
  
 

XII. ročník Českých ručiček došel do finále 

 

Největší česká přehlídka odborných soutěží středoškoláků v řemeslných oborech prošla svým zatím 

nejtěžším ročníkem. 

Kvůli pandemické situaci se místo klasických 22 laureátů až ke slavnostnímu předávání zlatých plaket, 

probojovalo jen sedm z nich a na svou slavnostní chvíli si museli počkat téměř o rok déle.  

Ale stálo to za to.  

V krásném prostředí Sálu Zastupitelstva Jihomoravského kraje se předání cen ujal přímo hejtman  

Jan Grolich, který připomněl, jak důležité je kvalitní odborné školství a poděkoval gestorům všech škol 

za to, že společně se svými pedagogickými týmy vedou novou generaci řemeslníků tím správným 

směrem.  

Také pochválil laureáty cen České ručičky za to, že svým příkladem pomáhají mladším žákům  

a spolužákům ukazovat cestu. Protože umět řemeslo dnes otevírá dveře ke svobodné kariéře.  

Předseda organizačního výboru Přehlídky, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy 

Jiří Košťál vyjádřil naději, že spolu s vyhlašovatelem Přehlídky – Jihomoravským krajem – zvládnou 

nastávající XIV. ročník opět v plném rozsahu.  

Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky pan Jan Wiesner 

popřál laureátům do života mnoho úspěchů a vyjádřil naději, že stejně jako na jižní Moravě,  

i v ostatních krajích se podpora odborného vzdělávání bude rozvíjet.  

 

Novými laureáty se v těchto sedmi oborech stali: 

 Zahradnice: Tereza Chládková, Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 
 Truhlář: Jakub Neubauer, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
 Klempíř: Lukáš Váchal, Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187 
 Pokrývač: David Cábel, Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 
 Tesař: Leoš Peter, Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 
 Kominík: Josef Koudelka, Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace 
 Instalatér: Dmytro Yakim, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

 

Více o přehlídce na www.ceskerucicky.eu 

Vyhlašovatelem Přehlídky je od jejího založení JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Spoluvyhlašovatelé Přehlídky 

 Ministerstvo  mládeže a tělovýchovy,  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu,  
 Ministerstvo zemědělství 

https://youtu.be/wcxg-ialCd8
https://youtu.be/aNo-h8wtpRk
https://youtu.be/7pNuX6rnGpM
https://youtu.be/t-oqXROs0RE
https://youtu.be/IVyKkCYrJ1A
https://youtu.be/dhlnW0-pvRE
https://youtu.be/71llsgtZ92A
http://www.ceskerucicky.eu/


Partneři XII. ročníku   

 BVV -  brněnské výstavy a veletrhy 
 Atlas školství,  
 Asociace malých a středních podniků a živnostníků české republiky, 
 Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 
 Krajská hospodářská komora jižní Moravy  
 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky,  
 Cech topenářů a instalatérů České republiky  
 a Moravské kominické společenstvo 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.  

Za organizační výbor Přehlídky České ručičky 

Helena Vyvozilová 
Helena.vyvozilova@gmail.com 

+420 776 684 553 
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