
 

 

5. 9. 2017, Brno – Bosonohy 

Víc než 150 nových učňů a pořád je to málo. 

Dne 4. 9. 2017 jsme na Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy slavnostně přivítali nové 

žáky stavebních a nábytkářských oborů vzdělání.  

Slavnostního ceremoniálu se kromě nových žáků a jejich rodičů účastnili i zástupci Jihomoravského 
kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, potencionálních zaměstnavatelů, dalších 
významných institucí a v neposlední řadě i úspěšní absolventi školy.  
 

Pan ředitel Ing. Josef Hypr připomenul, že jsme jako škola pyšní na to, že se nám daří aktivně 

spolupracovat nejen s úřady, ale také s cechy a velkými firmami z jihomoravského regionu, které se 

zajímají o novou krev ve svých oborech a synergicky se školou připravují učňům co nejpodnětnější 

studijní zážitky a lákavou budoucnost po skončení studia.  

Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje pak o naší akci prohlásila:  „Pro 

nové učně je takovýto ceremoniál vyjádřením úcty a jasným signálem, že si školu vybrali správně.  

Řemeslo má zlaté dno, i když někdy to vypadá, že svět patří právníkům a manažerům, není tomu tak. 

A my jako Jihomoravský kraj se snažíme maximálně podporovat učňovské školství a já věřím, že z těch 

lidí, kteří se tu vyučí, budou noví, dobří řemeslníci, a to my jako společnost opravdu potřebujeme.“ 

Jak zmínila paní Ing. Helena Prokopová, Cechmistr cechu čalouníků a dekoratérů, právě díky evoluci 

ruky a jejího propojení s mozkem, jsme se jako druh rozvinuli do dnešní podoby a je potřeba nadále 

toto spojení podporovat, protože jedině tak nezakrníme.  

Na její řeč pak navázal pan Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA, předseda představenstva, Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků České republiky, který připomněl, že: „řemeslo je dnes 

velmi poptávanou profesí a umět něco zároveň hlavou i rukama, to je devíza, se kterou se mladí lidé 

na trhu práce neztratí“.  

Děkujeme všem, kteří se spolu s námi snaží mladým lidem připomínat, že řemeslo je pro ně skvělou 

příležitostí a má obrovskou budoucnost, kterou jim téměř žádný jiný obor zajistit nemůže.  

Zde najdete několik fotografií z akce.  
V příštím týdnu bude na stránkách školy k dispozici videozáznam. Zatím se můžete podívat na 
reportáž z červnového pasování do stavu tovaryšského https://www.soubosonohy.cz/archiv#739. 
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