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Pět studentů ze Střední prů-
myslové školy v Třebíči se zúčast-
nilo setkání kovářů ve Francii. 

 Antonín Zvěřina

Ve francouzském městečku Saint-
Martin-la-Plaine se letos v červnu 
uskutečnilo týdenní setkání kovářů z 
celé Francie. Již počtvrté byli pozvá-
ni také žáci oboru Uměleckořemeslné 
zpracování kovů ze Střední průmys-
lové školy v Třebíči, aby se pochlubili 
svým uměním.

Společně se slovenskými mladý-
mi kováři jsou vždy vřele přivítáni. 
Každoročně přivážejí s sebou na ukáz-
ku své výrobky, které nezapřou fanta-
zii a tvůrčího ducha. Letos se setkání 
zúčastnili žáci Jaroslav Bílý, Lubomír 
Krátký, Matěj Vacek, Ondřej Vávra a 
Jan Švarc. Doprovázeli je mistři Martin 
Kosielski a Slavomír Hlaváč. Nepostra-
datelnou byla také tlumočnice Lucie 
Machová. Mladí účastníci zodpověděli 
několik dotazů.

Byli jste na setkání poprvé?
Matěj: Ve Francii jsem byl popr-

vé. Nevěděl jsem do čeho jdu. Všichni 
mi říkali, že to bude super. Když jsme 
přijeli do Rive-de-Gier, kde jsme byli 
ubytovaní, rychle jsem pochopil, že 
se tady ničeho bát nemusím. Lidi byli 
úplně jiní než v Česku. Byli přátelští, 
pohostinní a ochotní, jako například 
náš hostitel Roland.

Jarda: Já jsem byl na této akci již 
podruhé. Mám štěstí, že účastníci 
jsou vybíraní podle prospěchu ve ško-
le. Vyplatí se mi nebrat nic na lehkou 
váhu.

Jak jste se domlouvali?
Matěj: Po prvním seznamovacím 

večeru jsme všichni byli přátelé, byli 
si rovni a cítili se na stejné vlně. Přes-
tože francouzsky neumíme, dorozu-
měli jsme se. Povídali jsme anglicky. 
Asi poprvé v životě se mi k něčemu 
hodila. 

Co obnášelo setkání kovářů?
Ondra: Na setkání jsme strávili nej-

více času. V pátek v podvečer jsme se 
sešli a celý víkend jsme pracovali na 
společném díle. V tomto roce se vyrá-
běl vývěsní štít. Organizátoři měli vše 
vzorně připravené. Každý ze zúčast-
něných kovářů dostal nějaký úkol, 
my jsme vyráběli symboly kovářství – 
kovadlinu, kleště a kladivo.

V neděli odpoledne se všechny práce 
zkompletovaly a mohli jsme se radovat 
ze společného díla. Kování bylo super, 
každý se mohl obrátit na kohokoli 
s žádostí o pomoc. Nikdy se nestalo, že 
by byl odmítnut. Byl to nezapomenu-
telný zážitek.

Honza: Kdo tam nikdy nebyl, tak 
nepochopí. Jsou to úžasní lidé s napro-
sto jinou mentalitou. Tam se člověk 
cítí jako mezi svými. Pozdravíte člově-
ka, kterého jste nikdy neviděli a zeptá-
te se ho, jak se má a on vám s radostí a 
úsměvem na tváři odpoví. A je jedno, 
jestli vám je 15 nebo 50. Není to sou-
těž o tom, kdo je lepší kovář. Nevyhla-
šuje se vítěz. Dělá se tam na společ-
ném díle.

Každý, kdo dělá do řemesla a je tro-
chu zručný, je uznávaný a všichni si ho 
váží. Je to prostě setkání kovářů a přá-
tel. A kdo tam jede poprvé a nikoho 
nezná, po prvním večeru už je platným 
členem kovářského společenství. 

Všichni jsou si rovni. Francouz, 

Čech, Slovák nebo Chorvat. Malý, vel-
ký, hubený nebo urostlý. Černý nebo 
bílý. Muž nebo žena. Není v tom roz-
díl, protože všechny spojuje láska k 
řemeslu. Proto se budeme snažit, aby-
chom příští rok mohli opět jet. Máme 
tam přátele, a je to místo, kam by měl 
jet každý. 

Jaký byl další program?
Matěj: V pondělí jsme měli ukáz-

ky kovářství na střední škole v Rive-
de-Gier. Místním studentům jsme 
se snažili kovařinu přiblížit. Po chví-
li tvrdé práce si s naší pomocí uděla-
li i nějaký ten lísteček. Všichni lidé, se 
kterými jsme se setkali, byli opět veli-
ce příjemní. Dostali jsme také výborný 
oběd. Zajímavá byla i prohlídka školy.

Luboš: A po ukončení kování ve 
škole jsme se všichni i s našimi slo-
venskými přáteli vydali vykoupat do 
nedalekého jezera. Když jsme přijeli 
na místo, žasli jsme nadšením. V dál-
ce nádherné kopce pokryté lesy a před 
námi krásně se třpytící voda. Hned 
jsme se převlékli do plavek, připraveni 
naskákat do vody. 

Bohužel to nešlo tak snadno. Vzduch 
měl příjemných 30 stupňů a voda asi 
12 stupňů. Ale nakonec jsme to všich-
ni překonali, krom našeho spolužá-
ka Jardy. Výborně jsme si zaplavali a 

Ve Francii bylo fantasticky, říkají kováři

SPOLEČNÉ foto všech zúčastněných ukazuje, že fr ancouzské setkání se neslo 
opravdu v přátelském duchu. Foto: archiv školy

V synagoze se 
představí Tunisko
Výstava fotografi í Tuniské dědic-

tví UNESCO potrvá v Zadní syna-
goze do neděle 25. září. Výstava jako 
součást autorského projektu RNDr. 
Mileny Blažkové se koná pod zášti-
tou České komise pro UNESCO a 
J. E. Selima Hammami, velvyslance 
Tuniska v České republice. Návštěv-
níkům jsou volně k dispozici infor-
mační materiály.  -zt-

Pouť pro pěší a cyklisty z Třebíče do 
Přibyslavic se koná  v sobotu 3. září. 

Začíná ve 13.30 hodin požehná-
ním u baziliky sv. Prokopa, program 
v Přibyslavicích od 16.30 hodin. Den 
s Josefem Toufarem v Třebíči, setkání 
s Milošem Doležalem, autorem knih 
o J. Toufarovi se uskuteční ve středu 
14. září od 16.30 hodin v sále Info-
centra u baziliky. V 19.30 hodin tam 

začíná divadelní představení Zpráva o 
zázraku v bazilice. Žehnání školákům 
a jejich aktovkám a batohům bude v 
neděli 4. září v třebíčských kostelech 
při mších svatých. Koncert houslisty 
Josefa Špačka a Janáčkova kvarteta se 
koná v neděli 11. září od 18 hodin v 
bazilice sv. Prokopa. Farní den se usku-
teční v neděli 11. září od 14.30 hodin u 
Kostelíčka.  -zt-

Poutníci půjdou do Přibyslavic

Místa, kde bylo město, procházku po 
historii s architektem Luborem Her-
zánem pořádá spolek TřebA v sobo-
tu 1. října. Sraz účastníků bude před 
gymnáziem na Masarykově náměstí. 
Následovat bude volný workshop a 
diskuze se členy spolku TřebA a urba-
nistou Alešem Stuchlíkem, který při-
pomene, co to znamená město a co by 
lidé místo předimenzovaného autobu-
sového nádraží měli rádi. Výstupy pak 

budou zpracovány do odborných ana-
lýz a budou podkladem k rozvoji loka-
lity. 

Samostatná procházka po zajíma-
vých místech a budovách ve městě 
se koná v neděli 2. října. Vychází se 
ve čtrnáct hodin z Hasskovy zahrady. 
Zájemci se dozvědí různé zajímavos-
ti, pro děti budou nachystány úkoly 
a překvapení a na konci se uskuteční 
společná debata.  -zt-

Pořádají procházky městem

Koná se 
Pohádková Třebíč
Jubilejní desátý ročník akce Pohád-

ková Třebíč pořádá Klub českých 
turistů v pátek 16. září. Startuje 
mezi 16 a 18 hodinou od Malované-
ho domu na Karlově náměstí. Tra-
sa měří šest kilometrů a je nutné s 
sebou vzít baterku. -zt-

Zájemci půjdou 
na Jalovec

Hvězdicově na Jalovec, tak se nazý-
vá akce, která se koná v sobotu 10. 
září. Klub českých turistů Třebíč 
připravil několik zajímavých tras, i 
méně náročných (viz str. 23). Cíl je 
mezi desátou a patnáctou hodinou 
na Jalovci u chaty lyžařů.    -zt-

Na Polance bude 
chovatelský den

Jubilejní XXV. Chovatelský den se 
uskuteční v jezdeckém areálu Polan-
ka u koupaliště v Třebíči v neděli 11. 
září. Předcházet mu bude v sobotu 
10. září od 9.30 hodin průvod koní 
městem. Nedělní program začíná 
v sedm hodin a potrvá po celý den. 
Pro návštěvníky jsou zajištěny pro-
jížďky v sedle i v bryčkách.  -zt-

potom vyjeli na další místo, kde jsme 
předváděli náš kovářský um.

Setkali jste se i s místními obyva-
teli?

Jarda: Navštívili jsme místní spo-
lečenské centrum. Když jsme vyloži-
li své věci a začali kovat, lidé různého 
věku se shromáždili kolem nás a byli 
nadšeni naší prací. Večer jsme promítli 
video o České republice a o naší škole. 
Lidé tleskali, byli velmi spokojeni. 

Opravdu jste každý den kovali?
Ondra: Ne, úterý bylo bez kovaři-

ny. Vydali jsme se k řece Loira. Když 
jsme tam dorazili, ugrilovali jsme klo-
básky. Byly opravdu výborné. Po jídle 
jsme se vydali do vody, která byla ješ-
tě studenější než minule. Dlouho jsme 
váhali, ale nakonec jsme se překonali a 
do vody vlezli. Náramně nás osvěžila a 
dodala druhý dech. Potom jsme nased-
li na loď. Projížďka byla nádherná. Všu-
de okolo byly skály a kopce, bylo to 
opravdu fascinující.

Jaký byl poslední večer?
Luboš: Úžasný, stejně jako celý 

pobyt. Poprvé ve svém životě jsme 
ochutnali šneky, které nám Roland při-
pravil. Nejprve jsme měli obavy, ale 
nakonec nám šneci zachutnali. Po jíd-
le přišlo předávání diplomů a různých 
dárečků, které nám přinesl pořada-
tel kovářských slavností. Bylo pro nás 
opravdu zábavné, když se snažil pře-
číst česká a slovenská jména. Poté jsme 
se ještě společně pobavili a loučili se 
s tím, že se snad příští rok zase setká-
me.

Chtěli byste říci něco na závěr?
Matěj: Doufám, že příští rok se tam 

dostaneme znova, protože ten kolek-
tiv, tu hromadu „srandy“ a ty náram-
ný zážitky bych rád prožil ještě jednou. 
Bylo to nádherné.

Jarda: Jsem rád, že jsem šel na ková-
ře. Naše škola nám dává velké mož-
nosti podívat se na různé akce, nejen 
Fete de la Forge ve Francii, ale jezdíme 
také do Nitry, teď jsme byli v Kunštá-
tu, vystupujeme také v Třebíči, Velkém 
Meziříčí i jinde. Školu ani obor bych 
nikdy nezměnil.

Ondra: Určitě bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří nám tuto cestu 
umožnili.


