
STRANA  5 Zaměstnání ŽN - SRPEN 2017

Mladí technici ze žďárské prům-
ky letos na jaře bodovali v soutěžích 
celostátní přehlídky České ručičky. 
Obsadili první pozici v rámci krajů. 
Zde je malé ohlédnutí.

Národní soutěž v programování 
CNC obráběcích strojů suverénně 
vyhrál Josef Vrbka, student 4. roč-
níku Vyšší odborné školy a Střed-
ní průmyslové školy ve Žďáru nad 

Sázavou. Cílem akcí byla propaga-
ce technických řemesel a porovnání 
připravenosti budoucích absolventů 
škol technického zaměření. Soutěž 
prokázala odbornou zdatnost mla-
dých techniků z Vysočiny.

Řemeslo Vysočiny 2017
V pořadí první byla letos v únoru 

krajská soutěž s názvem Řemes-
lo Vysočiny 2017. Proběhla pod 

patronací Cechu KOVO a Kraje 
Vysočina. Žďárská VOŠ a SPŠ při ní 
hostila na 32 studentů z osmi střed-
ních škol Kraje Vysočina, a dokonce 
ze dvou partnerských škol ze Sloven-
ska. 

Svoje dovednosti porovnávali stu-
denti oborů obráběč kovů a mecha-
nik seřizovač. Jejich výsledky hodno-
til tým vylosovaný z pedagogického 
doprovodu. 

„Soutěž probíhala hlavně v rovině 
praktické, kde obráběči kovů soustruži-
li kovový obrobek a mechanici seřizo-
vači psali program na výrobu kovové 
součásti na CNC fr éze. V teoretické 
části měli soutěžící za úkol zpracová-
ní protokolu měření a rozbor uložení a 
výpočet otáček vřetene soustruhu,“ při-
bližuje Petr Libra, správce informač-
ních techonogií na zdejší škole.

V jednotlivcích zvítězil za katego-
rii mechanik seřizovač Josef Vrbka 
z domácí školy, z družstev byli opět 
nejlepší domácí Dominik Svoboda 
a Josef Vrbka.

V soutěži soustružníků obrábě-
čů zvítězil Martin Pospíchal ze 
Střední školy průmyslové, technic-
ké a automobilní Jihlava, a nejlepší 
schopnosti prokázal tým ze Střed-
ní odborné školy Jana Tiraye Vel-
ká Bíteš ve složení Petr Veverka a 
Jakub Vochyán. 

Vítězové postupovali do celostátní 
soutěže České ručičky.

Mechanici seřizovači se utkali v 

březnu v Brně, a soustružníci z celé 
republiky poměřili síly v Chomuto-
vě.

Výsledky krajské soutěže 
MECHANIK - SEŘIZOVAČ
Družstva 
1. Dominik Svoboda, Josef Vrbka, 

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
2. Jakub Barbořík, Aleš Katolický, 

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
3. Šimon Frank, Petr Svoboda, SŠ 

průmyslová, technická a automobil-
ní Jihlava (Pokračování na str. 6)

V Českých ručičkách bodovali Žďáráci

ŘEMESLNÍKEM národní soutěže 
Kovo Junior 2017 byl Josef Vrbka, letos 
na jaře student 4. ročníku  VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou. 


