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Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska za podpory vedení města Blanska 

a pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Jaromíry Vítkové
vyhlašuje

4. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
JESKYNNÍ POHÁR 2022

v rámci soutěžního festivalu „BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK 
aneb Přehlídka zajímavostí v cestovním ruchu regionu Moravský kras a okolí“

Fotografická soutěž bude probíhat od 
června celé léto do konce září.
 Do fotografické soutěže s názvem 
Jeskynní pohár 2022 se mohou přihlá-
sit všichni obyvatelé našeho regionu, 
kteří disponují kvalitními záběry zdej-
ších turisticky atraktivních míst, příp. 
akcí, které se v našem okolí realizují 
(jeskyně, kulturní a technické památky, 
přírodní zajímavosti, zajímavosti z uby-
tovacích a stravovacích zařízení, mo-
mentky ze společenských a sportovních 
akcí apod.). Stačí splnit základní kritéria 
– technickou kvalitu fotografie (počíta-

čově neupravenou) pořízenou v regionu 
Moravský kras a okolí a dodat pouze  
v elektronické podobě. Pokud jde o kon-
krétní obsah snímku, téma je volné.  
V průběhu měsíce října pak budou slav-
nostně vyhlášeni a oceněni autoři tří  
nejúspěšnějších fotografií, které vybere  
komise složená z pořadatele, odborné  
i laické veřejnosti a města Blanska, které 
nad projektem převzalo záštitu. 
 Zveme všechny, kteří rádi zachycují 
kouzlo okamžiku prostřednictvím své-
ho fotoaparátu nebo telefonu, k účasti  
a těšíme se na krásné záběry našeho  

regionu. Věříme, že zveřejnění výběru 
ze zaslaných fotografií (na internetu  
i formou expozice) opět potvrdí, v jak 
zajímavé oblasti žijeme, a že stojí za to 
Moravský kras a okolí navštívit.
 Podrobnosti o soutěži a registrační 
formulář najdete na https://www.cer-
gas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-fes-
tival-blanensky-ctyrlistek.

Za hlavního pořadatele – Střední školu 
cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko

Martin Jaglář, manažer soutěže 
a PaedDr. Pavla Bojdová, koordinátorka soutěže

 Po roční odmlce je pro vás připravena 
fotografická soutěž pro širokou veřej-
nost. Již tradičně tak doplní barman-
skou soutěž pro střední školy a odbornou 
soutěž pro studenty oboru Cestovní ruch 
na pořádající škole – Střední škole ces-
tovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blan-
sko. Akce se realizuje v rámci soutěž- 
ního festivalu Blanenský čtyřlístek, ale  
s ohledem na předchozí epidemickou si-
tuaci zachováme tzv. „klouzavý festi-
val“, tedy jednotlivé části soutěže budou 
rozprostřeny do různých období, takže 
lze předpokládat větší účast soutěžících. 
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PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

Postup A – Pavel Kakáč, Jan Semrád, 
Tomáš Stojkovič, Luboš Sotolář, To-
máš Smola a Martin Hrubý

Kuželkářské soutěže neregistrovaných v Blansku
 V měsíci dubnu 2022 skončily tradič-
ní a oblíbené soutěže neregistrovaných 
kuželkářů v Blansku. Jednalo o ponděl-
ní podnikovou soutěž ČKD a okresní 
podnikovou ligu ve středu. Vzhledem ke 
covidové přetržce se tohoto soutěžního 
ročníku zúčastnilo celkově méně týmů 
než v minulosti, a tak se soutěže odehrá-
ly v novém formátu.
 Nejprve tedy k podnikové soutěži 
ČKD, které se uskutečnil již 59. ročník.  
Ta je určena pro pětičlenné týmy, slože-
né výhradně ze současných a bývalých 
zaměstnanců podniku ČKD Blansko. 
Tato družstva se v devíti členné skupině 
utkala jednokolově a poté se utvořila 
nadstavbová finálová čtyřka a pětičlen-
ná skupina o pořadí. Finálovou čtyřku 
tvořily týmy Brusírna B, Elektro, Mode-
lárna a Postup A. Po započtení výsledků 
ze základní části plus výsledky finálo- 
vé čtyřky určily vítěze, kterým se stalo  
s bilancí 10 výher a 1 porážka družstvo 
Postup A. Tým tvořili hráči Pavel Ka-

káč, Jan Semrád, Tomáš Stojkovič, Lu-
boš Sotolář, Tomáš Smola a Martin Hru-
bý a jejich průměrný výkon činil 1304 
poražených kuželek. Tento vítězný tým 
má právo účasti v Mistrovství ČR nere-
gistrovaných 2023. Na druhém místě  
se umístil tým Brusírna B, který získal  
o dva body méně, 3. místo obsadil celek 
Modelárna s odstupem 8 bodů na vítěze. 
Bramborovou pozici získal tým Elektro, 
který získal o další dva body méně.
 Do celé soutěže se zapojilo 65 hráčů, 
kteří odehráli celkem 54 utkání, z toho 
4 ženy. Hráčů s průměrným náhozem 
přes 260 kuželek bylo celkem 10. Hra-
nici 1300 poražených kuželek v jednom 
utkání, což je považováno za výbor- 
ný nához, se podařilo překonat týmům 
Nářaovna A jednou – 1325 kuželek, 
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