24. 6. 2014, Brno
Dnes přibylo 45 nových jihomoravských kominických tovaryšů
Budoucnost nás všech v mladých lidech. A to si dobře uvědomují pořadatelé akce, kterou nazvali
Pasování kominických tovaryšů. Střední škola stavebních řemesel ŠSŘ Brno – Bosonohy proto pod
patronací Moravského kominického společenstva a uspořádala pro nastupující generaci kominíků
slavnostní akt, který jim připomněl, jakou tradici má řemeslo, které si vybrali, a jakou vážnost si
zasluhuje.
Mladí mužové, kteří se poslední tři roky věnovali přípravě na kominické řemeslo a minulý týden
potvrdili své schopnosti při závěrečných zkouškách, byli dnes slavnostně a se vší parádou uvedeni do
stavu tovaryšského a stali se tak právoplatnými kominíky, jaké potřebuje každý z nás.
Dopolední slavnostní akt byl navštíven nejen rodinami nových tovaryšů, ale i zástupci
Jihomoravského kraje včetně hejtmana JUDr. Michala Haška, člena Rady JMK Mgr. Jiřího Jandy, České
školní inspekce, Krajské hospodářské komory, Jihomoravského stavebního klastru, MŠMT ČR, MPSV
ČVR, Národního ústavu vzdělávání, Akademie J. A. Komenského, VUT, Úřadu práce ČR, sociálních
partnerů a dalších institucí.
Upomínkové předměty a dary novým tovaryšům věnovali: Jihomoravský kraj, firmy Ricom gas –
komínové systémy, Schiedel s.r.o. a Prefa Kompozity, a.s.
„Šlo o důstojný akt, který mnohým novým tovaryšům a především jejich blízkým, přinesl radost
z ukončeného učení“, připomněl Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy.
Organizátoři akce plánují v příštím roce nejenom uspořádat podobný slavnostní akt i pro absolventy
dalších učebních oborů, ale mají i mnohem širší plány.
Jak říká ředitel školy Ing. Josef Hypr: „Chceme také nabídnout radu a pomoc dalším školám
a institucím po Jihomoravském kraji i v celé České republice, které by chtěly své řemeslné
naděje motivovat podobným způsobem do dalšího pracovního života.“
V úterý 24. 6. 2014 se tak v Konventu Milosrdných bratří započala nová tradice, která nás jistě bude
provázet v příštích letech a bude pomáhat budovat profesní hrdost mladým řemeslníkům, bez
kterých by náš život zdaleka nebyl tak pohodlný.
Patronace: Moravské kominické společenstvo
Organizátor: Střední škola stavební řemesel Brno – Bosonohy
S podporoou Jihomoravského kraje, MŠMT ČR, MPSV ČR a Jihomoravského stavebního klastru.
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