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Ve třetím lednovém týdnu využili žáci naší školy prodloužení výstavy Jaroslav Horejc – mistr 
českého art deca. Na výstavu v unikátních prostorách gotického domu U Kamenného zvonu na Staroměst-
ském náměstí se vydaly v době praxe všechny ročníky oboru Starožitník, později ale i žáci uměleckořeme-
slných oborů ze tříd U1B, U2A a U3A.

Výstava překvapila nejen svým rozsahem, citlivou instalací, ale především neobyčejným záběrem 
díla tohoto pro širší veřejnost méně známého umělce. Své sochařské nadání uplatnil Horejc jak v monu-
mentálním sochařství návrhy pomníků, tak v komorních pracích z nejrůznějších materiálů: od mramo-
ru přes dřevo, kov až po keramiku a sklo. Zaujal jej nový dekorativismus, který prosadil nejdůsledněji 
ze všech našich sochařů. Nepřitahovala ho řecká a klasická římská antika, z níž čerpali umělci od renesan-
ce, ale inspiroval se řeckým archaickým obdobím, ale i uměním starověké Mezopotámie, Egypta a Etrusků. 
Jeho dekorativismus se neprojevil jen v ornamentalizaci figur, ale i užití ušlechtilých a vzácných materiálů. 
S tím však kontrastují šperky, hračky a levnější práce pro Artěl. Zcela odlišné úkoly pak plnil při výzdobě 
Národního památníku na Vítkově v Praze a Památníku Jana Amose Komenského v holandském Naar-
denu. Svými skleněnými vázami získal nejvyšší ohodnocení na Mezinárodní výstavě dekorativních umění 
v  aříži nejen pro pražskou uměleckoprůmyslovou školu, ale vytvořil ve své době unikátní podobu tradiční-
ho rytého českého skla. Kdo by neznal poválečné filmy Císařův pekař a Pekařův císař s Janem Werichem! 
Donedávna však nikdo nevěděl, že figuru Golema navrhoval právě Jaroslav Horejc. Jak umělcova jedinečná 
tvorba zapůsobila na naše žáky, dokládá několik následujících názorů. 

PhDr. Miloslav Vlk

Podařilo se zde nashromáždit velké množství Horejcových děl napříč jeho uměleckým životem. 
Každé dílo je něčím zajímavé a poutavé, ať jde o monumentální sochu či drobnou plastiku z různého 
materiálu. Věřím, že každý, kdo tuto výstavu navštívil, si odnesl příjemný zážitek s novými poznatky 
a zapamatuje si tohoto významného autora a jeho mimořádná díla českého art deca.

Luboš Frýba, S3A

Nejvíce nás na výstavě zaujala originalita zpracování uměleckých děl z různých materiálů a jejich 
povrchová úprava. Pozoruhodné pro nás bylo zpracování uměleckých děl z hruškového dřeva – busty, jejich 
umělecké zpracování a estetická hodnota.

 
Lukáš Tomas a Felix Uhýrek, U1B

Fascinující Jaroslav Horejc
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V rámci spolupráce mezi Střední odbornou školou uměleckořemeslnou a norskou Odda viderega-
ande skule navštívili Prahu tři norští učni kovářství v čele s manažerem norské školy pro projekty Geirem 
T. Ronningenem.

Norští kováři v rámci Erasmu plus 
ve škole 

Norští kováři si prohlédli školu, vyzkoušeli práci v dílnách, byli na semináři Karla Bureše a v re-
staurátorské dílně Petra Poláka. Dále navštívili Nový židovský hřbitov, kde se nacházejí kované památky, 
které v rámci grantu škola pomáhá opravovat. 

 V programu měli Norové i návštěvu dalších kovářských pracovišť – jako radotínské firmy Hefaistos 
s tradicí od roku 1991, či podkovářského pracoviště v Chuchli. 

 O víkendu je MgA. Hynek Poul, učitel předmětu Dějiny umění, provedl Staroměstským náměstím, 
Josefovem, Letnou a nakonec prohlídku Prahy společně zakončili v Národním technickém muzeu. 

Podkova - č. 3 - leden - duben 2017  | 3



Naši žáci, kteří se tak mohli s norskými protějšky seznámit, se podívají do školy v Oddě a do Norska 
na oplátku na podzim letošního nebo na jaře příštího roku.

Tabule (fejeton)
Tabule. Skřípající tabule. Tabule ve škole. Tabule jsou vlastně hrozné. Obzvlášť ty staré s křídami.
 Jen si to představte. Sedíte v lavici, poklidně si píšete výpisky nebo příklady z matematiky. To by ještě 

šlo. Jenže potom k té tabuli musíte i vy. K té ošklivé, černé, spíše už šedé tabuli. A protože je stará, jsou k ní 
ještě křídy.

 Vezmete tedy do ruky křídu. Ale ta křída není dlouhá, tlustá, dobře píšící. Naopak! Je krátká, tenká, 
lámající se. Je to vlastně spíše pahýl než pořádná křída. Navíc od ní máte hned špinavé celé ruce. Dobrá, 
teď musíte psát. Obvykle se samozřejmě píše na začátek tabule. Je ale vytažená nahoru, tak se ji pokusíte 
stáhnout. A pak to přijde! SKŘÍP!!! Odporný zvuk, při němž běhá mráz po zádech… Napíšete písmeno, čís-
lo, čárku. A křída zaskřípe o tabuli! Neee! Ještě ke všemu je to špatně! Takže musíte vzít do ruky houbu. 
Tu strašnou, špinavou houbu.

 Nuže pro shrnutí – abyste napsali na tabuli správně příklad, musíte k tomu použít skřípající, mučí-
cí nástroj jménem tabule, který vás chce připravit o sluch, dále pak křídu, jež vás chce ušpinit… a nakonec 
to nejhorší! Zapáchající, bakteriemi posetou houbu. Na odstranění následků je potřeba mýdlo, voda, dezin-
fekce a především psychiatr!
        Marie Tintěrová, S2A

Slohové práce našich studentů
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Ples upírů

V lednu 2017 byl v GoJa Music Hall uveden nový muzikál Ples upírů. Po úspěšných muzikálových 
představeních Bídníci a Fantom opery se tak do budovy ve tvaru pyramidy na Výstavišti Praha Holešovice 
dostal další světový hit. 

Od počátku panovalo velké očekávání, jak se čeští herci a tvůrci „poperou“ s tímto dílem světového 
formátu. A povedlo se. Česká verze zaujme nádhernou dekorací, skvělými maskami a propracovanými kostý-
my. Bezchybné bylo i herecké obsazení, zde vyniká hlavně Marian Vojtko v roli vampýra von Krolocka, jehož 
herecký i pěvecký výkon dodává postavě upírského hraběte patřičnou sílu a charisma pravého aristokrata 
(co na tom, že již několik set let po smrti). I další herci odvádí výborné výkony např. Michaela Gemrotová v 
roli Sarah, Michal Bragagnolo alias Alfred, Laco Hudec-Šubrt jako homosexuální upír Herbert a další.

Novému muzikálu tedy nezbývá než popřát mnoho úspěchů, řady spokojených diváků a minimálně 
stovky repríz.
                                                           Luboš Frýba, S3A
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Medailonek Tomáše Havránka

Vším čím je, je rád… uměleckým kovářem, pasířem, sochařem, keramikem a příležitostným 
řezbářem.

Kde vystavoval? Kde se dalo. Například v galeriích Fronta, Domino, U Zlatého kohouta. Také v Meziná-
rodní galerii keramické tvorby v Českém Krumlově, v kostelní galerii v Pacově, na zámku Žamberk. Zastoupen 
je v soukromých sbírkách v USA, Izraeli, v Kanadě.

S kým spolupracuje? Houska & Douda s. r. o., AL Architekt, ÚJOP UK, architekt Caban, Léblová inte-
riors & architecture a další.

Jaký je jeho největší úspěch? Restaurování a renovace konstrukce tepané jezdecké sochy Jiřího z Podě-
brad (náměstí v Poděbradech). Renovace kovových součástí měšťanského domu v Telči (mříže, zámky, vrata 
či kované dveře atd.), renovace gotických vstupních dveří zámku Poděbrady. A všechny společné výstavy 
s  etrem Voříškem a ještě mnoho dalších…
Na pasířství má nejraději rozmanitost řemesla, které se vyvíjelo z kovářství až po zlatnictví a šperkařství.
Budoucím pasířům doporučuje úctu a lásku k řemeslu. A také výdrž.
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Medailonek Petra Voříška 
Čím je? Uměleckým kovářem, umělcem ve volné plastice. 

Kde všude vystavoval? Ve Vysočanech, na Helfštýně, v klubech Újezd a Trafačka, ve Winternitzově 
vile, ale také v zahraničí. Je autorem sochy „Modrý Vysočan“ na náměstí OSN ve Vysočanech.

S kým spolupracuje? S Tomášem Havránkem a Miroslavem Liederhausem.

Jaký je jeho největší úspěch? Zvládnutí kovářského řemesla a volné kované plastiky.

Co má na kovařině nejraději? To, že je rozmanitá, že se dá kovem vyjádřit cokoli.
Budoucím kovářům doporučuje, aby kovářské řemeslo dělali poctivě, pak mají šanci na úspěch. 

Co sám doporučuje kovářům, aby se v oboru uchytili a získali zákazníky? 
Prezentovat se mezi známými i cizími lidmi, komunikovat o kovařině a výrobcích. Dále říká, 
že mu hodně pomáhá reklama na internetu a na facebooku.  
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Medailonek absolventa – umělecký 
kovář Milan Hejl

Milan Hejl absolvoval obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř tak jako mnoho jiných – ve zkrácené 
formě studia, tedy po další střední škole. Pochází z vesnice na Moravě, kde si zařídil vlastní malou dílnu. 

K jeho úspěchům patří 1. místo za kovanou branku na Helfštýně. Nějakou dobu spolupracoval se zná-
mým uměleckým kovářem Milanem Michnou z Brna. 

V současnosti pracuje na mřížích do francouzských oken. 

Ukázky jeho prací: 
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doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Rozhovor s osobností

Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT v Praze, dále PIBS 
při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokon-
čil na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, kde se rovněž na 
Fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. 

Od devadesátých let hájí zájmy podnikatelů, zastává pozici 
předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR. Je spolumajitelem skupiny SINDAT, podnikající 
od roku 1990 v oblastech středního průmyslu a nových technologií. 

Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké 
škole finanční a správní je děkanem Fakulty ekonomických studií. 

Je nejcitovanějším tuzemským autorem na téma „Řízení 
malých a středních podniků“, napsal pět odborných knih a publi-
koval v tuzemsku i v zahraničí více jak stovku článků. 

Je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Rady 
vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. 

Mimo mateřštiny hovoří anglicky, německy, rusky, španěl-
sky, francouzsky a částečně čínsky.

1. Mohl byste v krátkosti popsat vztah své osoby k řemeslům? Měl jste řemeslníky 
v rodině? 

Nesmírně si vážím pracovitých a zručných lidí a je jedno, jestli se jedná o řemeslníky, umělce, lékaře 
nebo třeba inženýry. Co se týká rodiny, mám to docela rozmanité. Jeden dědeček byl prvotřídním řezníkem 
a uzenářem, do doby než mu komunisté sebrali živnost, tak i malým podnikatelem. Druhý dědeček byl vý-
znamný profesor, který hovořil mnoha jazyky, studoval před válkou na prestižních světových univerzitách 
v  ahraničí a psal knihy. Suma sumárum jsem byl vychováván ve velkém respektu jak vůči manuální profesi, 
tak vůči vzdělání. Úplně nejvíce jsem ale vnímal to, že cesta k úspěchu vede jen přes tvrdou práci. Ale žádná 
manuální hvězda nejsem…

2. Jaké jsou podle vás hlavní důvody „boje“ za zviditelňování řemesel v ČR? 
V rámci asociace se detailně zaměřujeme na celkem osm nejdůležitějších oblastí malého podnikání 

a řemesla byla vždy základem živností. Pokud podceníme jejich roli, bude nám za chvíli doslova téct do bot. 
Tašky na střechu si totiž z Číny možná přivezeme, klempíře a pokrývače těžko. Řemesla jsou základem slu-
žeb, a i když i tam pronikají nové technologie, některé profese jsou a budou nenahraditelné. Proto již mnoho 
let v asociaci držíme v rukou prapor českého řemesla, mobilizujeme všechny pro jejich udržení a podporu. 
V  inulém roce jsme udělali celospolečenskou kampaň Rok řemesel, letos pokračujeme další aktivitou Fandí-
me řemeslu.

3. Čeho chcete v tomto „boji“ v nejbližší době dosáhnout? 
Řemeslníkům chceme vrátit hrdost a společenské postavení. Cechům jejich dominantní úlohu v tu-

zemských profesích. Mlaďochy chceme přesvědčit, že je lepší být šikovným řemeslníkem, než popleteným 
inženýrem. Školám, že cesta k profesím vede jen přes motivaci žáků, nikoliv jako trest za špatné známky. Uči-
lištím se snažíme vysvětlit, že chtějí-li další studenty, tak jim musíme řemeslo představit ve spojení s novými 
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Modelování 

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.
Podkovářská 797/4
190 00, Praha 9
Tel.: 266 311 751
info@umeleckoremeslna.cz

technologiemi, a ne jako nostalgickou vzpomínku na špinavé 
montérky dědečka. Vládu jsme přesvědčili, že je nezbytné 
opětovně zavést praktickou výuku na základkách, mistrov-
skou zkoušku a snad ji přesvědčíme i o tom, že náš živnos-
tenský zákon je pravěk. Denně vysvětlujeme spotřebitelům, 
že řemeslník musí mít kvalifikaci a že si to musí ověřovat, 
připravili jsme pro ně dokonce zdarma velký vyhledávač 
www.mistriremesel.cz. 

4. Kdo nejvíc „boj“ za řemesla podporu-
je? 

Z pohledu zástupců podnikatelů je naše asociace 
suverénně na čele pelotonu a snažíme se vytvořit pro všech-
ny řemeslné spolky kvalitní platformu. Naším cílem je, že 
hlavním hráčem v řemeslech budou cechy, jim vytvoříme 
podmínky a zázemí, právě profesní spolky musí diktovat vý-
voj v řemeslech. Solidní práci dělá v poslední době i Hospo-
dářské komora, v oblasti průmyslových řemesel má výsledky 
i Svaz průmyslu. Co se týká resortů, tam trochu ztrácí Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu České republiky, ale velmi 
se snaží například resort zemědělství, hodně nám pomáhá 
v udržení řemesel na venkově. A nesmíme zapomenout ani 
na zemědělce, i tam je řada řemesel, mají řadu výborných 
cechů a dobrou práci v oboru dělá Asociace soukromého 
zemědělství.

5. Které z našich uměleckých řemesel je 
Vám nejsympatičtější?

Vaše škola dělá dlouhodobě skvělou práci. Rádi 
s  ámi spolupracujeme. Je vidět, že své práci nejen rozumí-
te, ale že jí i věříte. Měl jsem možnost potkat se s vašimi 
pedagogy a vidím na nich, že je to jejich celoživotní poslání, 
že tím žijí a že je baví pracovat s dětmi a předávat jim zku-
šenosti. Je to jejich hlavní motivace a podle toho vypadá 
i  ejich práce, a proto máte výsledky. Máte obory, které jsou 
většinou už naprostým unikátem, ale podle statistik absol-
ventů vidíme, že prakticky všichni žáci najdou bez problémů 
uplatnění. To je nejlepší vizitka a neodvažuji se tvrdit, který 
z těchto oborů je důležitější.

6. Co podle Vás nejlépe přesvědčí rodiče 
dětí na základních školách, aby dávali své děti na 
řemeslné obory? 

Jejich uplatnění, společenská vážnost, výdělek a pro-
středí v odborné škole. Pokud toto nezvládneme, nepočí-
tejme, že se to bude lepšit. A nezapomínejme, že jim profese 
musíme kombinovat i s využitím výpočetní techniky. Ať se 
nám to líbí nebo ne, mladá generace je novými technologi-
emi posedlá a pokud uvidí jejich využití i v řemesle, třeba 
na úrovni 3D tiskáren a dronů, začne je to bavit o to více.

Podkovářská
ŠKOLA

‚‚Dáváme řemeslu nový rozměr‘‘

Oblíbenou součástí výtvarné 
přípravy žáků uměleckořemeslných 
oborů i maturitního studia oboru 
Starožitník je kromě kresby a mal-
by též modelování. Žáci tak pod 
vedením Jitky Panenkové získávají 
cit pro další materiál, učí se po-
zorovat a pečlivě zpracovávat vidě-
nou realitu či  tvoří z představy na 
dané téma.
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Adresa školy: Podkovářská 797/4,190 00, Praha 9
Tel.: 266 311 751 info@umeleckoremeslna.cz 

www.umeleckoremeslna.cz

Podkovářská
ŠKOLA

‚‚Dáváme řemeslu nový rozměr‘‘

7. Jak by se mohla naše škola ještě zapojit a pomoci v lepším vnímání řemesel?
Postačí, pokud budete vychovávat takové absolventy, kteří budou ctít tradici řemesla, budou k 

němu chovat respekt a budou hrdi na cechovní příslušnost. To ostatní už zvládneme v asociaci ve spo-
lupráci s cechy. Budeme ale rádi, pokud nám odborně pomůžete s řemeslem v regionech, například letos 
děláme Rok venkova, kde podporujeme podnikatele v obcích. Přece každá ves je, byla a bude spjata vždy 
s nějakým řemeslem. Takže práce pro vás máme dost…

Mistrovství ČR v make-upu 2017 (kategorie Junior)

Interbeauty Prague
Na tuto soutěž jsem byla vybrána se spolužačkami Marií Rolníkovou a Isabelou Navrátilovou. Všechny 

jsme mnoho hodin trénovaly při praxích s pomocí našich milovaných mistrů.
Před samotnou soutěží jsme měly hodinu času na vymyšlení účesu a poté následovala již dlouho očeká-

vaná soutěž. Odstartovalo se v 10 hodin a pouhá hodina nám měla stačit na vytvoření dokonalého make-upu.
Na soutěži byla velká konkurence, a tak si ani jedna z nás tří nedokázala představit, že bychom se 

mohly umístit na příčkách nejvyšších. Proto pro mne bylo doopravdy velkým šokem slyšet své jméno při vy-
hlášení výsledků soutěže.

 Těším se na více takových příležitostí a doufám, že se mi v podzimní soutěži bude také takto dařit.

         Denisa Fišková, U1A

Denisa Fišková z 1. ročníku oboru Vlásenkář a maskér na soutěži v rámci Interbeauty Prague získala 
pohár za krásné 3. místo! Blahopřejeme!
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