
SVINAŘSKÉ ŘETĚZENÍ 2009  
Mám tu čest, seznámit vás z průběhem a novinkami letošního již 6.ročníku Svinařského 
řetězení, jehož pořadatelem je Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků, a kovářů- 
podkovářů Čech, Moravy a Slezska.   
Konalo se opět v krásném prostředí Svinařského zámku. Lépe řečeno, parku a v budově zámku 
který ještě pořád prochází rozsáhlou rekonstrukcí a jak jistě postřehnete z pohyblivých obrázků 
za mnou nijak to neubírá na atraktivnosti a srdečnosti setkání. Každý rok se zde setkávají žáci, 
studenti a další adepti kovářského a podkovářského řemesla se zkušenými řemeslníky a mistry 
oboru vedenými nestorem těchto setkání panem Miloslavem Trefancem – jenž byl oceněn 
titulem „Nositel tradice“. Jsou zde zastoupeny také školy. Letošní „sólo“měla Střední Škola 
Řemesel z Třebíče a bylo se na co koukat. Ostatních škol, tentokrát bylo pouze 9 což je o 2 
méně než vloni, ale zase přibyly tři další školy, které se zúčastnily jen takzvaně na skok, aby se 
jejich zástupci přesvědčili o významu setkání. Nechtěli totiž věřit, že setkání má takovou šíři a 
atmosféru. Takhle se totiž v současnosti stavějí školy k reálním potřebám života pod tlakem 
různých omezení a škrtům. Často se tak ocitají bez informací a bez podpory od svých 
zřizovatelů, nebo dokonce bez finančních prostředků pro účast na takových setkáních. 
   K vidění tu byla tradičně práce žáků na jednotlivých pracovištích škol. Každá škola měla 
také možnost se prezentovat dle svého uvážení, takže některé školy měly kolem svých 
stanovišť malé výstavky a rozdávaly propagační materiály pro budoucí zájemce o studium. 
Některé školy zase přivezly práce i svých absolventů aby se pochlubily dosaženými výsledky a 
ty pak zapojily do společné výstavy členů Společenstva. Letos jsme opět bohatě zaplnili 
všechny prostory zámku. Dokonce díky Muzeu hl.m. Prahy a pana Jaromíra Čížka z Komařic 
se podařilo část věnovat zámkům a uspořádat k nim velmi zajímavou přednášku. V jedné 
místnosti zámku probíhalo po celou dobu setkání promítaní filmů s kovářskou tématikou a také 
ze života v obci Svinaře. Komentované ukázky z kovářské a podkovářské práce zase probíhaly 
na vyčleněných stanovištích v parku. Probíhaly tam ukázky podkování koní, kovářské 
technologie, odlévání cínu, tepání a rytí kovů, a dokonce probíhala i výroba drobných 
kovaných šperků. Svými výrobky a dovedností se na přidruženém setkání předváděli již 
tradičně nožíři a dráteníci. Letos k nim přibyli i amatérští kováři a čtenáři Kovárny pro radost 
kteří si zde dali dostaveníčko. 
   Letos se význam tohoto setkání ještě prohloubil, když jako první zahraniční účastník přijel 
pan Manfréd Becher ze Spolkové republiky Německo a nám tak umožnil nazvat letošní ročník 
mezinárodním, na což jsme patřičně hrdi. Informace o naší akci se dostala za hranice bez naší 
přímé účasti a jak p. Becher řekl vedla ho zvědavost a originalita zaměření. Setkání s takovým 
zaměřením na mladé kovářské adepty se prý nikde jinde nekonají. Zároveň je to silně 
zavazující, protože to jistě přiláká zájem dalších, ne-li přímo škol ?  
  Celé setkání bylo doplněno o doprovodné akce zaměřené na děti. A to tak, aby se tu rodiče 
mohli v klidu věnovat svému zájmu. Různé hry a soutěže, hornický důlní vláček nebo výroba 
grafického listu z vlastní rytiny. Občerstvení také nechybělo. A když přišla jako tradičně sprška 
nikoho to nezaskočilo. Bylo se kde schovat, třeba ve stanu s občerstvením nebo v budově 
zámku. 
   Celé první patro tam bylo zaplněno doplňkovou výstavou obrazů, soch, ryté grafiky a 
výtvarných kreací z textilu i drátu. Zastoupena byla i fotografie, keramika, šperky. Fungující 
ruční tiskárna ukázala zájemcům jak se vyrábí otisk z rytiny nebo jen z kresby suchou jehlou 
na měděné destičky. A také abych na konec nezapomněl - na našem setkání nechyběla ani 
nabídka kovadlin, výhní, nářadí a ochranných pomůcek a oděvů. 
  Pro ty, které tato informace zaujala, platí pozvání na příští již sedmý ročník. Je stejně srdečné  
pro ostatní, kteří se chtějí třeba jenom podívat na Svinařské řetězení 2010, tradičně první 
červnový víkend. 
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