníky, členy CBA a Pivního klubu ČR je možné zajistit ubytování. Zájem o 
rezervaci ubytování je nutné hlásit do 10. 4. 2012 (optimálně však ještě s větším 
předstihem).  
Předpokládaná cena ubytování se snídaní je 420,- Kč / osobu (pro soutěžící, členy 
CBA a řádné členy PK), ubytování je zajištěno přímo v objektu pivovaru v hotelu “U 
Sládka” v Chodové Plané. 
 
Možnost ubytování pro návštěvníky Chodovar Cupu : jednolůžkový pokoj 850,- Kč, 
dvoulůžkový pokoj 1250,- Kč, třílůžkový pokoj 1550,- Kč, čtyřlůžkový pokoj 1850,- Kč. 
 
V průběhu dne je možno využít služeb Pravých pivních lázní v objektu hotelu.  
Prosím, rezervujte si termíny předem na tel. čísle: 374 617 100.  
Více informací na www.chodovar.cz 
 
 
                 
 
Přihlášky do soutěže zasílejte do 18. dubna 2012 na adresu PK ČR. 
                                                        
 
Mojmír Prokeš, Havlíčkova 231,Velká Hleďsebe 353 01 mojmir.prokes@centrum.cz 
Hotel U Sládka : telefon 374 617 100, Fax: 374 617 000 
 

 
  

Těšíme se na setkání se všemi milými kolegy barmanských pultů !! 
 

http://www.chodovar.cz
mailto:mojmir.prokes@centrum.cz
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PROGRAM SOUTĚŽE CHODOVAR CUP 2012 

 
 
Ø 12,00 hod – Sraz účastníků, občerstvení  
Ø v průběhu odpoledne prohlídky pivovaru zdarma 
Ø 12,15 hod – Losování startovních čísel, příprava na soutěž 
Ø 13,00 hod – X. Historický průvod gastronomů Chodovou Planou 
Ø 14,00 hod – Rozprava, představení soutěžících a komisařů 
Ø 14,15 hod – Zahájení soutěže Chodovar Cup 2012 
Ø 16,30 hod – Předpokládané ukončení soutěže 
Ø 17,30 hod – Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen 
Ø 20,00 hod – Předpokládané ukončení akce Chodovar Cup 
Ø 20,05 hod – volná grilpárty s Chodovarem 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM PRODUKTŮ PIVOVARU CHODOVAR 
 

Chodovar s.r.o.     Chodová Planá 
 

Druhy piva : 
 
Chodovar Zámecký ležák  13% 
Chodovar Zlatý ležák  11% 
Chodovar Zámecké černé 10% 
 
 
Minerální voda  IL sano – nealko produkty : 
 
IL sano – minerální voda perlivá 
IL sano – speciál  
(příchuť ovocnobylinného sirupu, přípomíná chuť cherry coly)   
IL sano – citron 
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Registrace na soutěž Chodovar Cup 2012 
 

Jméno a příjmení: 
 
 
 
Telefon:     Email: 
 
Adresa: 
 
 
 
 
Název drinku: 
 
 
 
Chci zajistit ubytování:                        ANO                          NE 
 
Receptura na 1 porci v cl, střicích a kapkách + ozdoba : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
……………………………………... 
         Datum a podpis účastníka 
 
Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedenou adresu do 13.4.2011. 


