
Užij si kreativitu jako malíř nebo lakýrník
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Kdy: Pondělí nebo Středa / 15.00 – 16.30 / 12 setkání
Co: Kroužek pracovní výchovy pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ vedený odbornými mistry

Kde: SOŠ stavební a zahradnická / Učňovská 1, Praha 9

Zastoupené obory:  malíř a lakýrník / instalatér / kamnář / kominík / zedník a obkladač / truhlář
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HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Patron projektu

a vychovat novou generaci machrů!Přišel čas vrátit prestiž řemeslu 

Partneři projektu:

HOSPODÁŘSKÁ  
KOMORA HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY

Pro bližší informace se prosíme obraťte na koordinátorku projektu  
Ing. Barbora Kafková
tel.: 739 261 270 | e-mail: kafkova@hkp.cz 
www.hkp.cz



Užij si kontakt s deskou jako truhlář
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Užij si adrenalin z výšek jako kominík
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