
GASTRO HRADEC VITANA CUP 2016 - INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

PROGRAM  PRO NÁVŠTĚVNÍKY - změny v programu či doplnění zveřejníme na www.gastrohradec.cz 

 HARMONOGRAM PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
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Foyer od 9.30 do 16.00 
od 9.30 do 18.00 

Modelování z modelovací hmoty – různé motivy s instruktáží pro zájemce 
Veletrh firem (možnost nákupu zajímavých výrobků) 
Prezentace podávání vín … s ochutnávkou 

Velký společenský sál od 10.30 do 18.00 výstava soutěžních výrobků otevřena pro veřejnost 

od 14.00 do 15.00 pro zájemce diskuze s odbornou porotou u vystavených exponátů 

Levá chodba  
u Velkého sálu 

 
od 10.30 do 13.30 

Carving – vyřezávání zeleniny a ovoce 
Výroba exponátů přímo před zraky publika na téma: 
„Dětská párty“  (Časový limit  je 180 minut) 

Pravé přísálí u Velkého sálu od 10.00 do 18.00 Český rozhlas  
Prodejní stánky 

 
 
 
Malý sál 

 
Od 10.00 do 11.00 
 

Symbolické vstupné 
20,-  

Seminář – PRÁCE S KARAMELEM – lektorka: 
Markéta Tůnová patří mezi nejlepší odborníky v práci s karamelem a karamelovými 
ozdobami, je lektorkou práce karamelových a kandytových ozdob v kurzu UNIV. 
Vyučila se cukrářkou, vystudovala střední školu ukončenou maturitou v Bzenci a DPS  
v Brně. Naposledy získané ocenění březen Gastro Kroměříž 2016 – 1.místo. Zúčastnila 
se soutěží GastroHradec 2007 – stříbrné pásmo, Najkrajší kvet z karamelu v Bratislavě 
2008 – zlaté pásmo, GastroHradec 2009- zlaté pásmo, Tescoma Cup 2014, 2015 - zlaté 
pásma. 

 
od 12.00 do 14.30 

Čhuť Česka „Bartscher Cup - soutěž o nejlepší šípkovou omáčku“ 
ochutnávky a hodnocení křenové omáčky - veřejnost chutná a hlasuje: 

Každý návštěvník: 
- dostane k dispozici vodu k zapíjení a 5 hlasovcích žetonů 
- bude se volně pohybovat po sále a ochutnávat (i vícekrát) 
- pak se rozhodne o svém hlasování a přidělí žetony 

(dle svého uvážení 1 až 5 žetonů jedné či více soutěžním omáčkám)  
15.00 – 16.00 Vyhlášení výsledků těchto soutěží: 

- Domácí buchty roku 2016 
- Tlačenka roku 2016 
- Start Carving 

16. 30 KOMPLETNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 21. ročníku  
GASTRO HRADCE VITANY CUP 2016 

předání cen, pohárů, medailí, diplomů, udělení titulu Mistr republiky, ... 

Labský sál od 8.00 do 15.30  Kavárna s odpočinkovým prostorem 

p
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í Eliščin sál od 10.00 do 16.30 Číšnické dovednosti – pojďme se něco přiučit – předváděcí akce 

RESTAURACE, JEDNACÍ SÁL od 9.30 do 18.00 Celodenní stravování 

http://www.gastrohradec.cz/


 
 

 

Nepřehlédněte novinku v programu pro návštěvníky i soutěžící! 
 

Seminář "Ukázky karamelu" s názorným předvedením od té nejlepší z nejlepších Markéty Tůnové. 

 
Přijďte za symbolické vstupné 20,- Kč objevit tvořivé možnosti této sladké hmoty v Malém sále od 10:00, 1. poschodí. 

Markéta Tůnová patří mezi nejlepší odborníky v práci s karamelem a karamelovými ozdobami, je lektorkou práce karamelových a kandytových ozdob v kurzu 
UNIV. 
Vyučila se cukrářkou, vystudovala střední školu ukončenou maturitou v Bzenci a DPS v Brně. 
Naposledy získané ocenění březen Gastro Kroměříž 2016 – 1.místo.  Zúčastnila se soutěží Gastro Hradec 2007 – stříbrné pásmo,  Najkrajší kvet z karamelu 
v Bratislavě 2008 – zlaté pásmo, Gastro Hradec 2009 - zlaté pásmo, Tescoma Cup 2014, 2015 - zlaté pásma. 

Fotografie jsou ukázkami prací z karamelu z loňských ročníků od různých soutěžících. 
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 NÁVŠTĚVA  VEŘEJNOSTI  A  HROMADNÉ  ZÁJEZDY – vstupenky, stravování 

Prodej vstupenek: od 9.30 hod  

 
Vstupné: Kč 100,-  

 
Zlevněné vstupné pro hromadné zájezdy, studující, doprovod a důchodce: Kč 70,- 
 
Pro SKUPINY žáků ZŠ od 13:00 výhodné vstupné ve výši 20,- Kč za jednoho žáka. (doporučujeme objednat předem - viz kontakt zcela dole) 
 
Časově zvýhodněné vstupné: Kč 200,- (= vstup do Velkého sálu již v 9.30 s možností fotografování) (nutno objednat předem - viz kontakt zcela dole) 

 

Hromadné objednávky vstupenek: 
objednané vstupenky budete mít připraveny u vchodu do Aldisu od Labe (u fontány)  
(získáte okamžité odbavení bez čekání ve frontě) 
 
objednávejte  sms: Helena Urbanová +420  605286483    
nebo e-mailem: gastrohradec@seznam.cz    do předmětu uveďte: vstupenky 

 

Nabídka stravování.   MOŽNOST DOKOUPENÍ STRAVENEK  pro návštěvníky a hromadné zájezdy: 

Stravenky si můžete objednat emailově předem nejpozději do 12. 4. (cena snídaně: 55,- Kč, cena oběda:  75,- Kč, cena večeře 75,-).  

(pište na: gastro@gastrohradec.cz  – do předmětu uveďte: „stravenky “)  
 

Nabídka jídel na stravenky: 
 

Snídaně 55,-   …… přízemí Jednací sál od 7.00 – do 9.30 hod. 

1) Telecí párečky 4ks, pečivo, Dánský mix(sladké 2ks),ovoce, čaj, káva, capuccino 

2) Jogurt, pečivo, Dánský mix(sladké 3ks), ovoce, čaj, káva, capuccino  

  

Oběd 75,- …… přízemí Jednací sál od 11.00 – do 14.30 hod. 

Brokolicový krém 

Kuřecí maso ala Chili con carne, bramborové krokety, vitamínový salát  

  

Večeře 75,- …… přízemí Jednací sál od 17.00 – do 19.30 hod. 

Vepřový steak podávaný na zelených fazolkách, šťouchané brambory s jarní cibulkou 

 

mailto:gastrohradec@seznam.cz
mailto:gastro@gastrohradec.cz


KAM DÁLE V HRADCI KRÁLOVÉ, naše doporučení: 

 Aquacentrum a krytý plavecký bazén  (2 minuty chůze od Aldisu) 

Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové 

www.snhk.cz/lazne 

 

 Muzeum východních Čech  (5 minut chůze od Aldisu) 

Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 

www.muzeumhk.cz 

 

 Galerie moderního umění 

Velké náměstí 139, Hradec Králové 

www.galeriehk.cz 

 

 vyhlídková Bílá věž (235m n.m. 71,5 m výška) – unikátní expozice otevřená po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2015 

Velké náměstí, Hradec Králové, tel. 495 514 722 

http://www.bilavez.cz/ 

 v okolí Bílé věže doporučujeme procházku historickým centrem 

 

 Hvězdárna a planetárium Hradec Králové  

– novinka – nejmodernější planetárium s největší promítací plochou a aktuálními záběry ze stanic ve vesmíru a světových observatoří 

Zámeček 456/30, Nový Hradec Králové 

www.astrohk.cz 

 

 Obří akvárium, Podvodní skleněný tunel, deštný prales, ,,, - ve čtvrtek od 13.30 krmení ryb potápěčem …. 

Envi dům, Baarova ul. 1663/10, Hradec Králové 

www.obriakvarium.cz 

 

 Muzeum panenek – www.panankarium.cz , Staré město, Úzká 210, Hradec Králové 

 

 Jiráskovy sady, soutok řeky Labe a Orlice  - přímo v Jiráskových sadech naleznete Lidový kostelík sv. Mikuláše  (zajímavá dřevěná stavba) 

http://www.snhk.cz/lazne
http://www.muzeumhk.cz/
http://www.galeriehk.cz/
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http://www.obriakvarium.cz/
http://www.panankarium.cz/

