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Tato akce se jiÏ 2. rokem konala
v Dûlnickém domû, kde se mimo jiné ko-
ná vût‰ina blanensk˘ch akcí. V úter˘ 19.
bfiezna zde probûhlo slavnostní zahájení
festivalu a vyhlá‰ení v˘sledkÛ Jeskynního
poháru, coÏ je fotografická soutûÏ pro ve-
fiejnost. 3. místo získal Dominik Neãas,
student Stfiední ‰koly cestovního ruchu
a gastronomie Blansko, s fotografií
„Zámeck˘ park v Blansku”, 2. místo pat-
fiilo Mgr. Ilonû Vaisové s fotografií
„Klamova huÈ” a 1. místo získal Mgr.
Pavel Strnad se svou fotografií „PfieÏiv‰í”.
Porota se rozhodla udûlit je‰tû cenu za 
originalitu, jeÏ získal Eduard Boháãek se
svou fotografií „I v Moravském krasu
stromy umírají vestoje”. 

V úter˘ veãer nechybûlo ani vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ Krasového poháru –
soutûÏe fiktivních turistick˘ch projektÛ
studentÛ S· Cergas. Na 3. místû se 
umístil projekt Statek Samsara – dûtsk˘
den, cesta do pravûku, na kterém praco-
vali studenti Zuzáková, Pavelová,
Pavelka, Barto‰ková, Kotlár, ·irÛãková
a BlaÏková. Druhé místo patfiilo projek-
tu Penzion KÛlna – stezka odvahy
a studentÛm Juraãkové, Králové,

poháru vydobyla Lucie Oravíková z OA
a Hotelové ‰koly Tfiebíã.

Poslední festivalov˘ den, ãtvrtek, byl
vûnován Krápníkovému poháru. Ten se
specializuje na soutûÏ základních ‰kol
v prezentaci zajímavostí na‰eho regionu.
Na 3. místû se umístila Z· Erbenova, na
2. místû se umístila Z· a M· Dvorská
a absolutním vítûzem se stala Z·
Bene‰ov. Opût byly udûlovány ceny po-
roty, z níÏ nejoriginálnûj‰í audiovizuální
zpracování získala Z· Adamov a cenu
za komplexní zpracování – Z· Dvorská. 

Tento rok festival probûhl stejnû jako
ten minul˘ v míru, v pfiátelském rozpolo-
Ïení a skvûlé náladû. Festival byl pozitiv-
nû hodnocen jak organizátory akce, tak
samotn˘mi soutûÏícími. A my bychom
tímto chtûli podûkovat v‰em úãastníkÛm
a v neposlední fiadû partnerÛm a sponzo-
rÛm tohoto festivalu, ktefií pomohli reali-
zovat 2. roãník této unikátní akce.
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Ballonové-Mierné, Nesrstové, ·ebelo-
vé a Proke‰ové. Na prvním místû se ne-
ãekanû umístil projekt ÏákÛ prvního
roãníku (Neãas, âíÏková, KruÏíková,
Îáãek, Flachsová, Nejezchlebová,
Hudcová) s názvem Sloup v ãasu.

Stfieda byla vûnována Punkevnímu
poháru, coÏ je stfiedo‰kolská soutûÏ
v pfiípravû koktejlÛ inspirovan˘ch
Moravsk˘m krasem. 

V soutûÏi Punkevního poháru se
v cenách garantÛ na 3. místû umístila
Jana Demelová ze S· TEGA, na 2. mís-
tû se umístil Dominik Ferdinand ze SO·
Fortika Lomnice s nápojem B˘ãí skála,
a na 1. místû se umístila Denisa
Bezrouková z IS· Slavkov u Brna s ná-
pojem zvan˘m Ledov˘ kráter.
Udûlovaly se i dal‰í ceny, napfiíklad
v kategorii nejsympatiãtûj‰í barmanka,
kterou vyhrála Valerie Rypová ze S·
Cergas, v kategorii nejsympatiãtûj‰í
barman zvítûzil David Fr˘dl ze S·
Gastro a farmáfiství Jeseník, v kategorii
nejlep‰í název nápoje si cenu odnesla
Michaela ·ebestová ze S· Cergas
Blansko s názvem Vigsius, v kategorii
nejlep‰í ozdoba obdrÏel cenu Jan ·el-

bick˘ ze SO· Fortika Lomnice, v kate-
gorii nejlep‰í jakost zvítûzil Jakub ¤íha
ze SO· Litovel a jako poslední si za
svoji techniku odnesl cenu Jifií BlaÏíãek
ze SO· Litovel. 

V hlavní soutûÏi Punkevního poháru
si 3. místo odnesla Natálie Hankeová ze
S· Farmáfiství a gastronomie Jeseník, 2.
místo obdrÏela Lucie Zfiídkaveselá ze
S· Tega Blansko a 1. místo Punkevního

Punkevní pohár – pfiíprava koktejlu Vyhlá‰ení v˘sledkÛ Krasového poháru

Vítûzná fotografie Jeskynního pohá-
ru s názvem „PfieÏiv‰í”  
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Blanensk˘ ãtyfilístek
Ve dnech 19.–21. 3. 2019 pofiádala Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gas-

tronomie 2. roãník SoutûÏního festivalu Blanensk˘ ãtyfilístek. Tento festival
nese název podle ãtyfi soutûÏí, které se zde vyhla‰ují, a tûmi jsou Jeskynní,
Krasov˘, Punkevní a Krápníkov˘ pohár. 
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