
Kovářské společenstvo má svoji sekci
v hospodářské komoře

Na zaãátku prosince 2006 vyvrcholila nûkolikaletá snaha
o vstup do Hospodáfiské komory âeské republiky. Pfiedstaven-
stvo Kováfiského spoleãenstva zaloÏilo v Regionální hospodáfiské
komofie Brno sekci Kováfiského spoleãenstva.

Mezi hlavní v˘hody na‰eho ãlenství v Regionální hospodáfiské
komofie Brno (RHK Brno) patfií její postoj zákaznicky orientované
firmy chovající se ke sv˘m ãlenÛm jakoÏto sv˘m klientÛm.
Mezi sluÏbami nabízen˘mi ãlenÛm je mimo jiné pomoc
v oblasti:
- zahraniãních vztahÛ (napfi. zprávy o pravidlech podnikání
v zahraniãí),
- poradenství (napfi. v právní ãi finanãní oblasti),
- vnitfiní správa podnikatelÛ (napfi. kurzy a semináfie RHK Brno
s úsporou aÏ 90 % procent nákladÛ na vzdûlání).

Tomá‰ BlaÏíãek
——

Novinka v placení členských příspěvků
V souvislosti se zavedením regionálních zastoupení na‰eho

spoleãenstva mÛÏete také od teì platit svoje ãlenské pfiíspûvky
i na jednotliv˘ch regionálních zastoupeních Kováfiského spole-
ãenstva. Jsou to (abecednû):
Milan Michna, tel.: 543 251 391, 

Bednáfiova 20, 619 00 Brno
Jifií Piskáãek, tel.: 721 290 982, 

U závodi‰tû 325, 159 00 Praha 8 – Velká Chuchle
Stanislav Sedlák, tel.: 777 584 477, 

Îitná 479, 330 33 Mûsto Tou‰kov
Ivo Stawaritsch, tel.: 731 588 676, 

Kaple 26, 798 41 Kostelec na Hané
Zdenûk Vítek, tel.: 605 532 763, 

Hronovská 169, 542 33 Rtynû v Podkrkono‰í
Tomá‰ BlaÏíãek

——

Schůzky představenstva Kovářského
společenstva

Pfiedstavenstvo na‰eho spoleãenstva se nyní schází se v uÏ‰ím
kruhu pravidelnû kaÏdou první nedûli v mûsíci od 9. hodiny rá-
no v dílnû u Milana Michna v Brnû (jedná se o schÛzky na kte-
r˘ch se fie‰í pfiedev‰ím záleÏitosti provozního charakteru)
a jedenkrát za ãtvrt roku je sezvána velká schÛze celého pfied-
stavenstva.

Tomá‰ BlaÏíãek
——

Schůze představenstva Kovářského
společenstva

Konala se v pátek 15. záfií 2006 v Kostelci na Hané v ko-
várnû u StawaritschÛ.

Pfiítomni: Milan Michna, Franti‰ek Brdeck˘, Petr Zajíc, Ivo, Mi-
chal, Alfréd, Stawarischové, Josef Urbánek, Jan Rek, PhDr. Jan
Krba, Stanislav Sedlák, Zdenûk Vítek.

Z jednání:
- Pozvánka na v˘stavu FOR HABITAT v Praze LetÀanech.

- Zfiízení nov˘ch Ïivnostensk˘ch listÛ Kováfiského spoleãenstva:
Pofiádání kurzÛ, pfiedná‰ek a lektorská ãinnost
Reklamní ãinnost
Vydavatelská a nakladatelská ãinnost

- Nedostatek aktuálních a odborn˘ch pfiíspûvkÛ pfii vydávání
VûstníkÛ:

Pfiedstavenstvo Kováfiské spoleãenstvo (KS) vyz˘vá ãleny
k dodávání aktualit z akcí a událostí zajímav˘ch pro
spoleãenstvo.

- Zhodnocení akcí v Tû‰anech (soutûÏ pro Ïáky tfietích roãníkÛ
v oboru umûleck˘ kováfi), Dunajské LuÏné (Tfietí romské
kováfiské symposium), Svinafiích (setkání kováfiÛ na zámku ve
Svinafiích) a na hradû Helf‰t˘nû

Pfiítomní konstatovali, Ïe v‰echna setkání byla úspû‰ná, ale je
nutné zlep‰it prezentaci a aktivitu KS – propagaãní materiály
jsou na dobré úrovni.
- Oslovení pasivních ãlenÛ a hledání ãlenÛ ochotn˘ch aktivnû se
zapojit do práce v˘boru.
- Vypracování fotografické a filmové dokumentace z kaÏdé akce.
Z jednání vy‰lo doporuãení vytvofiit propagaãní CD pro
prezentaci ãlenÛ spoleãenstva. KS bude také shromaÏìovat letité
materiály k zmapování kováfiské ãinnosti a zvykÛ v âechách. Ty
to pfiíspûvky bude zpracovávat Jan Krba.
- Odebírání ruského a ukrajinského kováfiského ãasopisu do
knihovny.
- nûmeck˘ ãasopis Hephaistos má jiÏ 19 pfiedplatitelÛ.
- J. Krba navrhuje vypracovat projekt druÏby kováfisk˘ch mûst.
- P. Zajíc doporuãuje vyhledávat ãinnosti a nabízet zá‰titu akcím,
kde by se mohlo KS prezentovat. M. Michna navrhuje napfiíklad
vyhla‰ování ceny KS pro Ïáky na setkání umûleck˘ch kováfiÛ na
hradû Helf‰t˘n nebo nabídnutí spolupráce muzeu v Pfierovû.
- Podle stanov se ãlenem spoleãenstva mÛÏe stát osoba star‰í 18
let, souhlasí-li se stanovami, podepí‰e pfiihlá‰ku a zaplatí
ãlensk˘ pfiíspûvek. Certifikát je mu slavnostnû pfiedán na valné
hromadû. Mladiství se stanou ãekateli po podání pfiihlá‰ky
a zaplacení 100 Kã.
- M. Michna doporuãuje zasílat ‰kolám tfii v˘tisky Vûstníku pro
vyvû‰ení na nástûnce.
- Znaãná rezerva je v podávání projektÛ a tím získávání
dotací na rÛzné aktivity. 1
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Granty byly ãerpány na akce: Krakování, Svinafie.
- Vstup do Hospodáfiské komory v Brnû.
- Z. Vítek upozornil na vefiejná vystoupení kováfiÛ a nebezpeãí
vzniku poÏáru. Je zde nutné mít u sebe hasící pfiístroj s platnou
revizí (dle platn˘ch poÏárnû bezpeãnostních pfiedpisÛ v âR).
- Dal‰í zasedání se bude konat v fiíjnu v Brnû v kovárnû M.
Michny.

Zapsal Z. Vítek
——

Tvorba cen.?!
Jde o stále diskutovan˘ problém. ãasto si ani neuvûdomíme, co

v‰e musíme zahrnout do ceny. 
Nûkdy se mÛÏeme setkat s rÛzn˘m pfiístupem tvorby ceny.

Ekonomické zásady tvofiení ceny by mûly b˘t v‰em ÏivnostníkÛm
a podnikatelÛm jasné a umûní kalkulace by nemûl b˘t problém.

KALKULAČNÍ VZOREC
PoloÏka Obsah poloÏky

1. Pfiím˘ materiál Suroviny, základní materiál,
nakoupené polotovary, které va
v˘robním procesu pfiechází do
v˘robku a lze je pfiesnû urãit
na kalkulaãní jedince.

2. Pfiímé mzdy Mzdy v˘robních pracovníkÛ,
které souvisejí pfiímo se
zhotovením v˘robku.

3. Ostatní pfiímé náklady Odpisy speciálních zafiízení
a strojÛ, technologická energie
atd. Lze je stanovit na
kalkulaãní jedince.

4. V˘robní reÏie Spotfieba pomocného
materiálu, ãisticích
prostfiedkÛ, opravy zafiízení,
mzdy vedoucího stfiediska. 
(Souvisí s v˘robní ãinností,
není ale hospodárné nebo
moÏné je vykazovat na
kalkulaãní jedince.)

Vlastní náklady v˘roby Jsou celkov˘mi náklady na
v˘robu. Zjistí se souãtem
poloÏek 1 aÏ 4.

5. Správní reÏie Jde o tytéÏ nákladové druhy
jako u v˘robní reÏie, ale mají
souvislost s fiízením a správou
podniku jako celek.

Vlastní náklady v˘roby Pfiedstavují celkové náklady
spojené s v˘konem na
kalkulaãní jednici. Vypoãtou
se souãtem poloÏek 1 aÏ 5.

6. Odbytové náklady Skladování, odbyt, prodej,
expedice atd.

Úplné vlastní náklady v˘konu Souhrn ve‰ker˘ch
kalkulovan˘ch nákladÛ na
v˘robek.Vypoãtou se souãtem
poloÏek 1 aÏ 6.

7. Zisk Stanoví se v procentech
úpln˘ch vlastních nákladÛ
nebo v absolutním vyjádfiení.

8. Prodejní cena Souãet úpln˘ch vlastních
nákladÛ a zisku.

âasto je otázkou co si fiíci za jednoduchou práci. Pfiipravil
jsem fiádnou kalkulaci ceny s vyzkou‰ením ostfiení sekery. 

Jde o práci známou a pro kaÏdého dobfie pfiedstavitelnou.
Na obrázku vidíme sekeru kterou je nutné vyostfiit a upravit

obrou‰ením hrany plosky sekery.
Sekera je mírnû otupena a ostfií je vylomeno. Oprava ostfií vy-

Ïaduje ohfiev a protoÏe se jedná o ‰irokou sekeru, musíme ohfiev
opakovat. Po vytaÏení a vyrovnání sekeru necháme vychladnout.

(Vûnujeme se jiné práci.) Vychladlou sekeru zhruba zabrou-

síme a obrousíme hrany plosky. Pilováním zhotovíme správn˘
úhel ostfií sekery. Následuje zakalení a popu‰tûní bfiitu. Ostfií po
zakalení brouskem obtáhneme. 

âasová nároãnost práce: 
ohfiev a vytaÏení ostfií – 15 min
chladnutí sekery – nepoãítám 
zabrou‰ení ostfií a paty – 5 min
pilování bfiitu – 8 min
kalení a obtaÏení – 7 min
CELKEM: 35 min

Chce-li zákazník sekeru s novou násadou: 
cena násady „kanadské 80 cm“– 85 Kã
nasazení – 10 min
vykování klínku – 5 min
Pfiedáváme-li sekeru, dáváme i záruku za provedenou opravu.

Proto je vhodné si sekeru nûkolika zku‰ebními seky vyzkou‰et.
– 10 min

CELKEM: 25 min 
ReÏijní náklady pfii ostfiení:

el. energie – 6 Kã
uhlí – 4,50 Kã
voda – 5 1 – nezapoãteno
CELKEM 10,50 Kã

Seãteme-li v‰echny ãasy:
CELKOV¯ âAS PRÁCE: 1 hodina á 100 Kã

MZDA + ZDRAVOTNÍ a SOCIÁLNÍ ODVODY (cca):
100 Kã + 35 % = 135 Kã

ReÏijní náklady – CELKEM:
85 Kã + 10,50 Kã = 95,50 Kã

Cena opravené sekery:
135 Kã + 95,50 Kã = 230,50 Kã

Cena srovnatelnû velké sekery nové: 298 Kã
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Ze zku‰enosti mohu fiíci: ostfiit jednu sekeru a pro ni rozdûlá-
vat oheÀ se nevyplatí! Tuto práci dûlám u nûjaké kováfiské práce
z ohnû a nebo, kdyÏ se nahromadí více seker k ostfiení.

NepodceÀujme ale ostfiení seker a ani tvorbu ceny. I na tako-
v˘ch pracích si mÛÏeme udûlat dobrou reklamu na‰í dílny.

Zdenûk Vítek
——

Rok v regionu. 
VáÏení kolegové, dovolte abych vás pozdravil v leto‰ním roce

a popfiál vám v‰em do nûj hlavnû zdraví a dobrou práci. 
Rád bych vás seznámil s ãinností Regionálního zastoupení Ko-

váfiského spoleãenstva v PlzeÀském kraji za minul˘ rok. 
Troufnu si fiíct, Ïe to byl rok pln˘ dobré ãinnosti. Jsme tu, jak

se fiíká dobrá parta, a tak se nám toho dost povedlo. 
Kromû bûÏn˘ch, pracovních setkávání jsme se se‰li na konci

bfiezna na regionální schÛzi v restauraci U soudku v hojném po-
ãtu: 12 ãlenÛ. 

Tam jsme probírali pfiípravu a organizaci pfiipravovaného sym-
pozia a také jsme se dohodli na spoleãné cestû na Valnou hro-
madu do Jaromûfie. 

Tu jsme uskuteãnili a hlavnû jsme ji vyuÏili k spoleãné náv‰tû-
vû v˘stavy Krása Ïeleza konané v muzeu v Hradci Králové. Cesta
to byla zábavná i s drobn˘m bloudûním kolegy Trefance po Hrad-
ci. V˘stava nás pfiekvapila svou velmi vysokou hodnotou (úrov-
ní), a je ‰koda, Ïe takové nádherné práce jsou k vidûní jen zfiídka.
Pfii prohlídce se hlasitû diskutovalo a probírali se teoreticky po-
stupy v˘roby jednotliv˘ch prací. Bylo to velmi pfiíjemné a zábav-
né. Po prohlídce jsme je‰tû spoleãnû pro‰li mûstem a objevovali
kováfiské práce, které Hradec ve sv˘ch ulicích skr˘vá a nabízí.
Poãet zúãastnûn˘ch ãlenÛ: 10. 

Ve stejném poãtu jsme se zúãastnili toho dne velké veãefie
a druh˘ den Valné hromady. 

Dal‰í, a to velkou akcí bylo uspofiádání Kováfiského sympozia
v plzeÀské zoologické zahradû ve dnech 17. – 21. 5. 2006. 

Pro nás, pofiadatele, to byla velmi sloÏitá záleÏitost. Tak jako vy
v‰ichni umíme pracovat se Ïelezem, ale uspofiádání takovéto vû-
ci (navíc poprvé) bylo pro nás velké novum. Kdo nûco takového
zkusil, ví o ãem mluvím. Skfiípalo to, drhlo to. Nakonec se celá
vûc podafiila a dovedla do dobrého konce, myslím, Ïe v‰ichni by-

li spokojeni. Obrovsk˘ DÍK V·EM, ktefií se byÈ sebemen‰ím pfii-
ãinûním úãastnili. Nebudu je vyjmenovávat, nerad bych na nû-
koho zapomnûl. Je‰tû jednou v‰em dûkuji. 

Poãet zúãastnûn˘ch ãlenÛ: v‰ichni. 
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Ve stejném termínu a to 20. 5. 2006 probûhl Hamernick˘ den,
pofiádan˘ Muzeem dr. Horáka v Rokycanech, na vodním hamru
v Dobfiívu. I tam si nûktefií kolegové odskoãili a úãastnili se svojí
jak pfiítomností, tak pracovní ãinností. Poãet zúãastnûn˘ch ãle-
nÛ: 8, ostatní zÛstali na sympoziu. 

Po takto vypjatém období jsme si chtûli odpoãinout. To jsme
udûlali na Svinafiském fietûzení. Odpoãívali jsme v‰ak aktivnû
a tak jako vÏdy jsme v na‰em tábofie, na tradiãním místû, vytvo-
fiili dal‰í ãlánky fietûzu, kter˘m jsme se spojili se v‰emi dal‰ími
úãastníky. Poãet zúãastnûn˘ch ãlenÛ: cca 30 (tentokrát i s rodi-
nami).

Po létû a dovolen˘ch jsme se se‰li aÏ 24. 10. na schÛzi v ¤e-
meslnické besedû v Plzni. Na programu schÛze bylo, mimo jiné,
pfiedání ãlensk˘ch prÛkazÛ nov˘m ãlenÛm. Poãet zúãastnûn˘ch
ãlenÛ: 14. 

Poslední akcí v leto‰ním roce byla úãast na tradiãním Kováfi-
ském dnu v Oselcích, které pofiádalo tamní uãili‰tû 7. 12. Poãet
zúãastnûn˘ch ãlenÛ: 10. 

Na konci tohoto pfiíspûvku bych rád dodal, Ïe poãty zúãastnû-
n˘ch ãlenÛ jsou jen poãty ãlenÛ na‰eho, regionálního zastoupe-
ní spoleãenstva kováfiÛ. 

Myslím, Ïe jsou to poãty velké a Ïe ná‰ region je velmi aktivní.
Z celkového poãtu ãlenÛ celorepublikového spoleãenstva
máme víc jak 10 %. 

Ostatní kraje – zamyslete se!
Vím, Ïe konãím provokativnû, ale je to my‰leno v dobrém – pro

v‰echny. 
S pozdravem „Ráz na ráz“ za plzeÀsk˘ kraj zdravím v‰echny

Standa Sedlák
——

Den řemesel v Lukách nad Jihlavou
Dne 2.12. 2006 se v Lukách nad Jihlavou konal první roãník

adventního setkání nazvan˘ „Den fiemesel“. Kromû jin˘ch oborÛ
zde bylo velmi dobfie prezentováno i fiemeslo kováfiské, a to díky
jak místním kováfiÛm, tak i studentÛm tfiebíãské ·koly umûlec-
ko fiemeslné.

—— Petr Fischer

Kotlety
Obecnû se fiíká, „fiemeslo je dobré Ïivobytí a fiemeslo má zlaté

dno“, ale dejte si na talífi to zlaté dno, nebo kováfisk˘ v˘robek, tfie-
ba kliku ke dvefiím. Samozfiejmû je to jen obraznû, jsme kováfii
a stavovská ãest a v‰e co je kováfiské, nebo s kovafiinou souvisí,4
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by nás mûlo zajímat. Pro mnohé kováfie je kovafiina Ïivotní láska
a jak se fiíká, je radost kdyÏ láska prochází Ïaludkem. Proto ne-
váhejte a udûlejte „KOVÁ¤SKÉ KOTLETY“. 

Recept: 5 cibulí pokrájen˘ch na koleãka dejte na such˘ pekáã,
na nû dejte 4 kotlety (naklepané, osolené) a zasypejte nastrou-
han˘m s˘rem 300 g. V‰e zalijeme 1/4 l ‰lehaãky. VloÏíme do pfie-
dehfiáté trouby a pfii stfiední teplotû peãeme 1 hodinu. Podáváme
s vafien˘mi brambory. 

Pfieji Vám dobrou chuÈ. 
Pro v‰echny kováfie pfiepsal: Zdenûk Vítek 

——

5.ročník kovářského dne ve Středním
odborném učilišti v Oselcích
Konal se 7. prosince 2006 v prostorách školních dílen SOU
v Oselcích.

Zahájení kováfiského dne bylo netypické, ale nepfieslechnutel-
né a to v˘stfielem z dûla, které zhotovili Ïáci zdej‰ího uãili‰tû. Pan
fieditel ing. Václav Bumbiãka pfiivítal úãastníky a hosty. Popfiál
v‰em pfiíjemnou zábavu a tvofiícím kováfiÛm hodnû zdaru. 

V ‰estnáct hodin bylo setkání panem fieditelem vyhodnoceno
a tvofiící kováfii odmûnûny. 

V˘stfiel z dûla, krásné a pohodové setkání kováfiÛ a pfiíznivcÛ
kováfiského fiemesla ukonãeno. 

Zdenûk Vítek
——

Rady pro dílnu
KaÏdá zima pfiiná‰í starost jak snadno a levnû vyhfiát dílnu.

¤e‰íme-li tento problém koncepãnû se stavbou nové dílny, nebo
dûláme rekonstrukci pak fie‰ení pfiiná‰í projektant. 

Máme-li v‰ak starou pfiípadnû pronajatou kovárnu a nechce-
me investovat do nákladné a drahé rekonstrukce, pak mÛÏeme
vyuÏít nápady na‰ich kolegÛ kováfiÛ z dvacát˘ch let minulého
století. I v této dobû se kováfii snaÏili fie‰it dávn˘ problém jak se
ohfiát a jak vyuÏít unikající teplo velice neúãinné v˘hnû. 

Úãinnost v˘hnû se udává kolem 4 %. Prakticky nám teplo uni-
ká do komína a okolí. 

VyuÏit unikající teplo lze pomocí rÛzn˘ch v˘mûníkÛ a zafiízení.
Pfiedkládám ukázky jednoduch˘ch zafiízení, které jsou nenároã-
né na materiál, ãas a finance. 

5
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Zajímavostí je vyuÏití proudícího vzduchu z ventilátoru v˘hnû
a to nejen k vytápûní, ale i k zlep‰ení tahu komína tehdy, kdyÏ
máme v˘heÀ zaloÏenou. 

Zdenûk Vítek
——6
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Pozvánka k účasti na výstavě IFGS 2007
OER–KRACHT
Oude IJsselstreek (Holansko) a Isselburg (Německo)

Pfietiskujeme v na‰em Vûstníku pfieloÏenou pozvánku i pfiihlá‰-
ku na v˘stavu kováfisk˘ch dûl v nûmecko-holandském pohraniãí,
bohuÏel je jiÏ po termínu podání pfiihlá‰ek, kter˘ byl do 16. ledna
2007, ale vûfiíme Ïe Vás aspoÀ takto dodateãné podání informací
bude inspirovat k moÏné úãasti na této akci za 2 roky. Je‰tû pfied
termínem uzávûrky pfiihlá‰ek jsme tuto pozvánku a pfiihlá‰ku zve-
fiejnili na internetov˘ch stránkách na‰eho spoleãenstva, kde je
moÏné zvefiejÀovat zprávy mnohem ãastûji neÏ ve ãtvrtletním kdy
vychází ná‰ Vûstník. (Pozn. red.) 

VáÏené dámy a váÏení pánové, 
kaÏdé dva roky pofiádá mezinárodní asociace umûleck˘ch ko-

váfiÛ (IFGS) v˘stavu, která se jiÏ stala tradicí. Av‰ak pfií‰tí rok v˘-
stava poprvé nebude v Nûmecku. Organizace IFGS bude slavit
patnácté v˘roãí a chce obzvlá‰tû zdÛraznit „I“ ze slova Internati-
onal. Z tûchto dÛvodÛ Vás fiídicí komise IFGS, obec Oude IJssel-
streek a mûsto Isselburg srdeãnû zvou, abyste se nechali
inspirovat v˘stiÏn˘mi a odváÏn˘mi námûty v˘stavy
OER-KRACHT a úãastnili se této v˘stavy kovan˘ch umûleck˘ch
pfiedmûtÛ a plastik v roce 2007. S Va‰í spoluprací by tato v˘sta-
va mohla b˘t nejvût‰í svého druhu na svûtû v roce 2007.

âas a místo v˘stavy
Od 25. kvûtna do 28. záfií 2007.
Vût‰í kovové umûlecké pfiedmûty budou vystavovány podél 25

km dlouhé cyklistické stezky vedoucí pfies Oude IJsselstreek
a mûsto Isselburg. Men‰í objekty budou vystaveny v krásn˘ch
interiérech Angoru v Isselburgu, Ulftu a Oude IJsselstreeku, kte-
ré poskytnou ideální atmosféru na prezentaci Va‰ich umûleck˘ch
dûl. Prosím nav‰tivte webové stránky www.oer-kracht.com pro
zji‰tûní více informací o rÛzn˘ch umístûních v˘stavy. 

V souãasnosti se organizátofii zab˘vají pfieváÏnû tím, aby infor-
movali vefiejnost v novinách, ãasopisech (napfi. Hephaistos a dal-
‰í: Home, Garden, Libiny), rádiu a televizi v Nûmecku i ostatních
zemích. 

Registrace a v˘bûr
Pro úãast na v˘stavû je nutné poslat Va‰e návrhy (maximum

pro neãleny IFGS jsou 4) pro v˘bûr poroty.
Uzávûrka je 16. ledna 2007, rozhodující je datum na znám-

ce. MÛÏete prezentovat Va‰e díla formou kreseb, skic, barevn˘ch
fotografií nebo digitálnû na CD ve vysokém rozli‰ení formátu
JPG. Porota rozhodne 27. ledna, která díla budou vystavována.
Na zaãátku února se dozvíte, zda-li jste byli vybráni a které z va-
‰ich dûl bude vystavováno. 

Pfieprava a postavení
Od 20. kvûtna budou va‰e objekty instalovány stavebními od-

borníky. Nicménû, byste se mûli také úãastnit. 
Pro umístûní pfiedmûtÛ do interiéru jsou k dispozici stojany

v rozmûrech 40 x 40 cm, v rÛzn˘ch v˘‰kách: 40 cm, 80 cm,
120 cm. Pfiedmûty mohou b˘t také ve vitrínách. 

IFGS Vám chce pomoci s pfiepravou tím, Ïe vyzvedne vá‰ v˘-
stavní objekt na nûkolika sbûrn˘ch místech v blízkosti dálnic
a vrátí je zpût po v˘stavû. Takto to bude provedeno v Nûmecku,
Slovensku, Anglii, âeské republice a Dánsku. Za poplatek 50
Euro (33 GBP, 63 USD, 79 CHF) mÛÏeme objekt také vyzvednout
pfiímo z Va‰í dílny. Po 29. záfií, v co nejkrat‰ím termínu, budou
v‰echny pfiedmûty, které byly vystavovány venku, vráceny s nej-
vy‰‰í moÏnou péãí. 

Podmínky a práva 
Pfiedmûty, které budou vystavovány v exteriéru, by mûly b˘t

opatfieny pevnou základnou, aby odolaly rychlosti vûtru 150
km/h, aby pfiedmût nespadl. Základna bude upevnûna v zemi.
Pfiedmûty budou poji‰tûny 500 Euro na jedno dílo. Odpovûdnost
za ‰kodu bûhem pfiepravy a stavby má majitel. 

PfiedloÏené náãrty by mûli obsahovat:
název (titul) a popis pfiedmûtu,
Ïivotopis zhotovitele se souãasnou barevnou fotografií (pasov-

kou), nejlépe v digitální podobû s vysok˘m rozli‰ením, aby se da-
la vyuÏít do katalogu. 

Organizátor si vyhrazuje právo pouÏít fotografie a ilustrace na
letáky, oznámení, www stránky atd. 

Otevfiení a kováfiská demonstrace
V˘stava bude otevfiena 26. kvûtna. Spolu s otevfiením bude or-

ganizováno setkání kováfiÛ v Ulftu a Isselburgu od 25. do 28.
kvûtna, kde bude pfiipraveno nûkolik semináfiÛ a prezentací. Ta-
ké bychom vás rádi pozvali na galaveãer v historické budovû dfií-
vûj‰í slévárny DRU v Ulftu 26. kvûtna. Nabízíme holandskou
studenou kuchyni a pfiíjemnou hudbu. 

MoÏnosti ubytování jsou rÛzné – campy, penziony, hotely, sku-
pinové ubytování a dal‰í. Pro více informací se prosím spojte s tu-
ristickou kanceláfii v Isselburgu www.isselburg-online.de nebo
v Ulftu www.vvvoude-ijsselstreek.nl 

Doufáme, Ïe jsme vzbudili vá‰ zájem o v˘stavu a kováfiské set-
kání. Poãítáme s pfiihlá‰ením Va‰ich dûl a tû‰íme se na pfiivítání
v Oude IJsselstreeku a Isselburgu. 

--------------------------------------------------------------------------
Pfieklad pfiihlá‰ky (údaje dle pofiadí na pfiihlá‰ce):
Jméno

Adresa
PSâ Mûsto Zemû
Tel. ãíslo Fax
E-mail www stránky
âlen IFGS ano ne
Jméno pfiedmûtu

délka ‰ífika v˘‰ka váha
Preferované místo 

uvnitfi venku moÏnost do vody
Materiál
Prohlá‰ení o ustanovení práv – povinné, podpis pfiipojen˘

k pfiihlá‰ce je svolení :
Tímto dávám organizaci svolení pouÏit jakékoliv obrázky a ob-

rázkové materiály a informace na webové stránky, letáky, kata-
logy atd. v zájmu v˘stavy bez uplatÀování dal‰ích práv.

Prostfiedek dopravy 
- transport poskytovan˘ IFGS na sbûrném místû
- transport poskytovan˘ IFGS z domova za poplatek 50 euro za

pfiedmût
- vlastní transport

mûsto datum podpis
pfieklad zajistil: ·imon Vondru‰ka

——

Kovadlina 
Îe kovadlina slouÏí kováfii jako dÛleÏitá souãást pracovního vy-

bavení kovárny k v˘robû rÛzn˘ch pfiedmûtÛ, ví kaÏd˘ kováfi. Ví to
snad i znaãná ãást vefiejnosti, vãetnû ÏákÛ základní ‰koly. Pfies-
to nacházíme v minulosti pfiípady, kdy kovadlina byla pouÏita ji-
n˘m zpÛsobem, ãasto i velice kuriozním. Mezi star‰ími kováfii je
známo, Ïe pfii vyná‰ení truhly z domu kováfie, se klepalo na ko-
vadlinu na znamení louãení. Faráfi církve ãeskoslovenské Adolf
Andr‰t ze Lnáfi, kter˘ mûl svou farnost v rozsáhlé ãásti Blatenska
na Strakonicku, zaznamenal ve sv˘ch vzpomínkách pohfieb se-
dmnáctileté dívky v Hrade‰icích na HoraÏìovicku následovnû:
„DruÏiãek, mládencÛ plno a velké mnoÏství lidí. ·koda jen lito-
vali mnozi, Ïe pan faráfi fiimskokatolické nedovolil zvonit. Jak˘-
pak je to pohfieb bez zvonûní! KdyÏ jsme pak pfiicházeli
s pohfiebním prÛvodem ke kostelu, tu náhle se ozval hlas zvonu.
Zvon lká hlubok˘m hlasem z vûÏe kostela. Z vûÏe to v‰ak není!
BlíÏe kostela v‰ak stojí kovárna a odtud vychází ten podivn˘ hlas
zvonu. Po pohfibu jsem mluvil se zvoníkem, statn˘m kováfisk˘m
mistrem, kter˘ plaãící matce oné dívky fiekl pfied pohfibem: „KdyÏ
faráfi nedovolil zvonit, já zazvoním sám.“ Kovadlinu povûsili s po-
mocníkem na fietûzy, vytáhli na krovy a spolu stfiídavû bu‰ili kla-
divy na kovadlinu.

PhDr. Jan Krba 
——
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Napsali o nás
Řemeslo je nyní tvrdý chléb 
Magdalena Černá – deník Rovnost 

Pro fiemeslníky profesionály je tûÏké vydûlat si na chleba. Ji-
nak jsou na tom ti, ktefií mají placené zamûstnání a fiemeslo dû-
lají jen ve volném ãase. PrÛmûrná fiemeslnická mzda je dnes
zhruba stejná jako mzda prodavaãky nebo dûlníka ve fabrice.
Mnozí fiemeslníci, ktefií si otevfieli dílny, je museli brzy zavfiít. Ne-
mûli peníze na v˘platy zamûstnancÛm. „A rok od roku je to hor-
‰í. Kdo dfiíve zaloÏil dílny, dnes musí propou‰tût lidi. Lépe jsou
na tom napfiíklad fiemeslnice, které Ïiví jejich manÏel,“ fiekla br-
nûnská keramiãka Vlastimila Nepevná. S ní rozhodnû nesouhla-
sil Jifií ·evãík, zástupce fieditele Stfiední prÛmyslové ‰koly a Vy‰‰í
odborné ‰koly na Sokolské ulici v Brnû. „Není pravda, Ïe by fie-

meslo bylo na úpadku. Kdyby kolem nás nebyly v˘robky fiemesl-
níkÛ, Ïivot by byl ‰ed˘,“ prohlásil ·evãík. ZáleÏí na druhu fie-
mesla. V˘dûlky krajkáfiek nebo paliãkáfiek jsou nízké, ale kováfii
a rytci si na sebe vydûlají. Stejnû jako v kaÏdém oboru musí b˘t
fiemeslníci ‰ikovní a stále na sobû pracovat. „Z na‰í ‰koly odchá–
zejí nûktefií studenti na pracovní úfiad, ale mnozí si uplatnûní na-
jdou. MoÏností je mnoho. Mohou si zafiídít vlastní dílnu nebo
pracovat pro nûkoho jiného, restaurovat nebo navrhovat,“ dodal
·evãík. V âeské republice je nûkolik set fiemeslníkÛ. Více je jich
na Moravû. „Na Moravû se tradice udrÏují lépe neÏ v âechách.
V âechách jsou fiemeslníci více komerãní. Tady jsou fiemeslÛm
blíÏe,“ uvedla Nepevná. ¤emeslníci se pravidelnû shromaÏìují na
jarmarcích, kde pfiedvádûjí a prodávají své v˘robky. âe‰tí fieme-
slníci jezdí prodávat a vystavovat i do zahraniãí. Nejãastûj‰ím cí-
lem jsou festivaly v Nûmecku a Rakousku, ale v˘jmeãnû i v Itálii
a Polsku.

Daniel Hlobil: Umělecký kovář je svým
pánem 
Magdalena Černá – deník Rovnost

Pro Daniela Hlobila je velkou v˘hodou, Ïe bydlí u rodiãÛ. Pra-
cuje jako umûleck˘ kováfi. „ProtoÏe bydlím ve svém, tak se to dá.
NedokáÏi si ale pfiedstavit, Ïe bych platil pravideln˘ nájem,“ pfii-
znává Hlobil. V jeho oboru nemá ãlovûk nikdy jistotu, Ïe bude
mít peníze i zítra. Pro obyãejného kováfie je problém dát dohro-
mady poãáteãní kapitál na zbudování firmy, ale ani pozdûji mu
nezb˘vá neÏ Ïít ze dne na den. Na nedostatek penûz zapomíná,
kdyÏ dûlá práci, která ho baví. Navíc si mÛÏe dovolit ten luxus,
organizovat si pracovní dobu sám. „Vrhnu se do práce na kterou
se cítím. To je pfiíjemné,“ oceÀuje Hlobil. Neexistuje pro nûj ãas
pfiíchodu ani odchodu do práce. nepravidelné jsou i platby. Nej-
hor‰í situace nastávají, kdyÏ mu lidé neãekanû odfieknou zakáz-
ku nebo ji odmítnou zaplatit. Aby se kováfi uÏivil, musí mnohdy
brát i zámeãnickou práci. Zakázek b˘vá málo. Více neÏ deset za-
mûstnancÛ by se v kováfiské firmû neuÏivilo. Jako soukrom˘ fie-
meslník nedodrÏuje Hlobil v‰echna obchodnická pravidla. „Pro
svoje kamarády dûlám nûkdy zvlá‰tní ceny. Nûktefií zákazníci mi
za práci plati i tím, Ïe nûco seÏenou nebo mi dodají materiál. To
je krásné“. Jako v kaÏdé práci, i pro kováfie je nejdÛleÏitûj‰í vytr-
vat. „Kolikrát mám chuÈ toho nechat, ale kdyÏ pfiijde dobrá za-
kázka, neode‰el bych ani za nic,“ fiíká Hlobil. Ze v‰eho nejvíce ho
baví tvarování kovu za tepla a sesazování dílÛ dohromady. KdyÏ
je v‰e pfiipravené a zapadá to, má z toho pr˘ ãlovûk krásn˘ pocit.

——

ŘÁDKOVÁ INZERCE ČLENŮ
¤ádková inzerce na‰ich ãlenÛ do 200 znakÛ – zdarma. Inzeráty

nám mÛÏete zasílat písemnû po‰tou ãi na e–mail: kovari@sky.cz
• Kováfisk˘ rovnací stÛl – ocelová deska 2300 mm x 1300 mm
x 130 mm, srovnan˘, i s nohami, za cenu 12,5 Kã/kg. Kafka, tel.
777 079 015.

Sponzorování distribuce věstníku
Mimo inzerce ve Vûstníku nabízíme moÏnost cílené distribuce

nabídkov˘ch katalogÛ ãi letákÛ ke v‰em ãlenÛm kováfiského spo-
leãenstva. Sponzorování distribuce probíhá uhrazením pfiíslu‰-
ného poãtu dopisních obálek A4 a známek a dodáním va‰ich
reklamních materiálÛ ve stejném poãtu (pfiesn˘ aktuální poãet
ãlenÛ vám na pfiání sdûlíme). Spoleãenstvo následnû roze‰le tyto
materiály sv˘m ãlenÛm spolu s nejbliÏ‰ím ãíslem Vûstníku.

Uzávûrka pro dodání ãlánkÛ a inzerci do pfií‰tího ãísla je
31. 3. 2007. Pfií‰tí ãíslo vyjde do konce dubna 2007.

âtvrtletník „Vûstník Spoleãenstva umûleck˘ch kováfiÛ, zámeãníkÛ a kováfiÛ–pod-
kováfiÛ âech, Moravy a Slezska“ vydává pro své ãleny „Spoleãenstvo umûleck˘ch
kováfiÛ a zámeãníkÛ a kováfiÛ–podkováfiÛ âech, Moravy a Slezska“ (zkrácenû
„Kováfiské spoleãenstvo“). Zdarma pro ãleny, volnû neprodejné.
Registrace Ministerstvem vnitra âR byla provedena 9. prosince 2002, pod ã. j. VS
II–1/51999/02–R. IâO: 26611422.
Kontakt pro zasílání korespondence a redakãních pfiíspûvkÛ: Bednáfiova 20,
619 00 Brno, e–mail: kovari@sky.cz nebo telefonicky kaÏdé úter˘ od 15 do 18 hod
na tel. ãísle: 721 601 166. – www.kovari.org –
NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí. Za pfiípadné tiskové chyby neruãíme, ale omlou-
váme se za nû.
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Nepotřebujete vybavit kovárnu novými kovadlinami? 

Vyzkoušejte kovadliny EUROANVILS®

Jeronýmova 268, KLADNO
Tel./fax: 312687932, 602392816
e-mail: hanton@prumyslovy-servis.cz

Navštivte naše webové stránky www.prumyslovy-servis.cz 

Kovadlina typ / Anvil  type „EUROANVILS“
velikost / 

size
délka / 
length

výška / 
height

šířka / face 
width

čverc.
otvor / 
hardie

kruh. otv. / 
pritchel

stoleček / 
side shelf

cena / price

kg mm mm mm mm x mm dia mm mm x mm Kč

70 nejsou 650 290 100 25x25 26/16 65x55 9377,00
120 760 300 130 25x25 26/16 85x70 13537,00
150 850 320 130 25x25 26/16 85x70 15637,00
220 1080 365 138 25x25 26/16 100x80 21372,00

Kovadliny ze zásoby jsou prodávány za ceny roku 2006. 

Kovadliny a jiné nástroje si můžete osobně 
vybrat v našem skladu, nebo vám je 

zašleme sběrnou službou.

Připomenutí
Termín na zaplacení leto‰ního roãního ãlenského pfiís-

pûvku ve v˘‰i 500 Kã je do 31. bfiezna 2007. 
Platbu mÛÏete provést na regionálním zastoupení

• nebo po‰tovní sloÏenkou na adresu: 
Kováfiské spoleãenstvo
Bednáfiova 20, 619 00 Brno
(prosíme o fiádné a ãitelné vyplnûní údajÛ o odesílateli,
abychom mohli správnû zaevidovat va‰i platbu)

• nebo bankovním pfievodem na ãíslo úãtu:
27-9588170297/0100, jako variabilní symbol napi‰te
své ãlenské ãíslo, (najít se dá mimo jiné v rámeãku pfied
jménem ãlena na obálce v které rozesíláme Vûstník).
NemÛÏeme ruãit za chyby zpÛsobené nesprávn˘m varia-
bilním symbolem ãi nesprávn˘m ãíslem úãtu.

NepouÏívejte âeskou po‰tu pfii placení na úãet v bance,
na v˘pisu z banky je uveden jako plátce ãlenského pfií-
spûvku âeská po‰ta místo jména osoby která zaplatila. 
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