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Jan Vala ze Stropešína patří mezi 
devět úspěšných absolventů vzdě-
lávacího projektu  Spolu se učíme 
a spolu pracujeme. Dnes je hrdý na 
to, že absolvoval baristické zkoušky 
a ví, jak správně vařit svůj oblíbený 
nápoj - výbornou kávu. 

„Nejradši mám latte macchiatto 
nebo cappuccino. Ale napěnit správně 
mléko vůbec není snadné, to mi dalo 
na kurzu nejvíc  zabrat,“ směje se 
osmadvacetiletý Vala. 

První etapa projektu Spolu se učí-
me a spolu pracujeme probíhala od 
prosince do ledna pod hlavičkou 
třebíčského spolku Vrátka. Jeho 
hlavním cílem je naučit lidi v čás-
tečném či plném invalidním důcho-
du novým dovednostem a odbor-
ným znalostem a zvýšit tak jejich 
šanci na pracovní uplatnění.  

Peníze poskytl Evropský sociální 
fond. „Už v minulosti se díky našim 
vzdělávacím projektům podařilo najít 
práci desítkám lidí s plnou či částeč-
nou invaliditou,“ říká Irena Rybníč-
ková, personalistka a předsedkyně 
spolku Vrátka.  

Jan Vala je kvůli vrozené autistické 
poruše v plném invalidním důcho-
du. Nabídka na účast v projektu 
jej zaujala natolik, že se poprvé od 
absolvování pomocné základní ško-
ly rozhodl rozšířit si své vzdělání a 
možnosti.  

„Do stacionáře nám přišel letáček 
a já jsem hned věděl, že to chci zku-
sit. S ničím jsem neměl problém, 

s dojížděním ani s učením a zkouška-
mi. Naše lektorka na baristickém kur-
zu Věra Kuchařová je moc hodná a 
zároveň nás naučila vše, co bylo potře-
ba,“ konstatuje Vala.  

Nejradši by pracoval v hrotovic-
ké kavárně, kterou provozuje Den-
ní centrum Barevný svět. Láká jej 
však také představa pekařského 
kurzu. Kávu zatím vaří doma sobě 
a mamince na starším modelu kávo-
varu. 

Nasazení všech kurzistů ocenila i 
sama Věra Kuchařová, lektorka  ze 
střední odborné školy. Upozornila, 
že účastníci museli na závěr absol-
vovat náročnou teoretickou a prak-
tickou zkoušku. Zahrnovala proká-
zání vědomostí o kávě, kávovníku, 
rozpoznání odrůd kávy či popis její-
ho pražení. 

Všichni také museli vysvětlit poj-
my spojené s kávou a připravit na 
profesionálním kávovaru nejběž-
nější typy káv, kterými jsou ristret-
to, espresso, espresso macchiato, 
cappuccino, latte macchiato a café 
lungo. Neméně důležitou součástí 
zkoušky bylo také předvést správ-
ný servis všech kávových nápojů a 
komunikovat s hosty při obsluze.   

 -val-

JAN VALA je dnes šťastný, že absolvo-
val kurz a stal se baristou. 
 Foto: Vladimíra Valová

Jan Vala je velice úspěšný barista

Krajská hospodářská komora Kra-
je Vysočina ve spolupráci s Hospo-
dářskou komorou České republi-
ky zorganizovala v úterý 19. února 
v prostorách Ekotechnického cen-
tra Alternátor v Třebíči krajské 
kolo odborné soutěže „T-PROFI – 
TALENTY PRO FIRMY“. 

Jedním z hlavních cílů soutěže je 
přilákat děti k technickému vzdělá-
vání, aktivně podpořit polytechnic-
kou výuku, posílit kvalitu odbor-
né přípravy a propagovat příklady 
dobré praxe – spolupráci zaměst-
navatelů se středními a základními 

školami. 
Úkolem pěti soutěžních týmů 

složených z žáků základních a 
středních škol a zástupce míst-
ní firmy bylo sestrojení funkčního 
modelu lanové dráhy ze stavebnice 
Merkur podle montážního návodu.

Všem týmům se podařilo úkol 
splnit a sestavený model lanovky 
v daném časovém limitu rozpohy-
bovat. 

Porota kromě dodržení časového 
limitu a splnění podmínky funkč-
nosti modelu hodnotila také přes-
nost sestrojení, soulad s projektovou 

dokumentací, zapojení všech členů 
týmů a další kritéria. 

Vítězství si odnesl tým z okresu 
Žďár nad Sázavou, zastoupený fir-
mou COMPAS automatizace, spol. 
s r. o. a složený z žáků 2. Základ-
ní školy Žďár nad Sázavou a Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové 
školy Žďár nad Sázavou. 

Na druhém místě se umístil tým 
zastupující okres Havlíčkův Brod 
(Technocon, s. r. o., ZŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou, Akademie – 
VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad 
Sázavou) a na třetím místě se umís-

til jihlavský tým (BOSCH Diesel s. 
r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, 
Střední škola průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava).  

Dalšími účastníky soutěže byly 
týmy z okresů Pelhřimov (Conteg, 
spol. s r. o. , ZŠ Komenského Pelhři-
mov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Tře-
bíč (NUVIA a.  s. , ZŠ Oslavická, 
Střední průmyslová škola Třebíč). 

Členové vítězného týmu obdrželi 
sady nářadí, které poskytla firma We-
ra Werk s. r. o. a zajistili si postup do 
národního kola, které se uskuteční 
25. dubna v Praze.  -zt-

VŠICHNI účastníci klání na společném fotu. Foto: archiv pořadatelů 

V Třebíči se stavělo z Merkuru


