Machri roku
Celostátní setkání učňovské mládeže

Machři roku se sejdou v Liberci

Druhý ročník celostátního
setkání učňovské mládeže
Machři roku 2010 se uskuteční 17. září v Liberci.
Tak jako v minulém ročníku, který se konal v Brně
je připraven bohatý
program.
Hlavní program celostátního
setkání se bude konat na náměstí
Dr.E Beneše, a to od 9. hodin.
V letošním roce budou soutěžit
učňovské týmy o cenu Machři
roku v oborech malíř-natěrač,
truhlář, lesník a instalatér. Pro vítěze je připravena finanční odměna
50 000 Kč, z čehož 15 000 Kč získají soutěžící učni a zbylá částka
připadne škole, na které se vítězové učí.
Součástí programu bude také
prezentace učňovských zařízení.
Pro každého účastníka je připraven zdarma stan a jeho vybavení
včetně elektřiny, aby mohl předvést práce svých žáků či předvést
něco z činnosti školy.
Letošní ročník bude zpestřen
o výstavní stánky jednotlivých
firem, ve kterých návštěvníci
budou moci shlédnout nejnovější
výrobní zařízení pro řemeslníky.
Novinkou bude i burza práce,
na které se dovíte, jaké učební
obory firmy potřebují a co případným zájemcům nabízejí.
S velkým ohlasem se v minulém ročníku setkal Kulatý stůl k
učňovskému školství, který se
konal pod patronací předsedy

Jak se přihlásit do soutěže Machři roku?

V letošním roce se bude soutěžit ve
čtyřech kategoriích. Soutěžit budou
učňovské týmy podle zadání, které určí odborná porota. Soutěžní
úkoly mají prověřit, jak studenti
zvládají učební obory a jak umějí
nabyté znalosti uplatnit v praxi.
Soutěž bude probíhat od 9 hod
Asociace krajů Michala Haška,
kde velmi živě diskutovali představitelé krajů, učňovských zařízení ale i zástupci z ministerstev
školství a průmyslu.
Pro letošní rok je připraven
podobný kulatý stůl, kterého se
mohou zúčastnit učitelé i žáci
učňovských zařízení. V letošním

na náměstí. Veškerý materiál i probíhat od 1. dubna do 30. června
pomůcky jsou zajištěny organizá- 2010, a to prostřednictvým registorem akce.
tračních formulářů, které budou
k dispozici na stránkách organiJak zaregistrovat
zátora (www.ceskahlava.cz). Po
tým, či školu
obdržení přihlášky organizátorem
Přihlášky soutěžních týmů, pří- bude zaslán potvrzovací email s
padně škol na prezentace, budou doplňujícími informacemi.

roce budete moci své názory na
učňovské školství sdělit představitelům zákonodárných orgánů –
poslancům a senátorům Parlamentu ČR. Je to výjimečná příležitost,
jak se s těmi, kteří svými zákony
mohou významně učňovské školství ovlivnit, setkat osobně.
Loňského ročníku se účastnilo

Řemeslný fortel dnes na náměstí Svobody

Brněnský deník, zpravodajství
Brno (hra) - Hromada cihel, jež se
v několika minutách
promění v obloukovou klenbu. Stolní
zásuvka, která ještě před chvílí
byla jen několika prkny a hrstí
šroubků. Taková kouzla předvedou Brňanům učni, kteří se zítra
představí na náměstí Svobody. Ti
nejzručnější si z klání odnesou
hrdý titul Machři roku.

První ročník výstavního projektu se stejnojmenným názvem
odstartuje v centru města v devět hodin ráno.
„Chceme řemeslníkům
poskytnout příležitost předvést
lidem jejich umění podobně,
jako to dělají sportovci nebo
hudebníci,“ vysvětlil Václav
Marek z pořádající organizace
Česká hlava.
Kromě soutěže studentů učeb-

Napsali o nás

ních oborů proto Brňané uvidí i
práci profesionálů z celé republiky. Pod pokličku je nechají
nahlédnout barmani, kadeřníci,
rytci kovů nebo třeba aranžéři
klobouků a svatebních závojů.
„Ke stánkům lidé mohou přinést k bezplatné opravě třeba
pokažené hodinky. Nebo skleničku - rytci sklo na požádání
ozdobí,“ zve k návštěvě středu
města Marek.

více než 70 učňovských zařízení a
i v letošním roce počítáme, že tato
akce bude v centru zájmu nejen
veřejnosti ale i médií. Setkání je
velkou možností ukázat i žákům
základních škol, kteří se rozhodují
o svém budoucím povolání, co se
dnes na učňovských školách učí a
jaká práce je čeká v podnicích.

Pro účastníky
ubytování zajišťěno!

Pro ty učástníky, kteří přijedou ze vzdálenějších míst,
jsme zajistili ubytování na
kolejích Technické Univerzity v Liberci. Ubytování je
zdarma! Zájemci se mohou
přihlásit
prostřednictvím
registračního formuláře do
soutěže a prezentace škol
uvedeného na:

www.ceskahlava.cz

