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Ostravské kolo soutěže SUSO se blíží!
Největší projekt zaměřený na řemeslo v ČR a na Slovensku, Soutěžní přehlídka stavebních
řemesel SUSO započal už 21 rok. Ve dnech 17. a 18. 3. 2017 se v Ostravě při veletrhu Střechy,
stavba, zahrada rozeběhne druhé postupové kolo soutěže. Své síly v něm poměří celkem 34
mladých řemeslníků, a to 9 týmů zedníků a 8 družstev truhlářů. Generálním partnerem je už po
dvacáté společnost Wienerberger, cihlářský průmysl a.s.
„Soutěží se snažíme veřejnost upozornit na to, že studium řemesel má opravdu smysl. Řemeslníků je
v současné době akutní nedostatek a pro mladé studenty tato přehlídka často znamená vyšší
kvalifikaci a neocenitelnou výhodu na trhu práce“. uvádí David Surmaj ze společnosti ABF,
organizátora soutěže.
Soutěžící nebudou mít na růžích ustláno
Zedníci se v postupovém kole potkají s novými disciplínami, a to se zděním z broušených cihel
POROTHERM T PROFI plněných minerální vatou nanášením tenkovrstvé malty zubovým hladítkem,
dále budou lepit ražené lícové pásky TERCA na modelovou stavbu (obojí od generálního partnera
soutěže – společnosti Wienerberger), nanesou pastovité omítky LB Cemix, postaví komínový systém
Schiedel, vyzdí skelet z materiálu YTONG (Xella CZ) a postaví fragment Heluz. Truhláři budou mít za
úkol vyrobit složitý stojan na květiny. Hotové stojany převezme Nadace Veroniky Kašákové. K práci
mají k dispozici simulovaný prostor skutečné truhlárny, kde jim slouží širokopásové brusky a dlabačky
Houfek, pily Mafell, stoly Ramia a vrtačky DeWalt.
„V letošním roce řemeslníci čelí opravdu nelehkým disciplínám. Věřím však, že je to vybičuje k vyšším
výkonům ve studiu i v budoucím povolání. Řemeslníků je akutní nedostatek a je nutné, aby alespoň ti,
co na trhu jsou, byli opravdu kvalitní,“ uvedl Surmaj.
Konat se budou postupně postupová kola (Hradec Králové, Nitra a České Budějovice) a finále
proběhne na veletrhu FOR ARCH v září 2017.
Více informací naleznete na www.suso.cz
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