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Propozice pro účastníky Fóra uměleckého a tradičního kovářství 
pořádanému v termínu: sobota 4. a neděle 5. června 2011. 

 
Termín příjezdu a instalace pracovišť a expozic: pátek 3. června 2011 od 10.00 hodin – kontaktními 
osobami v místě konání jsou majitel zámku Ing. Jiří Nosek (tel.: 602 646 464), organizátoři setkání: Slavata 
Zdeněk tel: 602 408 483, Jiří Piskáček (tel.:721 290 982). 
Podmínky prezentace:  Vzhledem k tomu, že zámek je jen částečně vybaven kovářskými pracovišti, 
pracuje se na vlastních přivezených kovářských pracovištích. Přívod elektrické energie je v místě, ale je nutná 
redukce pro převod 380/220 V a hlavně dostatečná délka prodlužovaček!!! (alespoň 25-30 m). Kvalitní palivo 
bude k dispozici. Pracuje se s vlastním přivezeným materiálem a nářadím. Při zápisu lze dohodnout pro omezený 
počet zájemců (bez vlastních kovářských pracovišť), zapůjčení pracovišť na dobu nutnou pro zhotovení díla či 
ukázky práce (např. na dvě hodiny).  
Čas zahájení a ukončení:  V oba dva dny budou prezentace zahájeny v 9.00 hod žáci a od 10.00 hodin, 
kdy se zámek otvírá pro návštěvníky. Nástup na pracoviště je půl hodiny předem, aby pracoviště v době zahájení 
byla připravena. Ukončení předváděcích prací bude v sobotu v 18.00 hodin a v neděli v 16.00 hodin.  

!!! Je nezbytné zajistit průběžnou práci na kovadlinách po celou návštěvní dobu!!! 

Povinnosti a práva účastníků setkání:    Po příjezdu se nahlásí a zapíší u organizátora (jméno a příjmení, 
adresa a telefonní či jiný kontakt, zda přivezli vlastní pracoviště, zda budou soutěžit, vystavovat, demonstrovat 
práci). Jsou povinni v prostorách zámku a v přilehlých prostorách dodržovat provozní řád návštěvníků 
zámku, dbát pokynů organizátorů, dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení obecně, a 
zejména pak předpisy k vykonávané činnosti. Přihlášení účastníci mají právo předvádět práci, vystavovat díla, 
prezentovat a nabízet výrobky a služby firmy v určených prostorách zámku v čase konání akce. Mohou se při 
zajištění činnosti a bezpečnosti pracoviště účastnit programu setkání. 

Soutěž žáků:    Bude zahájena pro všechny soutěžící v sobotu v 9.00 hodin. Pedagogičtí pracovníci 
škol zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví svých žáků (pracovní pomůcky, oděv, nářadí)  
a přiměřenost zdravotního a duševního stavu při soutěžní práci i při práci demonstrační. 
Soutěžit mohou jednotlivci nebo skupiny žáků (dvojice apod.) a to ve vykování článku řetězu podle vlastního 
uvážení na základě přivezeného návrhu (výkresu, náčrtu, modelu, obrázku apod.) z přivezeného materiálu v době 
zhruba tří hodin. Článek řetězu je totiž symbolem Svinařského řetězení, a jeho pevnost  
a zdobnost byla kdysi hlediskem pro posuzování kvality práce kovářských mistrů. A také ve volné tvorbě, téma 
letošního ročníku není určeno a proto záleží jen na výběru a fantazii tvůrce. 

  
Posuzování:    Hlediska pro hodnocení zdůrazní při zahájení soutěže zástupce organizátorů. Hodnotit se budou: 
celkový dojem, vlastní řemeslné zpracování, užitná či estetická stránka díla i vlastní kovářská činnost  
na pracovišti. Hotová díla musí být předána k vystavení a ke zhodnocení porotou i diváky nejpozději do 12.00 
hodin v neděli 5. června. Výsledky soutěže pak vyhlásí zástupce organizátora a zástupce Kovářského společenstva 
předá ceny a pamětní listy. Díla zůstanou v držení organizátora soutěže. 
Parkování:    Vozidla budou zaparkována podle pokynů majitele zámku.  Stejně tak vjezd vozidel k místům 
prezentací bude prováděn výhradně podle jeho pokynů!!! Po dobu presentace budou auta účastníků na 
vyčleněném parkovišti (jen pro účastníky a pořadatele) 
Ubytování: Např. ve vlastních stanech na vyhrazených místech kolem zámku, popřípadě lze dohodnout přes 
majitele zámku v penzionech v okolí. WC a voda budou k dispozici. Tepla voda na sprchování bude k dispozici na 
určeném místě a dle domluvy s pořadateli. 
Stravování:        Soutěžící a předvádějící žáci škol budou částečně stravováni v restauračním zařízení podle 
rozpisu a na základě vystavených stravenek na účet organizátorů v rozsahu páteční večeře, sobotní snídaně, 
oběd, večeře a nedělní snídaně a oběd.  Ostatní mají možnost využití restauračního zařízení a stánkového 
občerstvení přímo v areálu zámku. 
Přihlášení:          Přivezení vlastního kovářského pracoviště, demonstraci práce, vystavování exponátů, nabídku 
služeb oznamte prosím písemně nebo e-mailem, s uvedením počtu zúčastněných žáků a doprovodu, 
organizátorovi na níže uvedenou adresu. Nejpozději do 20. května 2011.         

Prosím včas, děkuji !!! 
 
                                                                          Slavata Zdeněk, Kytín č. p. 114, 252 10 p. Mníšek p. Brdy 
                                                                                                  e-mail: slavatazdeněk@volny.cz 
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