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Praha plná Machrů! Přes 50 týmů soutěžilo
o finanční odměny a titul nejlepšího českého učně.
Boj o čest i o peníze
Ve čtvrtek 14.9. bylo nezvykle rušno na Palackého náměstí
v Praze, a to už od brzkých ranních hodin. Právě na tomto místě, včetně Zítkových sadů, se totiž konal již desátý ročník Celostátního učňovského setkání Machři roku 2017.
Přes 50 soutěžních týmů z celé České republiky přijelo poměřit
svoje síly, tentokrát v oborech truhlář, elektrikář (silnoproud)
a strojní mechanik. Za podpory svých spolužáků a vyučujících
se soutěžící vrhli do plnění stanovených úkolů. Kromě uznání a
titulu nejlepších učňů ve svém oboru, soutěžili také o finanční
odměny v celkové výši 90 000 korun.

Popřát hodně štěstí přišla i paní starostka
Během akce se slova ujala i starostka Městské části Prahy 2,
paní Mgr. Jana Černochová, která akci poskytla svou záštitu
a prostory pro její konání. Mimo jiné paní starostka vyjádřila
radost nad konáním takové události a stejně tak apelovala na
důležitost zachování řemesel a jejich rozvoj.

Jaký to má smysl?
Kromě zmíněné soutěže, probíhal souběžně po celý den i takzvaný jarmark řemesel, kde se prezentovalo přes 30 řemeslných škol z celé republiky. Výjimkou nebyly školy z Nového
Boru, Brna, Jihlavy, Příbrami, Kladna, Bruntálu, Frýdku-Místku nebo Plzně. Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet
rytecké umění, jezdecký trenažer, tvarování plechu, zapojování elektrických obvodů, seřizování hodinek nebo vázání uzlů.
Cílem jarmarku, který je součástí akce každoročně, je seznámit potenciální žáky, především 8. a 9. tříd základních škol a
jejich rodiče, s nabídkou učňovských oborů s možnostmi dalšího uplatnění. Jako zpestření byl pro návštěvníky připraven i
doprovodný program v podobě ukázek bojových umění, stepu
nebo Freestyle fotbalu.

Vítězové – Machři roku 2017
Truhlář
1. místo
SOU Hluboš (Štěpán Šatava, Lukáš Dušek)
2. místo	SŠGS Nová Paka, odloučené pracoviště
Vrchlabí (Vojtěch Erben, Alžběta Bušáková)
3. místo	SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec
Králové (David Verner, Štěpán Hájek)

Elektrikář (silnoproud)
1. místo	SŠEE Sokolnice (Roman Máca, Miroslav Sýkora)
2. místo 	SPŠ a SOU Pelhřimov (Vojtěch Červenka a
David Keller)
3. místo
SŠE Ostrava (Martin Kuda, Štěpán Chobot)

Strojní mechanik
1. místo	Střední škola technická a ekonomická Brno,
p.o. (Zdeněk Konečný, Jan Wallík)
2. místo	SŠ PTA Jihlava (Petra Bláhová, Martin Mezera)
3. místo	SPŠ strojní a stavební Tábor (Vojtěch Podzimek, František Brouček)
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Hnací motor českých podniků

„Domníváme se, že prosperita a rozvoj českého státu nestojí
jen na špičkových vědeckých mozcích, ale i na šikovných řemeslnících, kteří pomáhají řadu vědeckých nápadů vůbec zrealizovat. Kde by byly všechny skvělé vynálezy, kdyby nebyly šikovné
ruce, které je uvedly do praxe…“ říká Václav Marek, ředitel
celého projektu.
Soutěž se koná každý rok v jiném regionálním městě a zaštiťuje ji vždy příslušný kraj. Tento a loňský ročník se však výjimečně v obou případech konal v Praze, a to nikoliv náhodou.
Hlavní město totiž patří k místům s největším počtem absolventů učňovských oborů a rovněž ke krajům, kde je podpora
odborného školství nejvýraznější. „Oblast odborného vzdělávání má v Praze vysokou prioritu. Usilujeme o zvýšení kvality
poskytovaného vzdělávání v materiální i teoretické oblasti a o
podněcování zájmu žáků základních škol o řemeslné a technické obory vzdělání. V neposlední řadě se úspěšně snažíme i o navracení lesku a prestiže této neprávem v minulosti
opomíjené oblasti vzdělávání,“ uvedla radní hlavního města
pro oblast školství Irena Ropková (ČSSD) s tím, že zejména
v posledních letech se daří významně zvyšovat investice do
odborně zaměřených škol a zapojovat i evropské fondy. A
k této problematice ještě dodává: „Od září roku 2016 ověřuje pražská Akademie řemesel modulovou výuku ve vybraných
stavebních oborech. Nový systém přinese mimo jiné posílení
praxe ve třetím ročníku a tak zjednoduší přechod žáků ze školy
do profesního života. Obrovskou výhodou pro tyto absolventy
bude jistota práce u konkrétní firmy minimálně po dobu tří let.
Hlavní město jakožto zřizovatel této školy tento projekt plně
podporuje.“
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