
Celostátní setkání učňovské mládeže

Machri roku
Praha, Vitezné námestií
21. zari 2016, 9 - 17 hod`ˇ̀
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 Nechte se nalíčit a upravit si nehty  Poznejte staročeská rukodělná řemesla pod 
dohledem lektora  Namícháme Vám nealkoholický nápoj  Vyzkoušejte si jízdu na 
jezdeckém trenažeru  Vyryjte si malý šperk  Vyrobte si drobný předmět ze dřeva  
Vytvarujte si vlastní hrneček na keramickém trhu

 Truhláře
 Kuchaře
 Vizážisty 
 Lesníky 

 Rytce  
 Cukráře  
 Zahradnice
 Elektrikáře

 Puškaře 
 Tesaře
 Dřevorubce
 Malíře

 Automechaniky
 Chovatelé koní
 Karosáře 
 Vlásenkáře  

 Klempíře
 Zámečníky 
 Keramiky 
 Štukatéry 

`

NA NÁMĚSTÍ TAKÉ UVIDÍTE



  1 SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4 
truhlář, malíř a lakýrník, zedník, kameník 

  2 Střední odborná škola, Bruntál
mechanik, autoelektrikář, opravář zeměděl-
ských strojů, instalatér, tesař, zedník

  3  SŠ - Centrum odborné přípravy 
technické, Uherský Brod
prezentace uměleckého oboru, umělecké 
zpracování kovu a umělečtí rytci kovu a dřeva

  4  SŠ Technických oborů,  
Havířov-Šumbark, p.o.
prezentace dřevooborů - výroba drobných 
výrobků; skládání dřevěného hlavolamu

  5  SŠ elektrotechniky a strojírenství, Praha
elektrotechnika, strojírenství, doprava; 
možnost řezání závitů či pájení na desku 
plošného spoje

  6 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky
vazačství a aranžování rostlin

  7 SOŠ a SOU, U Hvězdy, Kladno
obory truhlář, tesař, cukrář, pekař; možnost 
vyzkoušet některé drobné práce z uvedených 
řemesel

  8 SOŠ uměleckořemeslná s.r.o., Praha 9
umělecký keramik, umělecký rytec, umělecký 
kovář, vlásenkář a maskér, umělecký štukatér

  9 VOŠ, OA a SOU technické, Chotěboř
prezentace oboru truhlář s možností vyzkou-
šení řezby

10 SOŠ a SOU, Praha - Čakovice
možnost vyzkoušet přípravu míchaných 
nápojů a flambování

11  VOŠ lesnická a Střední lesnická ško-
la Bedřicha Schwarzenberga, Písek

15 SŠTE, p.o., Brno
prezentace oboru puškař, ukázka způsobu 
úpravy povrchu pažby

16  SŠ - Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9
prezentace kadeřník a kosmetička, elektrikáři 
a automechanici

17 SŠ umělecká a řemeslná,  
       Praha

prezentace uměleckých oborů - řezbář,  
umělecký truhlář s možností vyzkoušení

lesnictví, lesní mechanizátor, ukázky práce  
s pilou, poznávačky přírodnin

12 SOU Ohradní, Praha 4
truhlář, mechanik - elektronik

13  Střední škola dostihového sportu  
a jezdectví, Praha
dostihový sport a chovatelství; jezdecká  
disciplína bude prezentována pomocí  
dostihového trenažeru

14 Waldorfská škola, Příbram
ukázka řezbářství s možností vyzkoušet si řemeslo

18 SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka
cukrář - modelování, zdobení perníčků, míchání 
nápojů, pekař, krejčí

19  SOŠ nábytkářské a SOŠ, s.r.o.,  
Liberec
prezentace truhlářských a čalounických výrobků

20 SOU, Hubálov
ukázka kovářských prací žáků,  
možnost vyzkoušet si

21 SŠ automobilní a informatiky, Praha 10
automechanik, karosář, autolakýrník

22  SOŠ stavební a zahradnická, 
Praha 9 - Jarov
sklenáři, klempíři, malíři - předvádění technik, 
truhláři, květináři

23  Prezentace tradičních  
staročeských řemesel
textilní techniky, výroba vizovického pečiva

24 Střední zdravotnická škola, Praha 10
prezentace oboru ošetřovatel v rámci  
kompetencí, které mohou vykonávat

25 Integrovaná ŠŠ Slavkov u Brna, p.o.
obor truhlář - vyřezávání tvarových výrobků  
z překližky, ukázky a možnost vyzkoušení

26 SPV Zlatnická, Praha 5
ukázka oboru zlatník a umělecký rytec

27 SOU gastronomie a podnikání, Praha 9
cukrář, pekař, kuchař, aranžér

28 SPŠ strojní a stavební, Tábor
výroba drobných dřevěných výrobků, jednotlivé 
součástky mohou zájemci řezat, hoblovat  
a vrtat ručním nářadím 

CH Organizátor Česká hlava

P6 Prezentační stánek Prahy 6

PARTNEŘI PROJEKTU:

Pod záštitou Ing. Jany Pernicové 
náměstkyně hejtmana

CECH MALÍŘŮ A LAKýRNÍKŮ
PRofEsNÍ oRgANizACE

ČEsKé REPUBLiKY

MEDIÁLNÍ PARTNER:
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Česká hlava PROJEKT z.ú.,
Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10 
tel. +420 725 594 351, e-mail: kontakt@ceskahlava.cz

www.ceskahlava.cz

ˇ

Jak zvládnou náročné úkoly před zraky diváků, přísné poroty  
a v neúprosném časovém limitu? 

Kdo má skutečně zlaté ručičky 
a získá titul Machra roku? 

Celé klání – jak kvalifikace, tak finále – začínají souběžně pro všechny
kategorie ve třech stanech na trávníku vedle budovy VŠCHT od 9.15 hod. 

Vyhlášení vítězů proběhne v 17 hod. 

Přijďte povzbudit své favority! 

Rady, pomoc i kibicování přísně zakázáno!

Soutez Machri rokuˇˇ ˇ

 Obkladač
 Malíř, natěrač
 Truhlář

Klání téměř čtyř desítek týmů v oborech:


