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skloubit bezchybnou techniku pfiípravy
s vynikající jakostí nápoje. Dále se 
umístili soutûÏící z Litovle a také z
odborné ‰koly v Jeseníku, která se tak
v Blansku hned napoprvé uvedla úspû‰-
nû - tfietím místem. ·ampiónÛ ale bylo

více a v‰ichni si odnesli mnoho zajíma-
v˘ch cen. 

22. bfiezna se soutûÏilo v Krápníko-
vém poháru (soutûÏ základních ‰kol
v prezentaci zajímavostí na‰eho regio-
nu). Zde bojovalo celkem ‰est t˘mÛ,

Dûlnick˘ dÛm v Blansku byl celé tfii
dny otevfien náv‰tûvníkÛm tohoto nové-
ho, zajímavého festivalu. 20. bfiezna
v podveãer probûhlo slavnostní zahájení
za pfiítomnosti v‰ech, ktefií tento festival
za‰títili. Úvodní fieã pronesla fieditelka
pofiádající ‰koly Mgr. Marta Truhláfiová.
Veãerem provázel zástupce fieditele ‰ko-
ly Martin Jagláfi. Pfii této pfiíleÏitosti by-
ly vyhlá‰eny v˘sledky Poháru Macochy
(soutûÏ subjektÛ âR), Jeskynního pohá-
ru (fotografická soutûÏ pro vefiejnost)
a byly udûleny i dvû ceny, Cena za ori-
ginalitu a Zvlá‰tní cena garantÛ soutûÏe.
Markéta Jefiábková z Blanska zvítûzila
ve fotografické soutûÏi a odnesla si s po-
hárem i ceny, které vûnovali do soutûÏe
sponzofii a partnefii festivalu. Pohár
Macochy vyhrál Wellness hotel
Panorama se sv˘m projektem Za pozná-
ní i oslíky do Moravského krasu. 

21. bfiezna Blanensk˘ ãtyfilístek po-
kraãoval Punkevním pohárem (soutûÏ
stfiedních ‰kol v pfiípravû koktejlÛ inspi-
rovan˘ch Moravsk˘m krasem). Zde se
zúãastnilo celkem 14 „barmanÛ” ze
stfiedních ‰kol. Vítûzn˘ koktejl pfiipravi-
la Kristína Chabadová z pofiádající sou-
kromé ‰koly, které se podafiilo nejlépe

nejúspû‰nûj‰í byl t˘m ze Z· ve Sloupû.
V ostatních kategoriích zabodovala i dal-
‰í soutûÏní druÏstva, neboÈ úroveÀ 
Ïákovsk˘ch prezentací hodnotitele pfií-
jemnû pfiekvapila. Pfii vyhlá‰ení v˘sled-
kÛ ãlenové soutûÏních druÏstev neskr˘-
vali svoji radost z pohárÛ a mnoÏství
vûcn˘ch cen, ale ocenûny byly i samotné
základní ‰koly – jako podûkování za 
úãast a pfiípravu sv˘ch ÏákÛ vûnoval po-
fiadatel v‰em zúãastnûn˘m ‰kolám pou-
kázku na nákup ‰kolních potfieb a také
volnou vstupenku na vyhlídku z vûÏe
kostela sv. Martina pro celou tfiídu.

Cel˘ festival probûhl v pfiátelském
duchu a v‰ichni zúãastnûní ho pozitivnû
hodnotili jak po stránce organizaãní, tak
po stránce záÏitkové.  Akce tohoto cha-
rakteru zde v regionu chybûla, a proto se
mÛÏeme domnívat, Ïe s dal‰ími roãníky
poroste i zájem jak vefiejnosti, tak ‰kol
spolupracovat. V neposlední fiadû patfií
velk˘ dík partnerÛm a sponzorÛm
Blanenského ãtyfilístku.  
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Slavnostní zahájení festivalu.

SoutûÏní namíchané koktejly.

Punkevní pohár - barmanka v akci.

Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko ve spolupráci s Kulturním stfiediskem mûsta Blanska,
za podpory vedení mûsta Blanska a pod zá‰titou senátorky Parlamentu âR Ing. Jaromíry Vítkové uspofiádala první roã-
ník tfiídenní akce, soutûÏního festivalu Blanensk˘ ãtyfilístek. 
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* projekce, realizace a údrÏba zahrad

tel.: 737 475 290, 732 940 763

„Blanensk˘ ãtyfilístek” 
se vydafiil

byly hlavním mediálním
partnerem akce 


