
Tfiídenní akce a to od 20. bfiez-
na do 22. bfiezna vãetnû, se bude
konat v Dûlnickém domû Blansko.
První den, 20. bfiezna, kdy pro-
bûhne slavnostní zahájení a vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ Poháru Macochy
a Jeskynního poháru, bude jen pro
pozvané hosty. Ve stfiedu a ve
ãtvrtek bude pro vefiejnost moÏ-
nost od 9.00 do 15.00 hodin vidût
pfiímo na pódiu soutûÏe a kromû
toho po cel˘ den aÏ do 18.00 bude
moÏnost prohlédnout si expozice.
Celá akce je pro v‰echny náv‰tûv-
níky zdarma – neplatí se Ïádné
vstupné!

Na v‰echny ãásti akce vãetnû
degustaãní zóny bude tedy zabez-
peãen voln˘ vstup, vyjma organi-
zaãní sekce (setkání komisafiÛ,
VIP salonek), kde bude vstup 
umoÏnûn jen na základû pozván-
ky. Náv‰tûvníky akce budou 
podobnû jako v pfiípadû ãtrnáct 
let konané barmanské soutûÏe
Amundsen cup zejména obãané

mûsta, provozovatelé gastrono-
mick˘ch a ubytovacích provozÛ
a dal‰ích subjektÛ cestovního ru-
chu, vedení regionálních institucí,
Ïáci a studenti regionálních zá-
kladních a stfiedních ‰kol, ãlenové
osloven˘ch spoleãností a spolkÛ,
pozvaní zástupci partnerÛ, médií
a hosté pofiadatelÛ.  

Obecn˘ pfiedpoklad je takov˘,
Ïe náv‰tûvnost díky roz‰ífiení od-
borného zábûru a tématu
Moravsk˘ kras bude je‰tû vy‰‰í,
neÏ v pfiípadû Amundsen cupu, na
kter˘ se kaÏdoroãnû dostavilo nû-
kolik stovek osob.

Akce je zamûfiená na ná‰ region
a turistické moÏnosti v nûm.
Festival si klade za cíl reflektovat
nejzajímavûj‰í atraktivity a novin-
ky v oblasti cestovního ruchu
v Moravském krasu a okolí a mo-
tivovat v‰echny generace v získá-
vání povûdomí o svém regionu
a také v umûní prezentovat jeho
‰irok˘ potenciál.

Program akce sestává ze ãtyfi
soutûÏí a doprovodného 
programu:
Úter˘ 20. 3. 
POHÁR MACOCHY
- vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe sub-
jektÛ cestovního ruchu v nabídce
novinkov˘ch turistick˘ch produktÛ. 

Úter˘ 20. 3. 
JESKYNNÍ POHÁR 
- vyhlá‰ení v˘sledkÛ fotografické
soutûÏe pro vefiejnost s tématem
Moravsk˘ kras a okolí

Stfieda 21. 3.  
PUNKEVNÍ POHÁR 
- soutûÏ stfiedních ‰kol v pfiípravû
koktejlÛ inspirovan˘ch Moravsk˘m
krasem

âtvrtek 22. 3. 
KRÁPNÍKOV¯ POHÁR 
- soutûÏ základních ‰kol v prezenta-
ci zajímavostí z na‰eho regionu

Úter˘ - ãtvrtek 20. - 22. 3. 
Expozice vítûzn˘ch fotografií a tu-
ristick˘ch produktÛ (Pohár Macochy
a Jeskynní pohár)

DOPROVODN¯ PROGRAM
-v˘stavy, projekce, prezentace, ochut-
návky, konzumaãní zóna, náv‰tûvnic-
ká soutûÏ…

Akci pofiádá Stfiední ‰kola cestov-
ního ruchu a gastronomie, s.r.o.
Blansko ve spolupráci s Kulturním
stfiediskem mûsta Blanska za podpo-
ry vedení mûsta Blanska a pod zá-
‰titou senátorky Parlamentu âR Ing.
Jaromíry Vítkové.

Více informací na http://www.gas-
tronomicka-skola.cz/aktivi ty-
skoly/soutezni-festival-blanensky-
ctyrlistek. 

VSTUP na cel˘ festival je pro ná-
v‰tûvníky ZDARMA.

Text: Renata Kuncová Polická
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Nov˘ zajímav˘ soutûÏní festival 
volnû pfiístupn˘ vefiejnosti

„BLANENSK¯ âTY¤LÍSTEK aneb Pfiehlídka zajímavostí a novinek 
cestovního ruchu v regionu Moravsk˘ kras a okolí”

jsou hlavním mediálním
partnerem akce


