
Celostátní setkání učňovské mládeže

Machri roku
Ostrava, Masarykovo námestií

17. zari 2013, 9 - 17 hod`ˇ̀
ˇ `

Představení téměř 20 řemesel, která si můžete sami vyzkoušet  Nechte se nalíčit 
a upravit nehty  Hrnčířské kruhy vám k dispozici  Výroba dřevěných konstrukcí 
 Provoz makety malého traktoru  Modelář  Klempíř  Truhlář  Vyzkoušejte si 
rytecké úmění  Upečte si vlastní pečivo  Drobné rukodělné soutěže

Celostátní soutěž Machři roku téměř pěti desítek týmů 
v oborech obkladač, malíř-natěrač a truhlář



   1  Odborné účiliště  
a Praktická škola, Hlučín  
zedník, prodavač, pečovatel, malíř-natěrač, 
kuchař, pekař, cukrář. 

    2  RB SOU autoopravárenské, s.r.o.  
automechanik a karosář

    3  Střední škola, Horní Bříza  
Keramik, Kamnář a Obkladač. Možnost vyzkou-
šet práci s keramickou hlínou a kachlovím.

    4  SPŠ stavební Valašské Meziříčí 
truhlář, tesař. Zájemci o obor si budou moci 
vyzkoušet práci např. opracování dřeva.

    5  SOŠ Frýdek-Místek  
Obory: strojírenství, zemědělské, dopravní. 
Drobné rukodělné soutěže; provoz makety 
malého traktoru

    6  Střední škola-COPt, Uherský Brod  
Puškař a umělecký rytec kovů. Návštěvníci 
budou moci vyzkoušet rytecké práce.

    7  Masarykova střední škola, Letovice  
Truhlář, umělecký keramik, možnost výroby 
jednoduché misky, soutěž.

    8  Střední škola umělecká a řemeslná, 
Praha 5 - Nový Zlíchov  
ŘEZBÁŘ, ukázky prací oborů umělecký 
truhlář, kovář

    9  Soukromá střední škola Praktik 
s.r.o., Horní Benešov  
Kosmetické služby (líčení, obličejová masáž, 
úprava a lakování nehtů…

 10  Vyšší odborná škola a Střední  
průmyslová škola,  
Truhlář, zedník, malíř, pečovatelka- možnost 
měření tlaku

CECH MALÍŘŮ A LAKýRNÍKŮ
PRofEsNÍ oRgANizACE

ČEsKé REPUBLiKY

 11  Rychnov nad Kněžnou  
Prezentace strojařských,autařských oborů 
a gastro, obchodník a truhlář

 12  Střední škola stavební  
a dřevozpracující, Ostrava, p.o.  
Ukázka řemesla montér suchých staveb, 
instalatér 

 13  Střední škola Technických oborů, 
Havířov-Šumbark  
Prezentace dřevooborů, výroba drobných 
předmětů. Skládání dřevěného hlavolamu.

 14  Střední průmyslová škola strojní 
a stavební, Tábor  
Ruční výroba dřevěné konstrukce

 15  Střední škola technická  
a zemědělská, o.p., Nový Jičín   
Truhlář, Instalatér, Strojní mechanik

 16  Střední škola prof. Zdeňka  
Matějka, Ostrava-Poruba   
Zpracovatel přírodních pletiv (košíkář); 
pěstování a aranžování květin; Cukrář. 

 17  SPV Zlatnické, Praha 5  
Obory:zlatník a umělecký rytec

HET HET 
       Výrobce nátěrových hmot

CH  Česká hlava Promo
       stan organizátora
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ˇ
desítky týmů z celé republiky se utkají 
o prvenství, čest i finanční odměny
ve třech oborech:

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 čtyřech prostorech v centrální části náměstí v 9.15 hod. 

Vyhlášení vítězů proběhne v 17 hodin. 

Přijďte povzbudit své favority! 

Rady, pomoc i kibicování přísně zakázáno!

Česká hlava Promo s.r.o.,
Hradešínská 5, 101 00 Praha 10 
tel. +420 222 361 033, e-mail: kontakt@ceskahlava.cz

Soutez Machri rokuˇˇ ˇ
 řezbáři 
 Truhláři
 Rytci  
 Kuchaři
 Vyzážisti 
 Lesníci 
 Cukráři  
 Zahradníci
 Elektrikáři
 instalatéři 
 Tesaři
 Kosmetičky
 Malíři
 automechanici 
 Modeláři
 Karosáři 
 Zemědělci  
 Klempíři
 Zámečníci 
 Kamnáři 

 Obkladač
 Malíř, natěrač
 Truhlář

www.ceskahlava.cz


