Pavel Mara (Kanada)
Obor: Umělecký kovář
Stal se mistrem kovářem ve státě Alberta na západě Kanady.
Na naší škole začal studovat v roce 1994 nejprve tříletý obor Umělecký kovář a zámečník,
následně pokračoval ve dvouletém nástavbovém studiu, které ukončil v roce 1999 úspěšnou
maturitní zkouškou. Za prezidenta Václava Havla byl jeden rok u Hradní stráže. Po několika
letech se mu naskytla možnost studovat na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Karlově
Univerzitě, kterou úspěšně dokončil v roce 2008. Ačkoliv pochází z kovářské rodiny (jeho děda
František Mara byl také kovářem), založil si svoji vlastní kovářskou firmu a začal tvořit. Nejprve
se zaměřil na zakázky v Čechách.
Vždy si byl plně vědom toho, jak je důležité učit se cizí jazyk, neboť v zahraničí bez znalosti
cizího jazyka sebelepší řemeslník neuspěje. Přestože se 13 let učil pouze němčinu, vydal se
sám za Oceán a to do kanadského města Calgary. Během intenzivního čtyřměsíčního kurzu
angličtiny a cestování po celé severozápadní části Kanady, se zamiloval do této rozsáhlé
krajiny.
Jeho začátky v zahraničí nebyly vůbec jednoduché. Začít bez nářadí či náčiní, když vás nikdo
nezná a s angličtinou po čtyřech měsících, nebyla žádná legrace. Píle a trpělivost musely být
na prvním místě. Nejvíce ho držela myšlenka toho, že zvládne vymyslet a následně zrealizovat
věci, co jiní nedokážou a tím uspokojit touhy a přání zákazníků. Jak se říká: „Zlaté české
ručičky.”
V současné době pracuje pro celou řadu designerů, architektů a stavebních firem a především
soukromých zákazníků. Jeho zákazníci vždy ocení, když se dozvědí, že je schopen udělat i
barokní bránu, rám na jejich starožitné zrcadlo, které ladí danému stylu, chybějící nerezovou
součást k jejich rodinnému historickému kafemlýnku, spirálové zábradlí či mechanické tajné
dveře anebo otočný systém k jejich 12ti metrové sbírce totemů. Jak sám uvádí: „Důležité je
vycítit, kdy a jak říci slovo ANO, anebo slovo NE. Ať se to týká použitých detailů, či zpracování
výrobku, ale i otázek časových či finančních.“
Jeho motto: „Krása kovářského řemesla je daná tím, že každý den můžete dělat něco jiného.
Něco, co tu ještě nebylo. Něco nového! A to za podmínek vám dostupných v ten daný čas a
v té nejvyšší možné kvalitě."

