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Milí žáci, vážení rodiče, drazí kolegové, 

často přemýšlím o tom, jaká je budoucnost uměleckých řemesel.
 
Je především potřeba pěstovat v žácích uměleckých řemesel zájem o jejich obor. 
Jsem rád, že jsme 17 uměleckých řemesel letos v září představili na jarmarku na Libeňském zámku. 

Ale nebylo by to ono bez nadšených mistrů a nadšených žáků. Je radost vidět, jak keramik pracuje na 
kruhu s hlínou, jak kováři vyrábějí čepel nože nebo jak pracuje rytec či štukatér. 

Naše žáky pak motivuje i obdiv publika, vyzkouší si uzavřít zakázku, vidí, že lidé mají o jejich 
řemeslo zájem. 

Ale abychom mohli žáky dobře připravit, potřebujeme něco 
víc, než jenom výuku podle učebnic a základy při praxi. Je nutné, 
aby škola spolupracovala se zaměstnavateli a aby posílala žáky na 
stáže nad rámec výuky. Aby žák prostřídal několik dílen a naučil se 
co nejvíce postupů. 

Chystáme proto obohacení výuky v některých oborech o semi-
náře s odborníky (řezbář, kovář, keramik). Navázali jsme mezinárodní 
spolupráci s bavorskou řemeslnickou komorou a jedeme i s 30 žáky 
navštívit tamní dílny. Chceme, aby se zaměstnavatelé podíleli na při-
jímacích a závěrečných zkouškách. A především se snažíme vyjednat i 
stáže několika desítek žáků v Anglii, Irsku a Norsku přímo ve firmách 
nebo v divadle. 

V minulosti studium řemesla rozhodně také nekončilo vyuče-
ním. Z učně se stal tovaryš a dál pokračoval v učení se v dílnách 
různých mistrů. 

Jedině tak bude mít co nejvíc našich absolventů budoucnost. 
A s nimi i umělecká řemesla. Vždyť právě ona pečují o české (ale i evropské) kulturní dědictví a pomáhají 
vytvářet nové hodnotné věci. 

S přáním všeho dobrého i do nového roku 

Radek Coufal, ředitel školy

Slovo úvodem
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8 tisíc kilometrů od naší drahé školy 
v Podkovářské se nachází dílna, ve které jsem 
měl tu čest strávit léto roku 2017. Jedná se o 
dobře zařízený shop (v překladu obchod či díl-
na) na jihu Calgary, největšího města kanadské 
provincie zvané Alberta. Kanada je 2. největší 
země na naší planetě a stejně jako Rusko má 
velikou část své plochy pokrytu sněhem po 
celý rok. Nicméně na místě mého působení se 
léto vyznačuje vyššími teplotami než u nás, ve 
středních Čechách. Čirou náhodou byl navíc 
rok 2017 nejsušším a nejteplejším obdobím 
za poslední dekádu, což se projevilo stovkami 
požárů v rozlehlých lesích Alberty. Zároveň 
Kanada slavila 150. výročí vzniku celistvého 
státu, a tak jsem mohl navštívit spoustu zají-
mavých míst, která jsou obyčejně turistům nepřístupna. 

Široko daleko se nachází sice spousta kovářských nadšenců, ale opravdoví profesionálové jsou zde 
vzácností, protože v severní Americe se kovářství a zámečnictví nevyučuje tak, jako u nás v Evropě. 
Jelikož je tento kontinent přeplněn všemi možnými nízkonákladovými výrobky (často pocházejícími z 
Číny a jiných asijských zemí, které jsou po moři relativně blízko), jsou zde ruční výroba a úprava velice 
ceněny. Velmi příznivě bývá v Kanadě ohodnocen tesař, truhlář, elektrikář, instalatér a v neposlední řadě 
také kovář či zámečník. 

Zakázky, na kterých jsem pra-
coval, byly zadávány jak soukromými 
osobami, tak firmami. Nejčastěji se 
jednalo o doplňky do domácnosti a 
na zahradu či funkční předměty do 
obchodů, restaurací a podobných 
podniků. Za léto jsme v dílně stihli 
vyrobit dvoje ocelové schody, pouliční 
lampu s číslem popisným domu, 
několikero vnitřních dveřních kon-
strukcí pro uchycení skla, dvě speciál-
ní okna sloužící jako únikové východy, 
mosazné police a poličky, designové 
police z ocelových trubek, několik 
ocelových stolů (některé zapuštěné do 
zdi) a mosazných stolků, značkovací 
železo pro truhláře, kování na trám, 
zahradní stolek se židlemi, zábradlí 
se starožitnými litinovými dílci a pár 

dalších záležitostí. Dále mě také potkala například restaurace starožitných svítidel či úprava žebříku pro 
podzemní práce. 

Moje první úkoly se týkaly „jen“ řezání materiálu, ale pánbůh za to zaplať. Člověk konečně zjistí, 
že pro tvorbu výrobků na zakázku, které jsou zpravidla precizně zpracovány, je zapotřebí bezchybného 

Kovárna za oceánem 
Zkušenost kováře Aleše Šlechty z Kanady
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nařezání materiálu. S tím souvisí naprosto přesné měření a především nastavení pily, ve které je zapotřebí ma-
teriál uchytit dokonalým způsobem. Zejména, jedná-li se o řezání pod úhlem, ať už má daný předmět jakýkoli 
tvar. Poté většinou následovalo sváření, do kterého se pouštěl mistr. Já jsem občas spoje nabodoval, ale do 
žádných větších akcí jsem se nepouštěl. Následné broušení, které jsem musel trénovat, vyžadovalo vysokou 
míru pečlivosti a precizní oko, protože mělo zahladit všechny sváry tak, aby materiál působil dojmem jedno-
litého kusu. Těchto technologií jsme užívali nejen v zámečnických pracích, ale i v kovářských, protože oproti 
práci zatepla s výhní tyto postupy šetří čas a námahu. Plynová výheň domácí výroby byla v provozu za celé 
léto jen třikrát. Dokonce i ohýbání žeber do zábradlí jsem prováděl zastudena, což mělo svou logiku - neplýtvá 
se plynem a také není nutné čekat na chladnutí materiálu, ve kterém v tomto případě vytvářím ohyby po celé 
jeho délce. Mimo jiné jsem měl možnost nahlédnout i do postupů kalkulace cen výrobků, amerického značení 
materiálů, práce s americkou jednotkovou soustavou (palce a stopy) a v neposlední řadě také komunikace se 
zákazníkem a tvorby návrhů.

Závěrem chci každému, kdo se rád vzdělává a rozvíjí ve více směrech, doporučit podobnou zkušenost 
- ideálně v zahraničí. Člověku takový zážitek může otevřít úplně nové obzory a naučit ho nejen primární 
činnost, za kterou se přesouvá, ale dozajista zdokonalí i další vedlejší dovednosti, jako cizí jazyk, schopnost 
vycházet s lidmi a chápat ostatní. Nebo si jen může potvrdit, že se o sebe dokáže postarat i mimo svoji kom-
fortní zónu a tím dojít k faktu, že na světě se dá žít kdekoliv, nikoliv pouze tam, kde je „doma“. Je jen třeba 
mít na paměti nevyzpytatelnost a složitost lidských vztahů. Ne vždy se vše řídí původními domluvami, z 
čehož mohou plynout nenaplněná očekávání a určitá zklamání. Ale také ponaučení.
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Český Krumlov
Ve dnech 18.-21. 9. 2017 všechny ročníky oboru 

Starožitník pod vedením Mgr. Miroslava Smahy na-
vštívily Český Krumlov. Ubytováni jsme byli v nově 
zrekonstruovaných pokojích krumlovských klášterů. 

Hned po krátkém ubytování následovala pro-
cházka do městských ulic s návštěvou dvou místních 
obchodů se starožitnostmi, které se svým sortimentem 
a prostředím mohou rovnat i leckterým pražským pod-
nikům. Po vydatném obědě na náměstí a krátkém od-
dychu jsme zamířili do klášterního areálu na expozici 
církevního umění zahrnující nejen obrazy a sochy sva-
tých, ale také liturgické nádobí a oděvy. 

V úterý 19. 9. 2017 jsme se věnovali již samot-
nému areálu krumlovského trojklášteří minoritů a kla-
risek, které jsme prošli od půdy až po sklepení. Ve 
městě nás čekal gotický kostel sv. Víta, ve kterém jsme 
mohli navštívit i jinak veřejnosti nepřístupné prostory. Večer si pro nás pan učitel připravil „bojovku“ po 
večerním Krumlově zahrnující pět úkolů:

1) Najít myší díru. 
2) Kolik sv. Janů Nepomuckých stojí na Vltavě a co drží v ruce? 
3) Kde najdeš morový sloup. O jaký sloup se jedná, spočítej všechny sochy a urči některé z nich.
4) Najdi městský pivovar podle popisu, v jaké ulici se nachází? 
5) Kde je tzv. Lazebnický most? Kdo je to lazebnice?

A nutno uznat, že všechny týmy 
úkoly úspěšně splnily, sice někteří zpr-
vu skončili u úplně jiného pivovaru :), 
ale nakonec našli ten správný.

Ve středu proběhl výlet do 
kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně 
založený králem Přemyslem Otakarem 
II., k tvrzi Štěkře a kostelu Nanebev-
zetí Panny Marie v Kájově. Po těchto 
návštěvách následoval skupinový návrat 
do Českého Krumlova. Každá skupinka 
měla svou nakreslenou mapu, podle níž 
se měla dostat z Kájova k zámeckým 
zahradám, přitom minout Kvítkův 
dvůr a Ptačí hrádek.
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Ve čtvrtek jsme navštívili muzeum na Státním hradě a zámku Český Krumlov s velice zajímavou ex-
pozicí zahrnující sklo, porcelán, liturgické nádobí, zbraně aj. Odpoledne již následoval návrat do Prahy.

Pobyt v Českém Krumlově se nám všem velice líbil, děkujeme za jeho uskutečnění a těšíme se na další 
zajímavou exkurzi.

Exkurze centrem Prahy 
Dne 11. 10. 2017 jsme šli se žáky U2.B, S1.A, S2.A, S3.A a všemi nástavbovými třídami do centra 

Prahy poznávat různé architektonické styly a malby na stěnách domů, včetně galerií, abychom se cvičili v 
poznávání různých předmětů, obrazů či sošek z různých období. 

Prohlídku jsme začali Obecním domem na náměstí Republiky, potom jsme prošli Prašnou bránou a 
vydali jsme se směrem ke Stavovskému divadlu, kde jsme na rohu ulice shlédli výlohy proslulého starožitnictví 
DOROTHEUM. Potom jsme si prohlédli budovu Stavovského divadla se sochou a o pár metrů dále význam-
nou budovu Karolina. Pokračovali jsme směrem do Perlové ulice, kde jsme nahlédli do dvou obchodů - STA-
ROŽITNOSTÍ a STAROŽITNOSTÍ - GALERIE USTAR v Rytířské ulici. Odbočili jsme doleva a došli na roh 
k Paláci Adria a pokračovali směrem na Národní třídu. Dále jsme zavítali do postranní ulice, kde byl další 
obchod s vojenskými starožitnostmi. Chvíli jsme si tam odpočinuli a posléze se vydali ke konečné zastávce - 
budově Platýz, kde se na nádvoří nachází aukční GALERIE PLATÝZ.

Celkově se celá exkurze velice vydařila včetně počasí. Děkujeme za poutavý výklad oběma učitelům – 
panu Janžurovi a MgA. Poulovi a Mgr. Janatové za doprovod při této akci. 

Můžete se podívat na zajímavé fotografie na webových stránkách školy.

| Podkova - č. 4 - prosinec 2017 6



Praxe u Claudia Bottera
Filip Bureš, umělecký kovář

Po víkendu na kovářském setkání na hradě Helfštýn jsem se společně s Claudiem Botterem vydal jeho 
autem do Itálie, na dvouměsíční kurz v jeho dílně. Cesta trvala prakticky celý den a po příjezdu, ubytování 
se a prvním přespání začala má praxe. Společně s Claudiem pracuje také jeho syn Massimiliano, který byl 
ze začátku také mým překladatelem, protože ovládá angličtinu. Vzhledem k odlišnosti pracovních postupů 
a vybavení v dílně chvíli trvalo, než jsem se plně zorientoval. První pracovní týden utekl velice rychle a byl 
zakončen celovíkendovou návštěvou mezinárodního kovářského setkání v italském horském městečku Stia. 
Byla to velmi zajímavá zkušenost, potkal jsem zde mnoho zajímavých lidí a trávil dlouhý čas sledováním de-
monstrací ať už jednotlivců, nebo skupin kovářů z celého světa. Poté jsme se navrátili do Claudiova bydliště 
v Torreselle, což je malé městečko v regionu Padova, poblíž měst jako jsou Benátky, Bassano del Grappa, 
Treviso, nebo třeba Castelfranco. Do všech uvedených míst jsem se samozřejmě vydal na výlet, do Benátek 
dokonce dvakrát. Ale zpátky k praxi. První zakázka, kterou jsme dokončili, bylo zábradlí do vily v Trevisu. 
Při montáži jsme museli být opatrní, protože vila měla mramorové schodiště a plno starožitností, něco, s čím 
jsem se v Čechách ještě nesetkal. Další práce, které jsem dělal, byla ratolest z olivovníku a číslo popisné pro 
různé klienty. A navíc jsem ještě vytvořil skulpturu mořského koníka, ale tu již ve volné chvíli.

Poslední měsíc jsem však strávil na velké zakázce obsahující dvě branky a dvě téměř pětimetrové 
brány pro klientku z nedaleké vesnice. Pracovní postup byl zcela jiný, než jsem byl zvyklý z naší dílny. Navíc 
brány těchto rozměrů u nás nikdy neděláme, ještě k tomu se musely přesouvat na jeřábu, takže s tím souviselo 
i mnoho nových zkušeností. Na poslední víkend přijel na návštěvu můj otec a mistr v jedné osobě společně s 
mým švagrem, takže jsem byl velice potěšen, že opět mohu mluvit česky. Italštinu jsem za dva měsíce ovládl 
v rámci možností slušně, avšak stále jen hrubý základ, dva měsíce nejsou mnoho na naučení. Po příjemném 
posledním víkendu jsem se s mými společníky vydal zpátky do milované vlasti. 

Celé italské dobrodružství pro mě byla obrovská zkušenost, kterou bych nevyměnil za nic na světě. 
Díky tomu, že se o mě celá Claudiova rodina starala jako o vlastního, jsem se cítil velmi příjemně. Nemohu 
všem dostatečně poděkovat a vyjádřit svůj vděk. 

Na závěr chci říct, že mi bylo velkou ctí učit se od jednoho z největších kovářských mistrů současnosti. 
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Claudio je pro mě člověk, který posouvá hranici nemožného každým dnem o něco dál, jeho nápady a odvaha 
pouštět se stále do nových věcí a postupů, před ničím se nezaleknout, jeho pokora, laskavá osobnost a nesku-
tečná energie, se kterou se po dílně pohybuje, jsou pro mě inspirující. 
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Co je to kniha?

Slohové práce našich žáků

Co je to vlastně kniha? Pro mnoho lidí je kniha jen svazek papírů v tvrdých deskách, na kterých jsou 
v řadě za sebou poskládaná písmena tvořící slova, pak věty a celý příběh. Ono je to v podstatě pravda, ale 
spousta lidí by s tímto názorem nesouhlasila a já také ne.

Čím vším kniha může být? Může být odpočinkem, radostí, může být jistým únikem z reality? Jistěže, 
to může být, ale je také strachem, nebezpečím číhajícím na každém řádku? Ano, ale myslím si, že záleží na 
tom, jak hluboko je čtenář ponořený do příběhu. Také by mohla být dobrodružstvím. A není to náhodou 
každá kniha? Když nám umožňuje vstoupit do příběhu a stát se hlavním hrdinou? Anebo vše pozorovat zpo-
vzdálí jako neviditelná bytost, bez které by nebyl příběh kompletní? Není to jistý druh magie? Na tyto otázky 
si musí každý odpovědět dle svého, ale podle mě je kniha velké dobrodružství. A dá se zažít na místech, které 
nikde jinde nenajdete.

Určitě by se našlo mnoho a mnoho dalších věcí, čím by kniha mohla být. Zamyslete se, jakou moc má 
obyčejný štos papírů a pár písmen. Čtení dokonce redukuje stres. Asi proto tak často držím otevřenou knihu 
v ruce se sklopenýma očima k textu a unikám do neprozkoumaných světů, které pro mě a pro mnoho dalších 
lidí autor vytvořil. 

Veronika Pivoňová, U3.B

Letná

Když vidím písčitého obra, který je ve stavu umírání už třicet let, vždy žasnu. Dnes je toto místo, kde 
se konaly vojenské přehlídky, pod palbou neustálého proudu automobilů. Tribuna, zavrhovaná i obdivovaná, 
vypadá jako železná kostra pokrytá rzí a zašlou barvou.

 Já raději utíkám liduprázdnými ulicemi ke Stromovce. Tady panuje klid, domy v ulici U Královské 
obory jsou schovány za staletými stromy. Lidi tady potkávám jen výjimečně. Tak tady bych chtěl mít byt s 
balkónem a okny do obory.

 Každá čtvrť má dvě tváře – rušné neobyvatelné ulice a klidné ulice, kde člověk nepotká člověka, vše 
navíc okořeněno mnoha slavnými obyvateli. Genius loci je patrný ve všech ulicích, ať už to jsou tovární haly, 
ateliéry umělců, velké byty, undergroundové kluby a kavárny.

 Možná zde také najdete čtvrť, která vás okouzlí.

Heřman Štěrba, S4.A
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Děti nechápou ekonomii a finance. 
Rodiče jim často nedokážou poradit

Co je to inflace? Co jsou po-
bídky nebo náklady obětované příleži-
tosti? Pro velkou část německých ško-
láků zcela neznámá slova, píše deník 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Část 
ekonomů proto požaduje, aby byla 
ekonomie zavedena na německých 
školách jako nový předmět. Část eko-
nomů požaduje, aby byla ekonomie 
zavedena na německých školách jako 
nový předmět.

„Žáci žijí v tržní společnosti a 
musí jí porozumět, i kdyby se s nich 
stali kritici kapitalismu,“ uvedl Nils 
Goldschmidt z Centra pro ekonomické 
vzdělávání v Siegenu (ZöBiS). Podle něj je důležité, aby si žáci osvojili ekonomické myšlení a například zís-
kali povědomí, jak fungují pobídky, případně co jsou náklady obětované příležitosti. Dále potřebují základní 
vědomosti o trhu, konkurenci a našem hospodářském systému, upřesnil Goldschmidt.

Za zavedení nového předmětu se zasazuje i šéf Centra pro evropský ekonomický výzkum v Mannheimu 
Achim Wambach. Podle něj navíc současné učebnice předmětů, které se ekonomických témat dotýkají, před-
stavují naprosto jednostranný obrázek. „Do rozvojových zemí podle nich globalizace přináší dětskou práci a 
u nás ubývají pracovní místa,“ směje se podle Franfurter Allgemeine hořce.

V Česku mezeru vyplňuje Ekonomická olympiáda
Šířením ekonomické vzdělanosti mezi studenty středních škol se v Česku zabývá Institut ekonomického 

vzdělávání (INEV). Jeho ředitelka Martina Bacíková by předmět, o kterém se diskutuje v Německu, uvítala.
„Samostatný předmět Ekonomie a finance na většině českých školách chybí. A to se nešťastně pode-

pisuje na českých dětech i dospívajících. Samostatný předmět ekonomie je inovace, pro kterou zvedne ruku 
každý informovaný a rozumný člověk,“ sdělila Novinkám.

INEV šíří povědomí o důležitosti ekonomie na střední školy a snaží se učitelům poskytovat kvalitní 
zdroje. Kromě toho mezeru částečně vyplňuje pořádáním Ekonomické olympiády, kterou podporuje i Česká 
národní banka (ČNB).

„Ekonomická olympiáda nám umožňuje zůstat v kontaktu se středoškolskou realitou a díky tomu mů-
žeme být v pomoci flexibilní a efektivní,“ uzavřela Bacíková.

Negramotní jsou i rodiče
„Když jsme se ptali dětí, jak se vyznají ve světě peněz, tak nám samy přiznaly, že o hospodaření moc 

nevědí. Chtějí se ale dozvědět více,“ řekl Novinkám Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, 
která si k tématu finanční gramotnosti nechala zpracovat průzkum.

„A ačkoliv se většina rodičů snaží své potomky finančně vzdělávat, podle třetiny z nich je za finanční 
gramotnost dětí zodpovědná také škola,“ sdělil Novinkám Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva 
ČSOB, která si k tématu finanční gramotnosti nechala zpracovat průzkum.

Nízká ekonomická a finanční gramotnost se projevuje i u starších generací. „Pokud by domácnosti při-
šly o hlavní zdroj příjmu, typicky by vydržely jeden až tři měsíce, než by si musely půjčit nebo se přestěhovat 
a snížit tím své pravidelné výdaje,“ uvedl Hutla.
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„Čtvrtina rodin by při výpadku příjmů s penězi nevydržela dokonce ani jeden měsíc. Pokud se vede 
Čechům dobře, tak se takový přístup neprojeví, problém ale nastává v době krize,“ zdůraznil.

Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/448633-deti-nechapou-ekonomii-a-finance-rodice-jim-casto-nedokazou-pora-
dit.html

Cíl: Uplatnění absolventů SOŠ uměleckořemeslné

Předpoklady k výkonu určité profese 
OSOBNOSTNÍ 1. Fyzické, 2. Psychické 
KVALIFIKAČNÍ 1. Vzdělávání – ŠVP, 2. Semináře, kurzy

Absolvent by měl na trhu práce 
• Umět prodat své dovednosti, schopnosti, znalosti 
• Umět komunikovat, správně se vyjadřovat, mít slušné vystupování

Požadované znalosti, schopnosti, dovednosti 
• Orientovat se v současném ekonomickém světě – typy ekonomik, vysvětlit podstatu tržní ekonomiky 
• Znalost struktury NH, ukazatelů NH 
• Znalost právních forem podnikání – živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích 
• Umět sestavit podnikatelský záměr 
Formy, metody práce se žáky – stimulace pro samostatnou práci: 
•Referáty na příslušné téma, pohovořit o něm před spolužáky 
•Sestavit podnikatelský záměr ve svém oboru

Další požadované znalosti, schopnosti, dovednosti
• Porozumět, rozlišit základní firemní dokumentaci, účetní a daňová evidence, rozlišit firemní činnosti 
• Vysvětlit pracovně právní vztahy, zákoník práce, mzdy, sociální a zdravotní pojištění 
• Znalost nezaměstnanosti, úloha úřadů práce 
Formy, metody práce se žáky – stimulace pro samostatnou práci: 
•Ukázky žáků – s jakou dokumentací se v praxi setkali 
•Vypracování motivačního dopisu
•Zpracování strukturovaného životopisu, žádost o pracovní místo

Další požadované znalosti, schopnosti, dovednosti 
• Umět vysvětlit úlohu bank, pojišťoven v ČR, pojem inflace 
• Znalost finanční gramotnosti, umět sestavit rodinný, ev. svůj rozpočet 
• Vysvětlit pojem státní rozpočet, daňovou soustavu v ČR, poplatky, úlohu finančních úřadů 
• Umět propagovat svůj obor, práci, výrobek 
Formy, metody práce se žáky – stimulace pro samostatnou práci: 
•Zpracování žádosti o úvěr fyzických a právnických osob 
•Zpracování žádosti o komerční pojištění, např. majetku 
•Vyplnění daňových formulářů – daň z příjmů FO 
•Sestavit svůj rozpočet 
•Vypracování propagace své činnosti, výrobku na trhu

Jak uspět na současném trhu práce
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Závěry, doporučení, náměty

1. Požadované znalosti, schopnosti a dovednosti se prolínají všemi předměty - např.: ve výtvarné vý-
chově, technickém kreslení návrhy výrobků, design, v jazycích komunikace o oboru, v ICT využití Wordu, 
Excelu atd. 

2. Přibližovat teorii co nejvíce potřebám praxe, vhodně stimulovat žáky ve vzdělávání.
3. Provést průzkum u 1. ročníků učňovských oborů – co je vedlo ke vzdělávání v daném oboru. Vý-

sledky publikovat ve školním časopise. 
 4. Obdobný průzkum provést u 3. ročníků učňovských oborů (po třech letech, nynější 1. ročníky). 

Cílem je zjištění, zda vzdělávání splnilo jejich očekávání a zda v daném oboru budou pracovat. Výsledky pu-
blikovat ve školním časopise.

5. Průběžně sledovat, vybudovat zpětnou vazbu mezi absolventy (maturitní studijní obory, učební 
obory) a školou s cílem zjistit jejich uplatnění v praxi a zjistit, zda pracují v daném oboru.

Ing. Jaromír Tišer

Jarmark uměleckých řemesel
Jarmark uměleckých řemesel se konal na nádvoří Libeňského zámku na Praze 8 ve dnech 15. a 16. září 

2017. Zúčastnila se ho všechna řemesla od uměleckého kováře, keramika, truhláře, štukatéra, řezbáře včetně 
uměleckého pozlačovače, sklenáře, zlatníka až po vlásenkáře a maskéra, košíkáře, dráteníka, knihvazače či 
uměleckého zpracovatele textilu. 

První den se naše škola představila a ukázala výběr uměleckých řemesel základním a středním školám. 
Druhý den, tj. v sobotu, se škola prezentovala široké veřejnosti. Souběžně s Jarmarkem uměleckých řemesel a 
tvůrčím sympoziem probíhaly na Libeňském zámku Dny evropského dědictví. 
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V odpoledních hodinách předal ředitel školy SOŠ uměleckořemeslné – Mgr. Radek Coufal žákům ško-
ly certifikát o ocenění řemeslníků v rámci tvůrčího sympozia, za podpory radní pro Prahu 8 a předsedkyně 
Komise pro školství Mgr. et Mgr. Jany Solomonové. 

Akce se velmi vydařila, navštívilo ji přibližně 2 000 hostů. V rámci akce se uskutečnily koncerty na 
nádvoří s možností občerstvení pro veřejnost. Zahrála hudební skupina QUERCUS (hudba středověku) či 
HARRY BAND (big beat) a řada dalších skupin. 

Můžete se podívat na zajímavé fotografie z pátečního a sobotního Jarmarku uměleckých řemesel. 
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Čím je? 
Uměleckým keramikem, ve 

volných chvílích zahradníkem. Za-
jímá se o přírodu, životní prostře-
dí, o ekologické cítění. V keramice 
uplatňuje vlastní nápady – na co 
je, která hmota dobrá, co by se do 
ní dalo přidat a jak ji dále upravit. 

Medailonek uměleckého kera-
mika Františka Švancara 

Kde vystavoval? 
V Litvínově, galerii Litera, ve Veronském domě a dalších desít-

kách galerií. 
S kým spolupracoval? 
Nejvíce s Jaroslavem Rónou, Čestmírem Suškou, Ivanem Ko-

márkem a také s panem profesorem Hendrychem nebo Martou Tabe-
ryovou a s manžely Radovými. 

Největší úspěch 
Zásadní – s Jaroslavem Rónou – obří socha zvířete Oskar v 

Roztylech. S Ivanem Komárkem křížová cesta ve Stříbře (Ronšperk). 

| Podkova - č. 4 - prosinec 2017 14



Návštěva školy 
prezidenta bavor-
ské hospodářské 
komory 

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

Podkovářská
ŠKOLA

‚‚Dáváme řemeslu nový rozměr‘‘

15. 11. 2017 navštívil školu 
prezident bavorské hospodářské 
komory, dr. Georg Haber. Cíl: na-
vázání spolupráce mezi školou a 
německými zaměstnavateli v násle-
dujících letech.

Na keramice mám nejraději…
Pestrost. Pestrá je pro ty, kteří chtějí nacházet nové 

techniky a materiály. Propojuji keramiku s pozlacováním, s 
prací se dřevem, bambusem a dalšími přírodními materiály. 
Také s kovy. 

Budoucím keramikům doporučuji…
 Nenechat se odradit prvními nezdary, vydržet, neu-

stále přijímat informace a učit se novým věcem.


