
 

 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO  
18. a 19. 1. 2017 

 HLAVNÍ SÁL  KLUBOVNY A PŘÍSÁLÍ 

8:00 -14:00 PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
S PREZENTACÍ STŘEDNÍCH ŠKOL A UČEBNÍCH OBORŮ 

SOUTĚŽÍCÍ DRUŽSTVA  

start na přiděleném čísle stanoviště 

8:00 zahájení 1.skupina – hlavní sál od čísla 1 až po číslo 18 

8:00 -14:00 hlavní sál, předsálí, vestibul, prostor před KD K-TRIO 
individuální prezentace pro nesoutěžící žáky 

start 1. skupina 8:15 hodin 

 

ukázky kovářského řemesla, focení a úpravy fotografií na PC, ukázky 
česání a líčení, modelování marcipánu, dekorativní vyřezávání ovoce, 
obsluha a programování CNC obráběcích strojů, odebírání otisků, 
měření tělesných kompozic na bioimpendanční váze 

 doprovodný program – hlavní sál 
9:00 videoprojekce s praktickou ukázkou opravy výtahových dveří  

SŠ technická a dopravní Ostrava -Vítkovice 

9:10 SŠ služeb a podnikání Ostrava - Poruba, filmy studentů 
Tadeáš Zajac - Slezské tajemno 
Martin Sojka a Jakub Gabrhel - Dirt Bikest in forest 

9:20 videoprojekce a barmanská show 
SŠ společného stravování Ostrava - Hrabůvka 

9:35 Ahol SOŠ s.r.o. 
Prezentace s pohádkou - Zázračná váha 

9:45 květinová módní přehlídka 
SŠ zahradnická Ostrava 

10:00 ukázka hasičské výstroje 
SŠ techniky a služeb Karviná 

10.10 ukázky sebeobrany 
SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava - Poruba 

10:25 prezentace robotiky 
SŠ elektrotechnická Ostrava 

10:45 zahájení 2. skupina – hlavní sál  

 doprovodný program – hlavní sál start 2. skupina 11:00 hodin 

11:15 videoprojekce a barmanská show 
SŠ společného stravování Ostrava - Hrabůvka 

 

11:30 vyhodnocení 1.skupiny – hlavní sál 
11:45 květinová módní přehlídka 

SŠ zahradnická Ostrava 

12:00 Ukázka hasičské výstroje 
SŠ techniky a služeb Karviná 

12:10 Ahol SOŠ s.r.o. 
Prezentace s pohádkou - Zázračná váha 

12:20 SŠ služeb a podnikání Ostrava - Poruba, filmy studentů 
Tadeáš Zajac - Slezské tajemno 
Martin Sojka a Jakub Gabrhel - Dirt Bikest in forest 

12:30 videoprojekce s praktickou ukázkou opravy výtahových dveří  
SŠ technická a dopravní Ostrava -Vítkovice 

  12:40 prezentace robotiky 
SŠ elektrotechnická Ostrava 

12:50 ukázky sebeobrany 
SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava - Poruba 

13:30 vyhodnocení 2. skupiny – hlavní sál 
 

                                                                         
 


