
                                                                                                                                                      
 

Slet krásných čarodějnic 

 

Tentokrát dvě soutěžní kategorie 
 

1.  Fantazie – Příroda nás obléká 
                                                           (práce s přírodními materiály) 
 

2.  Profesní – pracovní oděvy 

 
Vážení kolegové, 

  

opět se blíží období čarodějnic, kdy naše škola pořádá již 15. ročník tradiční 

módní přehlídky Slet krásných čarodějnic. 

 

Termín konání soutěže - 12. 4. 2017 

Začátek hlavní soutěže - 11. 30 hodin 

Doporučený příjezd do školy – 8. 45 – 9. 45 hodin 

Slavnostní zahájení soutěže ve sborovně školy – 10. 00 hodin  

(týká se učitelů i žáků) 

Krátká schůzka učitelů zúčastněných škol max. do 10. 30 hodin 

(porada nad tématem příštího ročníku) 

Vyhodnocení výsledků - 12. 30 hodin  

Ukončení soutěže  - 13. 00 – 13. 30 hodin 

 

 

Jak jste si již vážení kolegové všimli, dovolili jsme si letos udělat malou 

změnu. K výběru jsou dvě kategorie. Jedná se nám o to, zapojit do soutěže 

co největší možný počet žáků a to jak profesně silnějších, tak i těch slabších, 

u kterých předpokládáme, že je soutěžní atmosféra ve zvoleném oboru 

nadchne a pomůže jim lépe se realizovat v jejich budoucí profesi. Vyberte si 

proto každý takovou kategorii, jaká právě vám vyhovuje. Můžete zvolit i 

obě. Záleží jen na vás, jak témata pojmete. Zvolené kategorie uvedete 

v přihlášce.  

 



Ke zdárnému průběhu soutěže prosím přivezte a odevzdejte: 

 

 Obrazovou dokumentaci (nákres nebo foto) se jmény modelek a tvůrců 

modelu opatřena registračními čísly, která se musí shodovat s pořadovými 

čísly na modelech při soutěži – čísla dostanete v den soutěže od 

pořadatelů. Jména modelek a tvůrců musí být zapsána správně a čitelně, 

z této dokumentace budou jména použita pro případný diplom za 

umístění. Odevzdejte prosím Mgr. Šárce Fléglové nebo Elišce 

Jedinákové. 

 

 Dále je nutné přivézt flash disk s hudbou.  Prosím o označení disku 

městem, z kterého přijíždíte – Louny, Teplice, Jirkov……..Disk 

odevzdejte v tělocvičně u mixážního pultu. Obsluhovat ho bude Mgr. 

Rostislav Pric. 

 

 Startovné je letos 150,- Kč na soutěžícího žáka/žákyni + každý člen 

doprovodu 200 Kč,- (placeno v hotovosti v den soutěže). Pro doprovod 

bude připraveno občerstvení formou rautu, pro soutěžící žáky rovněž 

připravíme občerstvení. 

Slet krásných čarodějnic chápeme nejen jako soutěžní klání, ale 

především milé setkání kolegů, kteří se snaží udržet náš krejčovský obor 

při životě.  

 

 Účast v hodnotitelské komisi přislíbili: 

Jiří Moravec: Majitel ateliéru Moravec v Teplicích. Navrhuje a vyrábí 

společenské a svatební šaty na míru a přání zákazníka, pořádá prestižní 

módní přehlídky. 

Lenka Rezková: Krejčí a majitelka elegantního krejčovského salonu 

Femme Fatale v Mostě. Rovněž se profiluje šitím dle přání zákazníka, 

skvělou konfekcí a pořádáním módních přehlídek. 

Jana Kohoutová: Krejčí a dlouholetá pracovnice v krejčovském oboru. 

 

 Potvrzení účasti do 17. 3. 2017 – pivnickova@skolahamr.cz 
 

S případnými dotazy se obracejte na: p. Pištěkovou / Pivničkovou 607969312 

                                                            p. Fléglovou 775178086, 73958883 
 

 

  


