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Brno, 15. června 2022  
 
Obrovská radost a pýcha nad mladou generací nových řemeslníků  
  
Ve středu 15. června 2022 jsme se konečně po třech letech sešli v plném počtu v prostoru 
Rotundy na brněnském výstavišti a ocenili jsme ty nejlepší z řad žáků středních odborných škol v 
19 oborech vzdělání z celé České republiky.   
 
Poprvé po dlouhé odmlce, kdy nám protiepidemická opatření nedovolovala se scházet a dokonce 
ani soutěžit, proběhly letos téměř všechny soutěže, které jsou zařazeny do Přehlídky. 
 
Setkání proběhlo v nádherných prostorách v nádherné atmosféře. Večerem provedli moderátoři 
Veronika Boleslavová a Zdeněk Truhlář a uměleckou rovinu zajistili žáci Gymnázia Pavla 
Křížkovského s uměleckým zaměřením, Střední školy umělecko-manažerské a tanečnice 
brněnského studia NO FEET. Umělci tak byli stejného věku jako laureáti a bylo to znát i ve chvíli, 
kdy si na závěr společně s kapelou laureáti zazpívali  
i píseň Dělání.   
 
Zdravici od prezidenta České republiky přečetl Jan Wiesner, prezident Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.  
  
Nejen laureátům, ale i významným pedagogickém osobnostem poblahopřáli osobně hejtman 
Jihomoravského kraje Jan Grolich, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace 
odborových svazů, zástupci ministerstev, paní Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu 
průmyslu a dopravy, Tomáš Psota, ředitel Krajské hospodářské komory Jižní Moravy, 
 a v neposlední řadě zástupci Cechů a sociálních partnerů.   
 
„Jsme šťastní, že jsme čtrnáctým ročníkem zase plnohodnotně navázali na tradici a věřím, že ten 
výroční, patnáctý ročník se nám vydaří s plnou parádou a co největší mediální podporou, která je 
pro odborné střední školství nutná. Moc děkuji vyhlašovateli a všem gestorským školám, 
pedagogům a pořadatelům soutěží i samotné přehlídky za to, že jim o budoucnost řemesel stále 
jde a tolik pro něj dělají,“ poděkoval předseda organizačního výboru přehlídky Jiří Košťál.  
 
V letošním roce jsme ocenili zasloužilé pedagogy:   
 
Alenu Štěpánovou, která svou profesní kariéru věnovala práci v oblasti vzdělávání v oboru 
gastronomie, a ředitele Vyšší Odborné Školy a SŠ automobilní, Zábřeh, Vítězslava Martykána za 
resort automobilní.  
  
Za celoživotní přínos nejen odbornému vzdělávání se organizační výbor rozhodl ocenit i Václava 
Božka. A také čestného předsedu přehlídky a emeritního ředitele Střední školy stavebních řemesel 
Brno Bosonohy – Josefa Hypra, který se zasloužil o rozvoj odborného vzdělávání především  
v oborech stavebních na celostátní úrovni.   
 
Děkujeme všem za účast a podporu.   
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Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomoravský kraj.  
 
Spoluvyhlašovateli jsou:   
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,   

 Ministerstvo průmyslu a obchodu,   

 Ministerstvo zemědělství.  
 
Partnery Přehlídky jsou:   
 

 BVV - Veletrhy Brno,   
 Atlas školství,  
 Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky,  
 Asociace obchodu Voda - topení, z.s.,  
 Asociace Kuchařů a cukrářů České republiky,  
 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,  
 Svaz průmyslu a dopravy České republiky,  
 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,  
 Kooperativa, Vienna Insurance Group,  
 Krajská hospodářská komora Jižní Moravy,  
 Moravské kominické společenstvo,  
 Cech KOVO,  
 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky,  
 Cech topenářů a instalatérů České republiky.  

 
Osobní záštitu XIV. ročníku Přehlídky České ručičky a slavnostnímu Galavečeru udělil ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.  
 
Osobní záštitu XIV. ročníku Přehlídky České ručičky udělil také ministr zemědělství Zdeněk Nekula.   
 
Tradičně byla udělena Přehlídce záštita i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.  
 
Gestorské školy, příspěvkové organizace:   
 

 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy za resort Stavebnictví, která je zároveň 
organizátorem celého galavečera.   

 Střední škola Brno, Charbulova za resort Gastronomie. Žáci z této školy pod vedením svých 
pedagogů připravili raut.  

 Střední zahradnická škola Rajhrad - za resort Lesnictví, Zemědělství a Zahradnictví. Žáci 
této školy pod vedením svých pedagogů připravili květinovou výzdobu  

 Integrovaná střední škola automobilní Brno - za resort Automobilový průmysl  
 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká - za resort Strojírenství.   
 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice a Střední průmyslová škola Brno, 

Purkyňova za resort Elektro průmysl  
 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna - za rezort Dřevozpracujícího průmyslu  

 
Více o přehlídce na www.ceskerucicky.eu  
Videa z minulých ročníků: https://www.youtube.com/channel/UC-mtialSZW4lWvVKISt8Riw   
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Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.   
  
Za organizační výbor Přehlídky České ručičky  

Helena Vyvozilová  
Helena.vyvozilova@gmail.com   

+420 776 684 553  
www.ceskerucicky.eu   

    
 
 
Seznam oceněných laureátů XIV. ročníku Přehlídky České ručičky   
 

 Kuchař – Adam Tišer, Střední odborné učiliště gastronomie  
 Cukrářka – Alžběta Brabcová, Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace  
 Klempíř – Jiří Šebek, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace   
 Pokrývač – Filip Olesov, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace   
 Tesař – Zdeněk Nový, Střední odborná škola Jarov  
 Kominík – Patrik Panoch, Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace  
 Instalatér – Petr Valach, Střední škola gastronomická a technická Žamberk  
 Truhlář – Michal Stibůrek, Střední odborné učiliště stavební Benešov  
 Mechanik seřizovač – Tomáš Vrána, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 

Chomutov, příspěvková organizace  
 Obráběč kovů – Ondřej Škranc, Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková 

organizace  
 Strojní mechanik – Michal Vávra, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 

Pelhřimov  
 Elektrikář-slaboproud – Tomáš Pelán, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, 

příspěvková organizace  
 Elektrikář-silnoproud – Martin Novák, Střední škola elektrotechnická a energetická 

Sokolnice, příspěvková organizace   
 Automechanik – Michal Pustějovský, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace    
 Autolakýrník – František Hájek, Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková 

organizace   
 Karosář – Marián Poc, ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný 

závod  
 Zahradník – Šimon Beneš, Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace  
 Opravář zemědělských strojů – Jan Vávra, Střední průmyslová škola Třebíč  
 Lesní mechanizátor – Martin Hutaj, Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace  
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Laureáti XIV. ročníku Přehlídky České ručičky  
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Ocenění pedagogové  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hejtman Jan Grolich předává ocenění Josefu Hyprovi  
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  Předseda organizačního výboru Přehlídky České ručičky Jiří Košťál  
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