AKCE, POŘÁDANÉ STŘEDNÍ ŠKOLOU
GASTRONOMICKOU, s.r.o. BLANSKO
V OBDOBÍ říjen - prosinec 2017

30. 9. – 28. 10. MĚSÍC VĚŽÍ A ROZHLEDEN
Věž kostela sv. Martina v Blansku,
každou sobotu v časech 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Každoroční celorepubliková akce, která láká návštěvníky vyhlídkových míst k jejich
podzimní návštěvě. S akcí je vždy spojena cestovatelská soutěž, do které se již tradičně
zapojují i další věže a rozhledny v našem regionu - rozhledna Podvrší ve Veselici,
rekonstruovaná rozhledna Alexandrovka u Adamova a radniční věž v Boskovicích.
Program i průvodcovství zajišťuje Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko v rámci
odborné praxe oboru Cestovní ruch.

28. 10. 2017 SLAVNOSTNÍ VÝSTUP NA VĚŽ S VLAJKOU
Věž kostela sv. Martina v Blansku, 13:00 – 15:00
Nová tradice jako součást oslav výročí vzniku Československé republiky. Akce vyvrcholí
stejnou aktivitou po celé ČR – máváním českou vlajkou ve 14. hodin do 4 světových stran
pod dobu 4 minut. V uvedenou dobu bude k dispozici věžní kavárnička
a vstup pro návštěvníky bude zdarma.
Program i průvodcovství zajišťuje Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko v rámci
odborné praxe oboru Cestovní ruch.
(10. – 11. 11 PROGRAM V CENTRU SV. MARTINA)
V rámci akce Vítání svatého Martina: prohlídky interiéru kostela, medové a večerní
prohlídky věže, Svatomartinský bar, výstava o sv. Martinovi a svatomartinských
tradicích, soutěžní program pro děti
Konkrétní termíny a časy budou upřesněny současně s finální podobou celé akce
Program, průvodcovství, expozice i gastronomický provoz zajišťují studenti Střední školy
gastronomické, s.r.o. Blansko v rámci odborné praktické výuky.

4. 12. – 9. 12. ADVENT VE ŠKOLE
Budova Střední škola gastronomické, s.r.o., 9:00 – 16:00
Vánočně laděný program v areálu školy zahrnuje expozici vystřihovacích betlémů,
soutěžní prezentaci svátečně vyzdobených tabulí, výstavu o historii a přípravě punče
s ochutnávkou, projekci o vánočních zvycích a literární kavárničku s vánoční hudbou.
Program, expozice i provoz kavárničky zajišťují studenti Střední školy gastronomické, s.r.o.
Blansko v rámci odborné praktické výuky.

