Soutěž SUSO měla v Českých Budějovicích
za poslední roky zatím největší účast
Tisková zpráva, 19.5. 2014
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO již zná vítěze
pátého kola, které proběhlo ve dnech 16. a 17. května 2014 na
Výstavišti České Budějovice při výstavě Hobby 2014. Soutěžilo zde deset družstev
truhlářů a deset zednických týmů z celkem čtrnácti škol. Soutěžící předvedli svůj um
před zraky diváků.
Do celorepublikového finále při veletrhu FOR ARCH 2014 postupují z celkového počtu 40
soutěžících vítězní truhláři Štěpán Šatlava a Karel Turek za SOU Hluboš a ze druhých pozic
Luděk Letmajer a Miloš Vydra z ISŠ Rakovník. Ze zednických týmů do finále poputují Václav
Dlask a Karel Vosička z ISŠ Rakovník a stříbrní Jan Houska a Zdeněk Pavlečka ze SPŠ strojní
a stavební Tábor. „Rok od roku je naše soutěž větší a komplexnější. Studenti mají stále těžší
úkoly, ale o to víc nás těší, že ti nejlepší je zvládají ještě před časovým limitem,“ uvádí David
Surmaj ze společnosti ABF, organizátora soutěže. Soutěžní kolo získalo záštitu a podporu
Jihočeského kraje.
Jihočeský kraj soutěž aktivně podporuje
Luboš Hešík z kanceláře hejtmana Jihočeského kraje si uvědomuje, že podpora řemesel je
v dnešní době opravdu důležitá. „Projekt SUSO má určitě smysl, neboť podporuje řemeslné
obory, kde je počet absolventů různorodý.,“ uvádí Hešík. „Díky podpoře řemesel nejen ze
strany kraje, ale i zaměstnavatelské sféry a aktérů trhu práce, se snažíme tuto situaci
neustále zlepšovat,“ dodává.
Řady truhlářů se snad rozrostou o další šikovné mladíky
Dva malí žáci z Dětského domova Horní Planá si pod vedením hlavního porotce soutěže
Libora Malého vyzkoušeli truhlářské řemeslo. „Myslím, že jsme hochy trošku přesvědčili, že
tohle řemeslo za to opravdu stojí. Snad se tím rozrostou řady šikovných truhlářů,“ dodává
Malý. Výrobky ze soutěže truhlářů putují do Dětského domova Horní Planá, kde budou
opravdu užitečné.
Výsledky soutěžního kola jsou uveřejněny na www.suso.cz.
(http://www.suso.cz/cz/vysledky18.asp)
Více informací naleznete na www.suso.cz.

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO
SUSO je nekomerční projekt, který umožňuje žákům
stavebních oborů porovnat svoje schopnosti a zkušenosti.
Spolu s tím dává prostor i ostatním zájemcům prohlédnout
si řemeslo „naživo“. Organizátorem akce, která již 18 let probíhá
v rámci doprovodných programů stavebních výstav a veletrhů, je společnost ABF, a.s.
Finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO se koná 16. – 19. 9. 2014 v Praze při
mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH.
Kontakt pro média: Jana Kratochvílová, Omnimedia, s.r.o.
T.: +42 221 419 220 | j.kratochvilova@omnimedia.cz
Generální partner: Wienerberger cihlářský průmysl a.s.
Hlavní partneři: Schiedel, a.s., XELLA CZ s.r.o., KB – BLOK systém, s.r.o., LB Cemix, s.r.o.,
FOR ARCH
Hlavní partner oboru truhlář: Houfek, a.s.
Partneři: Mafell, DeWalt, Ramia tools, s.r.o., Carhartt – www.disturb.cz, DYAS.EU, a.s.
Hlavní mediální partner: časopis Stavebnictví, TZB Info
Hlavní mediální partner oboru truhlář: Dřevařský magazín
Mediální partner oboru truhlář: Truhlářský portál
Mediální partneři: České stavby, Český rozhlas, Build Info, Učitelské noviny, Deník,
Stavitel, Konstrukce, Stavební.net
Záštita: MŠMT, MPO, HK ČR, AK ČR, SPS v ČR, AČN
Odborná garance: Státní úřad inspekce práce
Výsledky oboru truhlář
1. Štěpán Šatava, Karel Turek
2. Luděk Letmajer, Miloš Vydra
3. Pavel Szuta, Jan Pavlíček
Obor zedník
1. Václav Dlask, Karel Vosička
2. Jan Houska, Zdeněk Pavlečka
3. Marek Bučkó, Miroslav Nedoma
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