
Veletrh  nových i tradičních řemesel  Jak se vyrábí housle 
 Barmanská show  Nechte si prodloužit vlasy  
 Hodináři k vašim službám  Vyryjte si na skleničku svůj 
monogram  Ochutnejte z čokoládové fontány  
 Co dokáže motorová pila  Celostátní soutěž Machři roku 
tří desítek týmů v oborech zedník, instalatér  
a truhlář  Víte, co dělá sanytrník?

Skláři  Aranžéři  Zedníci  Puškaři  Přadleny  Hrnčíři 
  Řezbáři  Truhláři   Rytci  Sanytrníci  Kuchaři  
Rybáři  Elektrotechnici  Kadeřníci  Lesníci  Čalouníci 
 Cukráři  Zahradníci  Elektrikáři  
 Instalatéři  Tesaři  Hodináři

Celostátní setkání učňovské mládeže

Brno, námesti Svobody,  
18. zári 2009, 9 - 17 hod.

ˇ
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	 Pořadatel - registrace soutěžících  
 a účinkujících             

			3	 SŠ polytechnická, Brno            

		4 SŠ umělecká a řemeslná, Praha
 Řezbářské práce - vyzkoušejte si řemeslo 

  5  Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, Hradec  Králové 

 Chcete vidět, jak se vyrábějí housle a kytara? 

		6	 SOŠ a SOU nábytkářské, Rosice 
 Práce řezbářů a čalouníků   

  7   VOŠ lesnická a střední lesnická škola 
Bedřicha Schwarzenberga, Písek

 Lesníci v akci

		8 SOU Lesnické a rybářské, Bzenec 
  Jak dělají rybáři síťování, akvárium, co 

dokáže motorová pila a soutěže pro veřejnost

		9  SOU nábytkářské Koryna, s.r.o.

10  Střední průmyslová škola strojní  
a stavební, Tábor 

 Ukázky truhlářského oboru 

11 SPŠ stavební, Valašské Meziříčí
 Ukázky budoucích mistrů tesařských

12 Integrovaná SŠ, Mladá Boleslav
 Čerstvé perníčky zdobené přímo 
       před vámi 

13 SOU a SOU SČMSD, Lomnice  
 u Tišnova
  Prodlužte si vlasy u šikovných 

kadeřnic  nebo ochutnejte  
z čokoládové fontány     

14  SŠ potravinářská a služeb, Brno
  Číšníci předvedou barmanskou show, 

kadeřnice vás přímo na místě ostříhají...

15  SOŠ a SOU - Masarykova škola práce, 
Letovice     

16 SOU, Uherský Brod
 Pletení košíků, tesaři

17 SŠ technická Zelený pruh, Praha 
 ukázka lisování plastů  

námesti Svobody ˇ
plánek vystavovatelů a řemesel
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 18 SŠ energetická a stavební, Chomutov
  Nejmodernější technologie svařování plastů  

za studena 

19  SOU, Kyjov
 Spojování měděného a plastového potrubí 

20 Integrovaná SŠ, Sokolnice
  Montáž kabelové techniky, nejnovější technologie 

tepelně smrštitelných ochran spojů na vodičích

21  Střední umělecká škola sklářská, 
 Kamenický Šenov,
  Přijďte si nechat vyrýt své  jméno na Vaší oblí-

benou skleničku! Rytí do skleněných výrobků

22  SŠ Centrum odborné přípravy technické, 
Uherský Brod 

  Puškaři, rytí do dřeva a do různých kovů  
přímo před vámi

23 SŠ obchodu a služeb, Jihlava 
  Hodináři k vašim službám.Zlobí Vás hodinky? 

Přijďte sem 

24 SOU obchodní, Prostějov 
  Brašnáři, výroba galanterie přímo  na náměstí

  ARMAGEDON 
 Starověká řemesla, která neznáte:
  sanytrník (výroba střelného prachu), přadlena  

a hrnčíř, středověké nástroje i dobové kostýmy

28 SOŠ a SOU stavební, Brno

29  SŠ F.D. Roosevelta pro tělesně postižené, 
Brno

 Košíkáři a brašnáři v plné práci

30  SŠ oděvní Prostějov s.r.o.
  Aranžéři vám zabalí dárek a převedou se i krejčí

31 SOŠ a SOU, Hustopeče
   Přehlídka malířských, lakýrnických a dekorativ-

ních technik 

32 SOŠ a SOU, Znojmo 
 Aranžování květin 

33  SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno 
  Tkaní na ručním stavu, na rámu a kolíkovém stavu

34 Integrovaná SŠ - Centrum odborné přípravy
 Brno 
 Puškaři

35  SOUTěž MACHŘI ROKU

25,	26,	27
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Desítky týmů z celé republiky se utkají o prvenství, 

čest i finanční odměny ve třech oborech:

	truhlár
	zedník
	instalatér

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 na třech prostorech v centrální části náměstí v 9.15 hod. 

Vyhlášení vítězů proběhne v 16 hodin. 

Přijďte povzbudit své favority! 

Rady, pomoc i kibicování přísně zakázáno!

Česká hlava s.r.o.,
Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 
tel. +420 267 311 032 FAX:+420 267 312 348
www.ceskahlava.cz, e-mail: kontakt@ceskahlava.cz

Soutez Machri rokuˇˇ


