
Studenti: Barmanská show není jen o ,,házení flaŠkama..
Po.'čra Raději sáhnete po
osvědÓeném drinku nebo má
te odvahu Dá zkoulnánl na.
orřelých chuťových vazeb
kombinace alkohotických
nápojů? Pokud jste dost smělÍ
v tomto ohledu, jistě vás oslo
ví barŤnanské uméní studen
tů sřet|ní odbomé školy z Po'
ličky. Ti totiŽ v učebně bar.
manství pilně trénují' aby ob.
stáIi v celorepublikové kon.
kuIenci' A věřte, Že sejim to
dďi. Naposledy své uměni
předvedli minulý týden na
studentském majáesu pŤi

Budoucí číšníci Emil Ne
kvinda a Jan Trál'níček ne-
nechali ni}oho na pochybách'
že láhev do rlr]{y vzit umL
,,Na soutěŽ1ch je to sloŽité.
Komisař stoji přímo za vámi'
strtlává body za ulití nápoje'

spatnou mtru l cinkáni s].Je.
ničkalni''' rekl Karel Kopec.
ký' kteťý poČínání s\rých spo.
luŽákú bra!'urně komentova.l'
Kromé toho, jak dŤink bar
man připŤaví, je dl ežitá tá]{é
jeho chut. ,'Na soutěž musÍme
připmvit koktejly zcela nové.
Do te doby nesmí bÍreceptu'
Ťa ni}de zveřejněná. Proto se
před klánÍm scházíme ve
škole na baŤmanst','Í a w.
mýšlíme a q.mýšlÍme'.. při'
blíŽil xarel Kopécký. A také
trénujÍ. Aby patřili ke špičce'
musÍ zvlá.|no']t přÍpŤavu ne
jednoho drinku během něko.
lil(a minut.

Na mqiálesové balmanské
show se v roli ''obejdy..' který
se nikýli] nezván whoupl na
pódium, představil Jan TIáv.
níček' student třetiho ročnÍ
ku se pohyboval na pódiu jako
doma' Má totř bohaté zkuše'
nosti z rl1z ných soutěží. Něko'

likŤát absolvoval třeba pres.
tiŽnÍ Bacardi.Martini Po.
děbIady cup. Na letošnÍm
Iočníku získal oceněnÍ 2a nej.
lepši technické ptoveden1 a
celkově se tak umfutil na plv'
nímmÍstě.

',BaŤmanská show není jen
o házení flaškama, kteÉ se
nazývá flair,.. tvŤdí studenti.
Barnani musÍ dobře znát in.
gŤedience, ale ta}é vhodně
používat lúzné typy skleniček
či shakerů. v Poličce před.
v€ďi práci jak s sha}er€m
t}Tu Boston, který je dvou.
dílný' tak ta}é chutný nápoj
umichali v trojdílném evrop
ském shakeÍu' o výsledek v
podobě koktejlu Alexander
(kakao\.ý tikér' brandy' sme.
tana s muškátovým oříškem)
a Tequila sunŤise (tequila'
pomelančo\Ý c|žus' 8lenadÍ
na) se podělili s jedinci 2 pub.
lika' Foto:Dgnn(st|vaHoráková
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