Jubilejní desátý ročník největší řemeslné přehlídky v České republice České ručičky vyhlásil
Jihomoravský kraj 26. září 2017. Do tohoto ročníku bylo zařazeno celkem 21 oborů:
kosmetička
kadeřnice
zahradník/ice
kuchař/ka
číšník/servírka
cukrář/ka
automechanik
autolakýrník
karosář
mechanik seřizovač
obráběč kovů
strojní mechanik/zámečník
elektro – slaboproud
elektro – silnoproud
instalatér
klempíř
pokrývač
tesař
lesní mechanizátor
opravář zemědělských strojů
kominík

Průběh všech soutěží byl zdokumentován, přičemž vzniklo kolem 2500 fotografií a přibližně 10 hodin
hrubého videomateriálu. Výstupem pak bylo celkem 11 reportáží (některé soutěže probíhaly paralelně v rámci
jedné události). Za každým z jedenadvaceti vítězů soutěží jsme se vydali do místa jeho bydliště, studia či
pracoviště s kamerou a fotoaparátem ještě jednou, abychom pořídili materiál pro tzv. videovizitku a také fotografii
laureáta před rollupem s logy Českých ručiček a sponzorů přehlídky.
Rádio Čas, které se stalo jedním z partnerů přehlídky, odvysílalo na jaře 2018 spotovou kampaň, která
měla upozornit na konání přehlídky a také na nedostatek žáků v učňovských oborech. Tématem řemesel a
učňovského školství, včetně zmínky o Českých ručičkách, se v roce 2018 několikrát zabýval i pořad Kutil Adam
na TV Barrandov. Důkazem, že se značka „České ručičky“ dostává do povědomí veřejnosti, byl požadavek
několika různých médií na informace o slavnostním galavečeru, kam chtěli redaktoři pozvat své publikum. To
bohužel nebylo s ohledem na povahu akce možné, nicméně s tímto faktorem můžeme pracovat v ročníku
jedenáctém.
Slavnostním galavečerem provedl publikum moderátor České televize Ondřej Blaho, novinkou byly živé
vstupy ze zákulisí a také z okolí sálu Rotunda, kde se ghalavečer 20. 6. 2018 odehrával. Tyto vstupy obstarala
další tvář České televize Michaela Casková a v jejich rámci představila divákům v sále práci uměleckých řezbářů,
vyřezávání uměleckých děl z ovoce, projekt studentského automobilu nebo činnost strojírenského učiliště
spadajícího pod křídla První brněnské strojírny Velká Bíteš, jednoho z hrdých partnerů pžehlídky České ručičky.

Moderátoři Ondřej Blaho a Michaela Casková

Slavnostní atmosféra v sále Rotunda

Ocenění předával také ministr školství Robert Plaga

Na pódiu při slavnostním galavečeru defilovalo vedle jedenadvaceti laureátů a jejich doprovodu také
několik desítek hudebníků a tanečníků. Hlavní osu galavečera tvořil orchestr ZUŠ Hodonín, toto těleso pak
doplnil ještě sólový kytarista Lukáš Hladeček a soubro tanečníků z téže školy. Hlasově podpořila hudebníky
zpěvačka Soňa Bracková, která si závěrečné „Dělání“ střihla jako duet s moderátorem Ondřejem Blahem.
O další hudební zážitky se postarala skupina Vesna, moderními tanečními kreacemi ovládli pódium
tanečníci z uskupení Credance. O vtipnou vsuvku se postarali „hiphopeři“ vystupující pod přezdívkami Rado a
Kevin, kteří při příležitosti jubilea Českých ručiček předvedli svou „rapovou hymnu“, která každý ročník tradičně
ze záznamu otevírá, živě a s patřičným zaujetím pro výsledný efekt. Třešínkou na dortu pak bylo vystoupení
oživlých soch uskupení Big Names – s nimi se také hosté galavečera dlouho do noci fotografovali v předsálí
Rotundy.
Tu správnou atmosféru na jevišti, v hledišti i v okolí Rotundy měl na starosti jeden z nejzkušenějších
kameramanů České televize Jiří Špička. Sekundovali mu další tři neméně zkušení „švenkři“ – přenos tedy zajistili
celkem čtyři kamerové jednotky. Do světelného parku, který v sále na brněnském výstavišti není v ideální
konfiguraci ani v nejlepším stavu, jsme přidali více než desítku efektových LED světel a samozřejmě silná
outdoorové reflektory k osvětlení scén z exteriéru. Dění na pódiu bylo již tradičně přenášeno na dvě velkoplošná
plátna zavěšená nad hlavní scénou, kde si diváci mohli vychutnat jednak množství předtočených příspěvků, ale
také detaily jednotlivých mluvčích, zpěváků, tanečníků či hudebníků. Přenos celé události na plátno umístěné na
venkovní ploše před Rotundou byl technicky zajištěn, překazily nám jej ovšem nepředvídatelné technické potíže.

Hudební skupina Vesna

Orchestr ZUŠ Hodonín

Taneční vystoupení Libertango

Mediální zmínky o X. ročníku přehlídky České ručičky:
Respekt: https://www.pressreader.com/czech-republic/respekt/20180423/282351155378033
PEAK: https://www.peak.cz/miroslav-bulka-diametral-technicke-obory-cesku-prakticky-vymrely/
Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Jihomoravsky-kraj-Jubilejni-galavecer-prehlidky-Ceske-rucicky-540970
TZB info: https://vytapeni.tzb-info.cz/17609-ceske-rucicky-2018-remeslo-vsude-kam-se-podivas
FeedIT: https://feedit.cz/2018/06/21/diametral-predaval-plakety-na-galaveceru-ceskych-rucicek/
SOU Uherský Brod: http://drupal.sou-ub.cz/node/469
Mediální zmínky o soutěžích zařazených do X. ročníku přehlídky České ručičky:
Brňan: https://www.brnan.cz/udalosti/nejlepsi-kadernice-kosmeticky-v-brne-konal-se-zde-dalsi-rocnik-souteze-mladych-kaderniku
BVV: https://www.bvv.cz/svet-zeny/aktuality/mistrovstvi-v-barvach-duhy-na-vystavisti-soutezili/
Svaz květináčů a floristů: http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/index.php?lng=0&ids=116
Bidfood: https://www.bidfood.cz/gastrostudio/o-nas/novinky/gastro-junior-brno-bidfood-cup-2018
Všudybyl: http://www.e-vsudybyl.cz/archiv/mezinarodni-mistrovstvi-ceska-gastro-junior-brno-bidfood-cup-2018-4238/
SŠ Brno, Charbulova: https://charbulova.cz/gastro-junior-brno-2018/
SPŠA Zábřeh: http://www.spsa-za.cz/aktuality-informace-o-skole/soutez-autoopravar-junior-2018/
Znojemský deník: https://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/nejlepsi-nadejny-automechanik-k-titulu-mi-pomohla-praxe-v-servisu-rika-koci-20180406.html
SŠTGA Chomutov: http://www.tgacv.cz/index.php/556-soutez-mechaniku-2019
Kraj Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/soutez-kovo-junior-2018-zdarska-prumyslovka-hostila-republikovou-soutez-v-soustruzeni/d-4087005
TZB info: https://www.tzb-info.cz/122441-xxi-rocnik-souteze-odbornych-dovednosti-ucen-instalater-2018
Krajské listy:

https://www.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/okres-pardubice/19979-michal-zak-zvitezil-v-oboru-obrabec-kovu-porekadlo-o-zlatych-ceskych-rucickach-stale-plati-ocenil-to-i-hejtman.htm

Televize Vysočina: https://www.televizevysocina.cz/zpravodajstvi-z-vysociny/zdarsko/hlavni-zpravy/item/2186-byvale-zdarske-uciliste-hostilo-celostatni-soutez-obrabecu-kovu
Dřevařský magazín: http://www.drevmag.com/cs/home/informacni-servis/5402-juniorskymi-tesarskymi-mistry-cr-jsou-ondrej-porubek-a-adam-kapitanik-ze-ss-remeslne-jaromer
Raport: http://raport.cz/noviny/2018-19_nejdulezitejsi-je-zapich-a-nedorezy/2018-19/
Středočeský kraj: http://kap-stredocesky.cz/informace/akce-a-projekty/189
Havlíčkobrodský deník: https://havlickobrodsky.denik.cz/z-regionu/opravari-zemedelskych-stroju-se-utkali-v-trebici-20180511.html
Mediální zmínky o řemeslech a problematice učňovského školství:
Eurozprávy:

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/214488-krize-v-cesku-na-kvalitniho-remeslnika-se-nacekate-a-kvuli-packalum-si-priplatite-u-jilkove-se-bourlive-debatovalo-o-budoucnosti-zrucnych-rucicek/

Týden: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/zaci-budou-mit-opet-povinne-dilny-nauci-se-manualni-zrucnosti_468408.html
Respekt: https://www.respekt.cz/spolecnost/mozna-nas-evoluce-zbavi-sikovnosti-a-budeme-jen-chytra-protoplasma
Respekt: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/17/zlate-ceske-rucicky

