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Cena Jihomoravského kraje 2016 
udělena Ing. Josefu Hyprovi

Cena Jihomoravského kraje se uděluje od roku 2004. Je oceněním vynikajících zásluh o rozvoj 
Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, 
žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způ-
sobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, 
a které svými morálními kvalitami mohou být příkladem. Pro Dřevařský magazín je velmi potěšitelné, 
že mezi 26 osobnostmi, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 22. září 
2016 se rozhodlo udělit Cenu Jihomoravského kraje 2016, je za práci s mládeží Ing. Josef Hypr, 
ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace.

Střední škola stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, příspěvková organizace 
vzdělává pro nábytkářské firmy čalouní-
ky, truhláře, řezbáře, umělecké truhláře 
a je také akreditována v Národní sousta-
vě kvalifikací pro vzdělávání dospělých 
s cílem získání profesních kvalifikací 
a výučních listů. Na stránkách školy 
www.soubosonohy.cz je možno se 
seznámit s řadou projektů a událostí 
ředitelem vymyšlených, navržených či 
cíleně podporovaných pro zvýšení záj-
mu dětí a mládeže o řemesla, o získání 
výučního listu, maturitního vysvědčení, 
celoživotního vzdělávání. 
Ředitel Hypr je duchovním otcem a rea-
lizátorem s neutuchajícím entuziasmem 
mj. přehlídky České ručičky, jež má 
podobu slavnostního večera s předá-
váním ocenění žákům – vítězům vybra-
ných soutěží odborných dovedností 
škol za období příslušného školního 
roku. Je realizována každoročně v Brně, 
v průběhu měsíce června, za účasti řady 
významných osobností, letos za účasti 
Kateřiny Valachové, ministryně škol-
ství. Vyhlašovatelem přehlídky, která 
se stala významnou celorepublikovou 
událostí, je Jihomoravský kraj ve spolu-
práci s partnery Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem 

zemědělství, Hospodářskou komorou 
České republiky a Agenturou pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest. 
Dále z bohatých aktivit školy iniciovaných 
ředitelem Hyprem jmenujme odbornou 
soutěž žáků oboru čalouník s názvem 
Mistrovství české republiky s mezinárod-
ní účastí, jejímž mediálním partnerem je 
Dřevařský magazín. Soutěž se letos 
bude konat již po šesté a z toho podruhé 
pod záštitou MŠMT ČR. 
V roce 2015 se škola úspěšně zúčastnila 
prvního ročníku soutěže „Ceny hejtmana 
Jihomoravského kraje za společenskou 
odpovědnost“ a v kategorii Veřejný sek-
tor – ostatní organizace nad 50 zaměst-
nanců se umístila na 2. místě. 
Snad největší letošní událostí školy, 
významnou v Roce řemesel 2016, je 
vybudování Regionálního centra sta-
vebních řemesel, které nemá v České 
republice obdoby. Provoz centra, které 
si dne 20. 9. 2016 v doprovodu Michala 
Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, 
se zájmem prohlédl Bohuslav Sobotka, 
premiér vlády ČR, byl zahájen slavnost-
ním přestřižením pásky dne 22. 3. 2016. 
O osobnostech, které převezmou pre-
stižní ocenění slavnostně 12. listopadu 
2016 na Zámku ve Slavkově u Brna, 
řekl hejtman Michal Hašek: „Jde mno-
hdy o osobnosti, které nefigurují na 
prvních stránkách novin a v televizních 
pořadech v nejsledovanějším čase – ať 
už jsou to vědci, umělci, podnikatelé, 
sportovci, i ti, kteří dovedou zachránit 
život druhým. Lidé různých generací, 
kteří vynikají v různých oborech lidské 
činnosti, ale mají jedno společné – ve 

svém životě a ve své práci nečekali na to, 
co pro ně stát, společnost či okolí udělá, 
ale právě naopak, projevili statečnost či 
obohatili naši společnost svým výjimeč-
ným nadáním. Právě takoví lidé jsou solí 
našeho regionu, solí naší země“.
Redakce Dřevařského magazínu ře-
diteli Ing. Josefu Hyprovi k prestižnímu 
ocenění upřímně blahopřeje a přeje mu 
a škole úspěch a mnoho talentovaných 
žáků a studentů.
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Ing. Josef Hypr s blahopřáním k letoš-
ním narozeninám od prezidenta České 
republiky Miloše Zemana


