
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁZHAUS 

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně • keramik 

Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o., Praha 

• maskér/vlásenkář 

• umělecký keramik 

• umělecký rytec 
 

Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou 
• rytec skla 

• vitráž 

Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o. • restaurování 

 

 
 
FOYE 

 

NÁDVOŘÍ 

 
 
 
 

PŘEDSÁLÍ  

Akademie řemesel a Střední škola technická 
Zelený pruh, Praha 

• malíř 

• zedník 

Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou 
• kamenické práce 

 

Střední škola dostihového jezdectví a sportu • jezdecký trenažér 

SOŠ a SOU Čakovice  • kuchař 

MEZIPATRO a 1. PATRO – VELKÝ SÁL A PŘEDSÁLÍ 

Festival řemeslných workshopů Řemesla živě pořádá Novoměstská radnice, příspěvková organizace 

MČ Praha 2 za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy   

Seznam řemeslných 

workshopů 
 



• podlahář 

 

VELKÝ SÁL 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

• jemný mechanik hodinář 

• autolakýrník 

• karosář 

Střední odborná škola Jarov 

• zedník 

• sklenář 

• strojní mechanik 

• klempíř 

• zahradník 

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a 
Střední průmyslová škola oděvní, Praha 

• výtvarný workshop související 
s realizací oděvu 

Střední odborné učiliště kadeřnické Karlín, 
Praha 

• kadeřnice 

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, 
Praha 

• knihař 

• košíkář 

• textilák 

Vyšší odborná škola obalové techniky a 
Střední škola, Štětí 

• obalová dílna (naučíme zájemce 
navrhnout a složit zajímavý obal, 
nebo jiný trojrozměrný artefakt) 
grafik 

• dílna potisku hrníčků 
cena pouze za materiál: 
bílý hrnek: 60 Kč, barevný hrnek: 75 
Kč, placka: 12 Kč, tričko: od 80 Kč 
(podle velikosti) - ostatní věci 
zdarma 

• výroba buttonů 

Metropolitní odborná umělecká škola, Praha 
• ukázky prací maskérů 

• pletení copánků 

• masáž rukou 

Marcela Růžičková – Skleněný šperk 
• vázání skleněných květin 

cena workshopu: cca 40 Kč 

Živnostenský odbor, Praha 2 • informační stánek 

Střední průmyslová škola dopravní 

• gravírování skla 

• gravírování na tenký plech 

• autotronik 

• zámečník 

• automechanik 

• elektrikář 

 


