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Někeré obory a
emesla sfudují v laaji

studenti z celé
re pu lr l i ky i zahraničí.

obrou budoucnost si
studenti nemusí zajistit
jen chytrou hlavou, kte-

rá se dokaŽe poprat s p edměty
na gymnaziu, ďe i šikovn1ima ru-
kama. Školy a učiliště v Králové-
hradeckém kraji nabízejí i zají-
mavé obory, kteq ch je v celé re-
publice jako šďránu ajejichŽ ab-
solventi mají vysoké šance na
pozdější uplatnění. I(raj je zaslí-
ben p edevším uměleclc. m
oborrim a tradičním emesl m.

'

V robce hudebních nástroi
Své jméno v celé republice, ďe i
v Ewopě má St ední umělecko-
prrimyslová škola hudebních ná-

strojtl a nábytku v Hradci Králo-
vé. Iako jediná v republice vyu_
čuje stavbu klávesov.ch nástro_
j , která má v Hradci tradici.

,,Naši absolventi se v pruběhu
studia naučÍ vyrábět a restauro-
vat klavíry a pianina. Ie to čty le-
t obor, kter'. vyŽaduje emeslné
nadání a sloŽerrí talentové zkouš-
ky," íká editel supŠ HNru vac_
lavKosina. ::

Škola nabízí i obor stavby
strunn ch nástrojtl, kteq je za-
mě en p edevším nav'.fuobu ky-
tar a houslí, ďe t eba i maindo_
lín. Absolveriti obou oborri mají
široké uplatnění. Kromě vnoby
hudebních nástroj mohou dě-
lat ijejich servis, iadění nebo re.
novaci.

,,Někte í z našich absolvent
také prodávají v hudebninách
nebo, po p íslušné praxi' dělají i
soudní znalce," íká 'Kosina.
Mnoho z riich uŽ během studia

dostává pracovní nabídky zeza-
hraničí, kde je velle. zájem o od-
borníky tohoto druhu. Na škole
také proto studují cizinci, a to ne-
jen z EU.

,,Ieden z nďich absolventti na-
p íklad pracuje u amerického v -
robce replik histÓric\ ch nástro -
jtl. vyrábí tak nap íklad kopie
fortepianin z dob Beethovena či
Mozafta," popisuje editel od-
bomé školy.


