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Tisková zpráva 

 

Středa 19. června 2019, Brno, sál Rotunda pavilonu „A“ Výstaviště - 22 laureátů Přehlídky České 
ručičky, převzalo ocenění zlatou plaketu ve tvaru loga Přehlídky na slavnostním Galavečeru. Přehlídku 
svojí účastí podpořili členové senátu Anna Hubáčková a Ivo Bárek i zástupci Jihomoravského kraje, 
náměstek hejtmana JmK Roman Hanák a členové Rady JmK  Jana Pejchalová a Petr Hýbler, který 
všem přítomným laureátům a hostům slavnostního večera předal zdravici prezidenta republiky.  

Přehlídka České ručičky každý rok reprezentuje nejprestižnější celostátní soutěže odborných 
dovedností v učebních oborech, jejichž absolventů je trvalý nedostatek na trhu práce. Všechna 
postupová kola vybraných soutěží a především jejich finále jsou v průběhu celého školního roku 
monitorována. Jejich vítězové a zástupci příslušných středních odborných škol jsou vždy v červnu 
pozváni do Brna na slavnostní galavečer. Při této, v rámci celé České republiky, unikátní akci jsou všichni 
juniorští mistři svých řemesel pod jednou střechou oceněni prestižní zlatou plaketou Českých ručiček.  
V letošním jedenáctém ročníku Přehlídky to byly obory vzdělání zahradník, kosmetička, kadeřník, 
kuchař, číšník, cukrář, automechanik, autolakýrník, karosář, mechanik-seřizovač, obráběč kovů, 
strojní mechanik, elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud, instalatér, klempíř, pokrývač, tesař, 
kominík, lesní mechanizátor, opravář zemědělských strojů a truhlář. 

Za svoji dobu trvání se Přehlídka České ručičky stala nejvýznamnějším projektem na podporu 
učňovského školství a řemesla. Za 11 let bylo předáno 233 zlatých plaket žákům ze 101 středních 
odborných škol napříč celou republikou a ze všech krajů ČR. 

Přehlídku vyhlašuje Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí.  Organizuje ji Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace. 
Letošnímu XI. ročníku Přehlídky udělil osobní záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert 
Plaga a ministr zemědělství Miroslav Toman. Byla rovněž udělena rezortní záštita ze strany Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Podporuje ji Svaz průmyslu a dopravy ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech klempířů, pokrývačů  

a tesařů ČR, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Asociace malých a středních podniků  

a živnostníků České republiky, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Moravské kominické společenstvo.  

Z firem například CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, Veletrhy Brno, a.s., První 

brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., ale také časopis Atlas školství. K našim letitým podporovatelům  

se v letošním roce připojila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Slovácké 

strojírny, a.s. a Konzervatoř Brno. 

„Hlavním cílem této přehlídky je celoroční propagace učňovského školství, ale zároveň také zvýšení 

povědomí o významu učňovských oborů mezi dětmi i jejich rodiči. Jihomoravský kraj podporuje 

učňovské školství dlouhodobě a podniká v této oblasti v rámci svých kompetencí řadu kroků, ať jde  

o stipendia vybraných učebních oborů nebo prezentace odborných škol na veřejnosti při nejrůznějších 

veletrzích a podobně,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Hanák. 

Slavnostní galavečer, který oceňuje nejlepší žáky, juniorské mistry svého řemesla, moderoval Ondřej 

Blaho společně s Michaelou Caskovou, která zprostředkovávala divákům v sále v průběhu galavečera 

dění v okolí Rotundy - výrobky šikovných českých ručiček. 
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Předávání zlatých plaket Českých ručiček a čestného uznání, které mladí žáci převzali, se ujali  

Anna Hubáčková, senátorka Parlamentu ČR, Ivo Bárek, senátor Parlamentu ČR, Roman Hanák, 

náměstek hejtmana JmK, Jana Pejchalová, členka Rady Jmk, Jana Fialová, členka Rady kraje Vysočina, 

Petr Hýbler, člen Rady Jmk, Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských  

a podnikatelských svazů ČR, Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR,  

Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

ČR, Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR, Michal Štefl, předseda představenstva 

Hospodářské komory ČR, Tomáš Psota, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy,  

Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR, Tomáš Pogány, generální ředitel 

Schiedel ČR, Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. 

Předávání ocenění mladým řemeslníkům se ujali rovněž osobnosti, které jsou vzorem pro všechny 
mladé řemeslníky. Miroslav Kubec je komisařem na soutěžích kuchařů a lektorem na kuchařských 
seminářích. Přes šéfkuchaře se dostal až na kapitána Juniorského národního týmu družstva kuchařů, 
pracoval v zahraničí a nyní je prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Jiří Vrňata  
je vzorem pro mladou generaci, který se narodil do pokrývačské rodiny a v této tradici pokračoval, 
založil vlastní firmu, v roce 1995 se stal zakládajícím členem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů  
a následně cechmistrem. V oboru pracoval více jak 50 let a v roce 2017 převzal ocenění za celoživotní 
činnost v oboru střech, dlouhodobý přínos a zvyšování prestiže oboru. Ladislav Lněníček, který začínal 
v Železničním stavitelství Brno, až se nakonec stal jednatelem soukromé společnosti ESL, a.s.,  
se věnoval výzkumu a vývoji vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem a podílel se na projektu analýzy 
inovačního řešení prototypových laboratoří a trenažérů pro oblast energetických zdrojů dle standardu 
Klastru obecného strojírenství, čímž podpořil vzdělávání na středních a vysokých školách.  
Jaromír Čepička je motivačním vzorem v oboru zahradník. Absolvoval Střední zemědělskou školu  
v Mělníku, Vysokou školu zemědělskou v Brně a zahradnický obor v Lednici, pracoval celý život jako 
šlechtitel, vedoucí úseku sadů a vinic a ovocnářský a vinohradnický inspektor. Spoluzakládal Sdružení 
znojemských vinařů a je zakladatelem výstavy Zahrada Moravy, je také členem redakční rady řady 
odborných časopisů. 

Galavečera se zúčastnil i zahraniční host a to paní Mariola Kožusznik, personální ředitelka BATZ CZ  
v rámci španělského MONDRAGON CONSORTIUM v doprovodu Pavola Foltína, referenta zahraničních 
vztahů JmK. Svojí přítomností nás poctili i pánové Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu, surovin 
a stavebnictví z Ministerstva průmyslu a obchodu a Josef Jaroš, garant projektu „Fandíme řemeslu“ 
z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

V letošním ročníku byl projeven větší zájem středních odborných škol, po vzoru z loňského ročníku,  
o prezentaci svých oborů a výrobků šikovných rukou mladých řemeslníků. Díky vstupům Michaely 
Caskové jsme tedy mohli vidět hodináře ze Střední školy průmyslové a automobilní z Jihlavy, Střední 
škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno se prezentovala konceptem chytrého domu. 
V Loňském roce jsme měli možnost vidět Kaipana z dílny žáků Střední integrované školy automobilní 
Brno, letos jsme měli možnost vidět opět brněnského Kaipana a připojili se s prezentací svých Kaipanů 
i Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. 
Pan Kovalák, učitel odborného výcviku z Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště Kopřivnice, nám představil prototyp motoru, který vyvinul a sám vyrobil letošní 
laureát Jan Juračák. Dále jsme mohli vidět Střední školu Purkyňova Brno - elektrikáře a Střední školu 
technickou a ekonomickou Brno s obráběči kovů. Na galavečeru se také prezentovala brněnská 
automobilní škola Křižíkova s bodypaitingem a Jihlavská automobilní škola s ukázkou airbrushe.  
Ze Střední školy stavebních řemesel v Brně Bosonohách byla prezentována práce uměleckých řezbářů 
a na závěr nás šéfkuchař Dušan Hanák ze Střední školy Brno, Charbulova, pozval k přichystanému rautu. 
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Od třetího ročníku Přehlídky oceňujeme příkladnou pedagogickou práci. Letos oceněnými byli  
Roman Mašín, který se celých 33 let věnoval výchově mládeže jako vedoucí učitel odborného výcviku 
v sekci lesnictví, Zbyněk Dubač, jehož celoživotním posláním je vzdělávat žáky v oboru kominík. Svoji 
kariéru započal ve škole v Bosonohách jako lektor dalšího vzdělávání tohoto oboru a rychle se uplatnil 
i jako pedagog - učitel odborného výcviku. Je také zakladatelem Moravského kominického 
společenstva, kde v současné době působí jako předseda. Prostřednictvím tohoto sdružení a díky jeho 
obětavé a příkladné práci, mají možnost absolventi získávat zkušenosti a nové informace i po opuštění 
bran školy. Jan Haník z Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové se 30 let 
pohybuje ve školství u elektrotechnických oborů. V průběhu své dlouholeté odborné i pedagogické 
činnosti svým přístupem, klidem a rozvahou vychoval a vyškolil řadu odborníků v elektrotechnice.  
A jako poslední z oceněných pedagogů byl Aleš Janíček, který pracuje více než 48 let v První brněnské 
strojírně Velká Bíteš, začínal jako strojní zámečník, poté byl vrchním mistrem a roku 2001 se stal 
ředitelem Střediska praktického vyučování, kde mu prošlo rukama více než 250 učňů. 

Organizační výbor Přehlídky České ručičky se letos rozhodl výjimečně ocenit i tři žákyně ze Střední školy 
Gemini Brno. Tato škola se zaměřuje na vzdělávání žáků s nejrůznějšími typy hendikepů. Byly oceněny 
Tereza Buchtová, Adéla Uřičářová a Lucie Jenešová za mimořádné úspěchy v našich i zahraničních 
soutěžích v carvingu, kde se soutěží v disciplínách vyřezávání do ovoce. Jejich nesporný talent zaujal 
členy náročných soutěžních porot natolik, že nejúspěšnější z nich, Tereza Buchtová, byla vybrána, aby 
v příštím roce reprezentovala Českou republiku na světové Olympiádě v carvingu ve Stuttgartu.  
Na pódium je doprovodil ředitel zmíněné školy Tomáš Anderle. Předání ocenění se ujali senátor 
Parlamentu ČR Ivo Bárek, Jana Pejchalová, členka Rady Jmk a Jaroslav Chaloupka, předseda nadačního 
fondu „Využij svůj talent“. 

Přivítali jsme na pódiu také významnou osobnost, a to ředitelku Ústavu přístrojové techniky Akademie 
věd ČR Ilonu Müllerovou, která je nositelkou ceny Československé mikroskopické společnosti, titulu 
Česká hlava a dalších významných našich a zahraničních ocenění. Svým dílem navázala na úspěchy 
českých vědců, kteří dokázali v polovině minulého století vyvinout a vyrobit elektronový mikroskop. 
Byli jsme třetí zemí světa, která dokázala tak náročný přístroj sestrojit. Úspěch byl o to větší, že za 
elektronový mikroskop v té době mladí vědečtí pracovníci Armin Delong a Vladimír Drahoš získali  
v roce 1958 na Světové výstavě v Bruselu Zlatou medaili. Paní ředitelka Müllerová svou prací přispěla 
nejen k dalšímu úspěšnému vývoji a rozvoji elektronové mikroskopie, ale i ke skutečnosti, že Česká 
republika již řadu let ovládá v tomto odvětví zhruba 30% světového trhu.  

Paní ředitelka Müllerová, stejně tak ocenění pedagogičtí pracovníci, obdrželi obrazy z dílny 
akademického malíře Františka Hanáčka, který je věrným podporovatelem řemesla od počátku 
založení Přehlídky. 

O umělecká vystoupení se postarali Konzervatoř Brno, v jejichž podání zazněla v úvodu Galavečera 
státní hymna. Dále se nám představila skupina Glitter stars ze Slavkova u Brna, jejíž členem je i letos 
oceněný žák Pavel Sedlmajer. Věnují se cheerleadingu - adrenalinovému sportu, zahrnujícímu 
akrobacii, vzdušnou gymnastiku a tanec. Nemohla chybět ani letos píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka 
Svěráka Dělání z televizní pohádky Princové jsou na draka v aranžmá dětského divadla Koráb s žáky  
ze Základní umělecké školy v Pohořelicích. Ve venkovních prostorách Výstaviště bylo připraveno se 
svým vystoupením Chemické divadlo ze Střední průmyslové školy chemické Brno, Vranovská, p.o. 

Po závěru galavečera byl připraven slavnostní raut, který připravila Střední škola Brno, Charbulova, 
příspěvková organizace a květinová výzdoba a květinové dary byly dílem Střední zahradnické školy 
Rajhrad, příspěvkové organizace. 
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Seznam oceněných laureátů XI. ročníku Přehlídky České ručičky 

 Kosmetička – Anna Svobodová ze Střední školy služeb a podnikání, příspěvkové organizace

  

 Kadeřnice – Kateřina Pikalová ze Střední školy – Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské v Praze 

 Kuchař – Vojtěch Petržela z Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvkové organizace 

 Cukrář – Dominika Hoffmannová ze Soukromé hotelové školy Bukaschool s.r.o. 

 Číšník/servírka – Vanessa Kantnerová ze Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, 

Národních mučedníků 141 

 Klempíř – Ladislav Bajgl ze Střední školy stavební Jihlava 

 Tesař – Zdeněk Linart ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava, příspěvkové 

organizace 

 Pokrývač – Hynek Minář ze Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvkové 

organizace 

 Kominík – Rudolf Puhlovský ze Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice 

 Instalatér – Matěj Urbášek – ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec 

Králové, Vocelova 1338  

 Truhlář – Pavel Sedlmajer z Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvkové organizace 

 Mechanik seřizovač – Lukáš Běhoun z Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné 

přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 

 Obráběč kovů – Jan Juračák z Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště Kopřivnice 

 Strojní mechanik – Aleš Petr ze Střední školy technické, Opava, příspěvkové organizace  

 Elektrikář-slaboproud – Vítězslav Beran z Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká 

Třebová 

 Elektrikář-silnoproud – Zdeněk Holeš ze Střední průmyslové školy, Střední odborné školy  

a Středního odborného učiliště, Hradec Králové 

 Automechanik – Lukáš Holub ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 

Nymburk, V kolonii 1804 

 Autolakýrník – Thanh Binh Nguyen ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava 

 Karosář – David Mottl – ze Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

 Lesní mechanizátor – Ladislav Hokeš ze Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, 

Křivoklát 

 Zahradník – Veronika Osičková ze Střední zahradnické školy Rajhrad, příspěvkové organizace 

 Opravář zemědělských strojů – Erik Popelka z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy 
zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem 

 
Brno, 19. června 2019 

 
 

 
Ing. Josef Hypr, předseda organizačního výboru Přehlídky České ručičky, ředitel Střední školy stavebních 

řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace 
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