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Ing. Viliam Galaba, spomienka očami jeho blízkych
spolupracovníkov.
Dňa 4. 4. 2019 od nás navždy odišiel jeden z najvplyvnejších predstaviteľov kameňopriemyslu
na Slovensku Ing. Viliam Galaba vo veku 86 rokov. Po ukončení štúdia na Baníckej fakulte
v Košiciach začal svoju pracovnú činnosť v Lučenci, kde pôsobil ako výrobný námestník v podniku Bazaltové kameňolomy Lučenec.
Vytvorením a zriadením špecializovaného kamenárskeho výrobného podniku Slovenský priemysel kameňa so sídlom v Leviciach sa jeho riaditeľom stal Ing. Viliam Galaba, kde vo funkcii
riaditeľa pracoval až do transformácie podniku na jednotlivé akciové spoločnosti. Jeho poslaním a cieľom bolo zo Slovenského priemyslu kameňa so sídlom v Leviciach vytvoriť moderný
a progresívny výrobný podnik so zameraním sa na ťažbu, spracovanie a montáž prírodného
kameňa s akcentom na využitie domácich zdrojov suroviny. Pod jeho vedením nastal rozmach
kamenárskeho remesla. Zrekonštruovali a vybudovali sa nové výrobné kapacity a prevádzky
sa vybavili najmodernejšou dostupnou technológiou. V lomárskej oblasti pri dobývaní a ťažbe
základnej suroviny sa taktiež začali využívať nové a progresívne technológie.
Zvýšila sa starostlivosť o pracovníkov v oblasti bezpečnosti pri práci a tiež v sociálnej sfére.
Generálne riaditeľstvo Československého kameňopriemyslu v Prahe vytváralo a poskytovalo
všetky podmienky pre úspešný rast a rozvoj podniku v Leviciach.
Ing. Viliam Galaba, ktorý sa svojou dobrosrdečnosťou pričinil aj o výborné obchodné
a medziľudské vzťahy medzi Generálnym riaditeľstvom Praha a ostatnými kamenárskymi podnikmi v rámci Československa. O úspešnom napredovaní podniku svedčia mnohé významné
udelené ocenenia.
Je potrebné spomenúť aj jeho zásluhy pri vývoji a realizácii dia nástrojov a výrobe konglomerovaných blokov.
Nezabúdal ani na generáciu mladých kamenárov a osobne a s veľkým zanietením sa mu podarilo zriadiť SOU stavebné v Leviciach, ktoré bolo jedinou školou pre vzdelávanie kamenárov
na Slovensku.
Obetavosť, ľudskosť a pokora boli jeho charakteristickými vlastnosťami. Nám všetkým zostáva
popri hlbokom zármutku krásna spomienka na nezabudnuteľného človeka
Ing. Viliama Galabu, ktorý žil pre rodinu a ktorému srdce bilo pre kameň.
Česť jeho pamiatke!
JUDr. Štefan Čereš
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Slovo předsedy Svazu kameníků a kamenosochařů
České republiky (dále jen Svaz) k volbám do výboru Svazu.
Vážení kolegové kameníci, kamenosochaři a příznivci kamenosochařského řemesla, blíží se nám rok
2020 a s ním i volby do výboru Svazu. V příštím roce
v červnu skončí volební období stávajícího výboru
Svazu a vzhledem k tomu, že se na kamenické řemeslo trochu mezi námi pozapomíná a zapomíná se i na
tradice našich řemesel a živností, vás chci požádat
o pomoc a propagaci našeho tradičního řemesla, chci
Vás požádat o vaše nápady, doporučení a zapojení do
řešení problémů v našem řemesle.
Myslím, že stávající výbor Svazu je složený z odborníků, kteří představují odbornou špičku v kamenickém
řemesle, ovšem jak to bývá, je třeba přinést do našeho
oboru něco nového, něco zajímavého názorově, přispět k oživení a zvednutí našeho řemesla a dovedení
k přesvědčení, že být členem Svazu je čest.
Oživte naše řemeslo, staňte se kandidáty, členy Svazu, doporučte, navrhněte své přátele,
kteří jsou schopni dobře zastupovat naše řemeslo a přispět něčím novým.
Musím zmínit také několik pozitivních reakcí, když se podíváme na naše řemeslo v uplynulém období, stojí za námi spousta úžasné práce. Podíleli jsme se na restaurátorských
pracích na Národním divadle, Národním muzeu, Pražském hradě, Negreliho viaduktu,
Staroměstské radnici a dala by se jmenovat spousta dalších významných děl kameníků,
restaurátorů a sochařů.
Děkuji vám za šíření dobrého jména kamenického řemesla a přeji hodně úspěchů ve vaší činnosti.
Bohumil Pánek

FOR ARCH – Stavební veletrh
Ve dnech 17. až 21. září 2019 se v prostorách PVA EXPO Praha Letňany uskutečnil již
30. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Je to největší stavební veletrh v České
republice, setkáte se zde s českými i evropskými stavebními společnostmi, výrobci stavebních materiálů a dodavateli inovativních řešení ve stavebnictví. Jedním z těchto témat je
i finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO). Každoročně zde představí své
umění odborné školy včetně té naší. Čtyřdenní finálové kolo soutěže se týkalo zejména
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oborů zedník, tesař, kameník a kamenosochař. Naší školu reprezentovali ve složení za
kameníky, A. Frank, a kamenosochaře Š. Hůzl, pod vedením vedoucího odborného
výcviku Lipnice nad Sázavou Martinem Šimkem.
Naším konkurentem v soutěži se tradičně zúčastnili v oboru kamenosochař také studenti
pod vedením J. Danihelky z SPŠ kamenické a sochařské Hořice. Jako každý rok zadal
Svaz kameníků a kamenosochařů téma práce. Výbor Svazu ustanovil hodnotící komisi,
která rozhodla o pořadí „na stupních vítězů“.
Letos soutěž pro studenty byla opravdu výzva, jelikož téma práce bylo zhotovení mramorového lachtana, podle modelu odlitého sádrového lachtana. Tvarovaání díla do
mramoru bylo v soutěži použito poprvé, jelikož v předchozích ročníkách se v soutěži
sekalo především do pískovce. Dva Carrarské bloky kamene zajistil jako sponzorský dar
pan ing. Karel Dušek z firmy Kámen Engineering.
Student naší školy, vyučený
kameník, který pokračuje na
maturitním oboru podnikání Š. Hůzl se úkolu zhotovit
mramorového lachtana zhostil
na výbornou, samozřejmě
mít více času tak by si pohrál
i s detaily, ale jak jsem již zmiňoval sekání do mramoru byla
výzva, i pro sochaře z hořické
školy. Obrovský kus práce
také odvedl student druhého
ročníku, kameník A. Frank,
jenž vysekal parádní žulovou
„čepici“, která může sloužit
například jako ozdoba na
vrchní části sloupu.
Hodnocení soutěže z pohledu
představenstva ze Svazu kameníků dopadlo následovně:
1.Místo si odnesl Š. Hůzl,
jenž odvážně sekal lachtana
do Carrarského mramoru.
Cenu si také odnesl A. Frank,
který hrdě reprezentoval práce
kamenické.
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Také vedoucí Kamenosochařského střediska M. Šimek byl na roztrhání, jelikož mnoho
lidí se přišlo na veletrh a řemeslníky v pracovním nasazení podívat, a také měli zájem se
něco praktického i teoretického z řemesla dozvědět od zkušeného kameníka.
Závěrem této akce chci říct,
že není důležité, kdo na jakém
místě skončil, ale jde především
o zviditelnění a oživení tradičních řemesel jako je kameník
a kamenosochař. Výsledkem
je, že v letošním roce naše
škola zaznamenala nárůst
kameníků což je úspěch. Kdo
se chce řemeslu věnovat určitě
práci najde a těšíme se na další
ročník FOR ARCH.
Petr Lacina, DiS

Článek pro Hospodářskou komoru
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR je sdružení řemeslníků i firem podnikajících
v oboru kamenoprůmyslu, zpracování kamene a kamenosochařství. Když se v roce 1990
znovuzakládal Svaz kameníků, byl jich plný sál tehdejšího Slovanského domu. Heslo
bylo: „obnovíme cechovní tradice“. A bylo opravdu na co navazovat. Vždyť kamenictví
je řemeslo, které provází život lidí všemi civilizacemi od okamžiku, kdy obydlí nebylo
jen objektem obrazně řečeno z proutí a kdy potřeba „zobrazovat a vyjadřovat svými
díly jevy přírody a podoby těl“ (L.B.Alberti) umožnila vytvořit symbol a sochu. Ale není
potřeba se dovolávat časů tak vzdálených. Ještě na počátku minulého století se na území
dnešní ČR se zmiňuje 625 lomů a seznam kamenolomů které dodávají „kvádry, stupně,
dlažební kostky, brusné a mlýnské kameny nebo krytinu“, obsahuje v oddíle: granit,
syenit, diorit, diabas a gabro, v Čechách 139 položek. A ten materiál musel někdo vytěžit
a zpracovat. Většinou ručně – ruce kameníků.
Počet dnešních členů – řemeslníků i firem – se vejde do stovky, přestože v tomto oboru
působí daleko víc subjektů. I když lidskou potřebu „někam patřit“ nelze přenášet do
jiných struktur či
systémů, pragmatická úvaha „co mám z členství?“ zatím není vyvážena hmotně. Účastnit
se na vytváření podmínek pro podnikání a hospodářský život společnosti však nemůže
jednotlivec. Proto je Svaz kameníků a kamenosochařů začleněn jako živnostenské společenstvo do Hospodářské komory ČR.
6

Samozřejmě i mezi členy existuje rivalita a boj o pozice na trhu, protože někdy soutěží
o stejné zakázky. Tak tomu bylo i v minulosti: List kamenického cechu Starého města
pražského do Kutné hory z roku 1489 začíná slovy: „Vzácné opatrnosti panóm a raddě
na Horách kutnách, pánom nám přieznivým…“ a šlo o to, že Staroměstský cech jako
hlavní, spravující podobné cechy v celém království, poslal do Kutné Hory pro vedení
stavby sv. Barbory mistra Rejska, což se nelíbilo kutnohorskému kamenickému cechu
a pomlouvali Rejska i staroměstský cech u cechu „hradního“ (na pražském hradě), jehož
přední osobou byl mistr Beneš z Loun – mistr Benedikt. (Kámen 17, 2011, č.2 s. 64–65)
Doufáme, že postupem času se vytvoří například pomocí mistrovských zkoušek, pomocí systému dalšího vzdělávání a dalších nástrojů vytvářejících podnikatelské prostředí
takový stav, kdy jednotlivé odborné cechy či společenstva budou garantovat úroveň
řemesel na odpovídající úrovni, udržovat tradici a znalosti, jež jsou dědictvím kultury
práce a zároveň sledovat všechny aspekty vývoje kterým se život a praxe jednotlivých
řemesel bude muset přizpůsobit, aby i v budoucnosti obstály. To je ostatně společné všem
podobným společenstvím a cechům – natěračům a malířům, obkladačům, kominíkům,
pokrývačům a tesařům, sklářům…
Jako v jiných řemeslech i pro kameníky platí že musí udržovat, nést stavovskou čest,
hrdost na výsledky dobře odvedené řemeslné práce, kterou budou obdivovat ještě další
generace jimž bude i dobře sloužit. Musí bojovat proti nešvarům, které poškozují dobré
jméno kamenického řemesla. Velmi často slyšíme o „kamenících“ bez patřičného umu
a vzdělání, kteří mají živnostenské oprávnění na nákup a prodej, bezostyšně prodávají
nekvalitní výrobky bez povinných technických zkoušek, zpracovávají nabídky v cenové
úrovni, která objektivně umožňuje realizaci díla, jež je spíše ostudou pro obraz kamenického řemesla.
Kamenické řemeslo má mnoho podob. Je možné začít prací v lomech jako dřívějšího
symbolu těžké až nelidské práce za trest. Ale dodnes je pro každý lom „zlatým“ ten
lamač-kameník, který rozumí skále tak, že rozezná dobrou a špatnou stranu dotykem
ruky. Dnes prakticky např. zanikla ruční kamenická výroba obrubníků. Ale dovedete si
představit pražské chodníky bez stokilových obrub šíře 32 cm, které jsou dnes zdobeny
třpytkami orientace? Ani dlažebních kostek se už mnoho ručně nedělá. Ale pro pražský
kolorit si chodníky bez mramorových kostek – mozaiky, nedovedeme představit. Vždyť
dlažební kostky jde znovu a znovu předláždit, když živá podložní konstrukce si řekne
o vyrovnání, aby tam nebyly louže.
Pražské metro je samozřejmě přehlídkou nejrůznějších kamenů. Ale nikdo nemůže
popřít, že žulové dlažby nástupišť, chodeb či schody slouží a fungují tak, jak se pro takové
stavby pro veřejnost předpokládá.
Kamenný obklad fasád je také dílo kameníků. Stojí za to si připomenout vlastně nedávnou historii, když po vzniku Československé republiky se stavěly veřejné budovy správy
státu; skoro všechny mají na fasádách přírodní kámen. A je i vidět jeho užitečnost –
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slouží bez problémů dodnes. Současná architektura a využití kamene je specifická řemeslná otázka řešící souvislost přírodního materiálu s nosnou konstrukcí, izolacemi a nosnými systémy pro montáž a řešení dilatací.
Mnoho lidí si ani neuvědomuje blízkost kamene, ale prvorepublikové kavárny a reprezentační stavby se bez kamene neobešly. Kamenné stolečky či mramorové obklady z často zahraničních materiálů fungují dodnes.
Svaz sdružuje i kamenosochaře. V dřívějších dobách bylo kamenosochařství v názvu
firem často. Souviselo to i s funerální kulturou. Prohlídkové okruhy například pražskými
hřbitovy jsou poučné pro historii, ale jsou i obrazem práce kameníků. Kamenosochařské
dílny pracovaly také pro renomované sochaře – umělce, kterým se sekání do kamene
už zdálo zbytečné či ho už ani časově nestačili. Dnes se kamenosochařství samozřejmě
uplatňuje i při restaurování památek, i když restaurování kamene je samostatný obor.
Po éře gotického stavitelství přestaly být kamenné kusy dominantním konstrukčním
prvkem, ale i 140 let sloužící pražský Palackého most má klenbu z kamene. Kámen se
nepochybně neztratil a svou nosnou funkci plní v každé betonové konstrukci štěrk či
písek. Náš stát je bohatý a nikoliv chudý na suroviny a je ostudou, když se v novinách
objeví článek začínající „Krize ve stavebních surovinách je za dveřmi. Aktivní lomy na
kámen, štěrk a písek se v Česku za pár let dotěží a pro další těžbu chybějí povolení“
(Mladá fronta Dnes, 26. 6. 2019 str. 6). Globalizace přinesla pro svět kamene dostupnost
materiálů prakticky z celého světa. A samozřejmě i výrobky z trhů s lacinou lidskou
prací. I když to nebude trvat věčně, jak nás učí dějiny, tak právě ty nás zároveň učí, co lze
zapomenout přes pouhé dvě generace.
Svaz kameníků a kamenosochařů má výhodu v tom, že se podařilo udržet jedinou
školu tohoto oboru – Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích.
Založena byla za mocnářství 1884 „ku povznesení řemesla“, přežila vznik i zánik samostatné republiky, okupaci, poválečné období, rozvinutý socialismus i přechod do tržního
hospodářství s otevřeným trhem práce. Dnes se na škole učí geotechnika (těžba a zpracování kamene), sochařství, konzervátorství a restaurování a užitá malba. Je to svým
způsobem štěstí pro tento malý, národohospodářsky nic nevážící obor, že při pohledu na
historii této školy je vidět relativnost odhadů budoucna. A dnes je tato škola svým způsobem jedinečnou v tom, že je na technologické špici v podobě robotického pracoviště.
A nejde jen o numericky řízené stroje pro kamenické výrobky pro výstavbu, ale o přesah
pro sochařství kdy např. pro kopii gotické krumlovské madony bylo využito 3D skeneru,
3D tiskárny a robotického ramene. Prakticky se realizuje interakce klasických sochařských a restaurátorských technologií se zaváděnými technologiemi digitalizace prostoru.
Škola se účastnila řady projektů např. projektu Sochy patronů naší země: sv. Václav a sv.
Anežka Přemyslovna.
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Druhým vzdělávacím střediskem je Kamenosochařské středisko v Lipnici, které je dnes
součástí Akademie Světlá nad Sázavou. V Lipnici probíhá praxe a odborný výcvik žáků
tříletého učebního oboru Kameník a čtyřletého maturitního oboru kamenosochař.
Svaz kameníků podporuje a účastní se
takových projektů jako jsou řemeslné
workshopy - Řemesla živě v Praze na
Novoměstské radnici, nebo již tradiční
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel
SUSO pořádané v rámci zářijového veletrhu FOR ARCH Praha.
Společné všem řemeslným oborům je, že
kultura se mění, že budoucnost je nejasná, že změny jsou rychlé, že globalizace
je reálným faktem. Smyslem činnosti
a práce Svazu je sdružit ty kteří vědí,
že pro kulturu této společnosti je třeba
uchovat jednak tradice, technologické
znalosti, zkušenost dřívějších
generací, ale i stavovskou čest řemesla.
Vedle toho se musí snažit orientovat
v současnosti, vytvářet podmínky společenského a politicko-hospodářského prostředí, které na řemeslo působí. A pokud
budou jasnozřiví snažit se postihnout ta
fakta, která budou určující v budoucnosti
a snažit se na ně připravit své následovatele, kteří budou mít v rukou osud
řemesla v dalších desetiletích, v dalších
generacích. Jisté je: opracování kamene
pomalu přestává být ruční prací. A tak
se zdá, že je jedno, zda na plochu stroje
řezajícího vodním paprskem dám ocelový plech, polystyren, tkaninu či desku
kamene. Z hlediska tvaru a programování je to opravdu úloha pro operátora toho
stroje. Ale každý cítí, že každý materiál je
jiný. Pro naše řemeslo je naprosto zásadní, aby kameník měl vztah k materiálu
a znal ho. Zatím se zdá, že stále nejlepším
způsobem je vzít dláto a kladivo a ručně
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klasickými nástroji udělat „kus“, který pan mistr vezme. Samozřejmě,
že ten proces, od rukou k mozku
a možná i k duši je svým způsobem
tajemný. Nevíme, kde sídlí cit pro
materiál a pro řemeslo. Ne každý
má na to talent. Ale každý pozná
řemeslníka bez talentu.
Ing. Michael Lažan

Použitie hořického pískovce a iných dekoračných kameňov
Česka na Slovensku
Daniel Pivko
Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského, Ilkovičova 6, 842 15
Bratislava, daniel.pivko@uniba.sk
Systematický výskum použitia dekoračných kameňov na Slovensku trvá už 20
rokov. Identifikované boli budovy a drobná architektúra ako pamätníky, sakrálne
objekty, plastiky, fontány, ako i náhrobníky na cintorínoch. Keď odhliadneme od
nepatrného použitia moravských “mramorov” na západnom Slovensku v 18.
storočí, masové využívanie dekoračných
kameňov z Česka bolo hlavne v 20. storočí a utlmilo sa po rozpade spoločného
štátu. Keď zosumarizujeme celkové
použitie kameňov z Českých zemí spolu
s náhrobníkmi, dominuje hořický pískovec
a supíkovický mramor. Za nimi nasleduje
slezska žula, šluknovský syenit a liberecká
žula.
Používanie kameňov z Českých zemí na
území dnešného Slovenska sa začalo už
koncom 19. storočia, keď boli otvorené
nové kameňolomy a dielne so strojovým vybavením a postavili sa železnice
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(Hořice, České Sliezsko). Najpoužívanejším
dekoračným kameňom bol hořický pískovec
cenomanského veku z Českej kriedovej tabule. Už v 80. rokoch 19. storočia sa objavujú
výrobky z tohoto pieskovca na Západnom
Slovensku. Do tabulky časovej distribúcie boli
dané len jeho použitia na verejných budovách a verejných sochách, ktorých je vyše
400. Náhrobníkov na cintorínoch je obrovské
množstvo najmä na západnom Slovensku,
ktoré nemožno jednoducho spočítať.
Ešte počas Rakúsko-Uhorska sa na Slovensko
dostávali votívne objekty ako prícestné
kríže a stĺpy svätých. Po 1. svetovej vojne
sa objavujú jedinečné sochársky stvárnené
pamätníky na pamiatku obetí vojny a mnohé figurálne náhrobky od moravských
sochárov. V medzivojnovom období je to
unikátna kolekcia plastických diel v celom
Československu. Najviac sa ich vyskytuje na
Záhorí, v okolí Trnavy, Piešťan a Pezinka, na
Morave vo východnej časti Jihomoravského
kraje a v Zlínskom kraji.
Na mnohých pamätníkoch a náhrobníkoch
sú zachované mená moravských kamenosochárov ako Václav Beck z Prostějova (18671930), ktorý nadviazal na dielňu svojho otca Václava, ďalej František Štábla z Hodonína
(1868-1933), traja s menom František Zbořil z Uherského Hradiště (1956-1918), (18821927) a (1909-1966), Ján Beck z Kroměříža (1864-1937). Nasledujú kamenári bez udaných rokov ako František Růžica zo Bzenca, Dvořák z Břeclavi, B. Beck a Soják zo
Strážnice, Adolf Loos a A. Müller z Brna, V. Semerák z Olomouce a Franta Uprka.
Miroslav Harašta sa z Přerova presťahoval do Trnavy. V menšej miere sa podieľali i kameňosochári zo Slovenska ako Aloiz Rigele z Bratislavy (1879-1940), K. Tesar
z Chropova, Kocourek z Holíča, A. Mahr z Bratislavy a Grünwald zo Senice.
V 20. rokoch sa hořický pískovec použil i na obklad niekoľkých reprezentačných budov
bánk v Bratislave. Koncom 20. rokov bol vrchol používania hořického pieskovca s maximom v roku 1928, kedy bolo 10. výročie od ukončenia svetovej vojny. Kvôli hospodárskej
kríze bol v 30. rokoch útlm používania hořického pieskovca. Druhým dôvodom bolo
aj ojedinelé používanie kameňa na fasádach budov vo funkcionalistickom štýle. V 30.
rokoch sa okrem pamätníkov objavujú sochy aj na niektorých verejných budovách.
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Počas 2. svetovej vojny, počas zániku ČSR, bol veľký pokles v použití hořického pieskovca. Prejavilo sa to u sakrálnej drobnej architektúry a pamätníkov. Pieskovcom sa obložilo
niekoľko budov v Bratislave.
Nový stavebný boom nastal po 2. svetovej vojne. Prejavil sa tiež tvorbou pamätníkov
padlých, ktorých zvýšené množstvo sa stavalo pri výročiach konca 2. svetovej vojny
a Slovenského národného povstania. Po vojne sa budovalo veľa verejných budov obložených hořickým pieskovcom. Niektoré majú i reliéfne výjavy zo života pracujúcich,
ovplyvnené socialistickým realizmom. Boli to budovy verejnej správy, školy, stanice,
pošty, nemocnice a hotely. V 2. polovici 50. rokoch sa výstavba sústreďuje na obytné
domy, niektoré s prízemím obloženým pieskovcom. Objavujú sa i voľne stojace sochy.
V tomto období spotreba hořického pieskovca na Slovensku dosiahla vrchol. V 1. polovici 60. rokov je ešte pomerne vysoká spotreba hořického pieskovca na budovy i sochy.
V 60. rokoch sa začína hojnejšie využívať na rekonštrukciu historických pamiatok, na
kvádre, architektonické články a sochy. Od 2. polovice 60. rokov silne poklesol dopyt po
hořickom pieskovci. Sporadicky sa používal na obnovu pamiatok a voľne stojace plastiky.
Bolo to spôsobené aj dovozom nových kameňov zo socialistického bloku. Mnohí sochári
si obľúbili bulharský vápenec Vračan, ktorý je mäkký a farebne stály, preto bol vhodný aj
na obklady a dlažby. V exteriéri je však menej odolnejší ako hořický pieskovec. Postupne
sa začali ťažiť na sochárske účely aj slovenské kamene ako ružbašský travertín, králický
pieskovec a dobrovodský zlepenec z Chtelnice. Po roku 1989 sa sporadicky na Slovensku
objavuje hořický pieskovec na exteriérové časti moderných budov.
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Okrem najpožívanejšieho hořického pieskovca boli na Slovensku obľúbené ďalšie kamene,
žuly a mramory z Česka. V 70. rokoch 19. storočia sa v moravskom Slezsku začal búrlivo
rozvíjať kamenársky priemysel ťažbou slezskej
žuly (žulovský plutón) a slezských mramorov
(supíkovický a lipovské mramory) z metamorfného obalu spomínaného plutónu. Kamenárske
podniky dodávali záplavu typizovaných
náhrobných kameňov do okolitých štátov,
z ktorých sa stavali aj pamätníky 1. svetovej
vojny s maximom na konci 20. rokov. Slezská
žula sa využívala aj na schodišťové stupne
a dlažby. Na Slovensku sa supíkovický mramor
objavuje v 70. rokoch a slezska žula v 90.
rokoch 19. storočia. Výzorovo fádnu slezskú
žulu na budovách čiastočne nahradila od 20.
rokov atraktívna ružovkastá liberecká žula na
dlažby a obklady. Veľmi obľúbená bola aj
počas socializmu, niekoľkokrát sa využila i na
plastiky. V 90. rokoch ju nahradili podobné
sardínske žuly a neskôr čínske. Od začiatku
20. storočia sa do celej Európy rozširoval čierny dolerit zo Švédska najmä na náhrobníky. Počas socializmu bol tento materiál neprístupný, preto ho nahradil najmä na náhrobky šluknovský syenit. Z ďalších obľúbených českých
dekoračných kameňov na Slovensku treba spomenúť božanovský pískovec hlavne na rekonštrukciu pamiatok, atraktívny slivenecký mramor na interiérové obklady a dlažby, exteriérové
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žuly ako mrákotínska, sedlčanská, hudčická,
tiská, vahlovická a požárska. Viacero múrov
budou je pokrytých těchanovickou a železnobrodskou bridlicou. Za podporu vďaka
projektu KEGA 037UK-4/2019.
Použitá literatúra:

Dulla, M. a Moravčíková, H. 2002: Architektúra
Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart, 512 s.
Kríže. Sochy svätých. Malé kaplnky. Zvonice.
Židovské cintoríny. kriz.epocha.sk
Pamätníky v Bratislave. Pamätníky na Záhorí.
Pod Malými Karpatami. pam.epocha.sk
Register modernej architektúry Slovenska. www.
register-architektury.sk
Register nehnuteľných NKP. www.pamiatky.sk
Rybařík, V. 1994: Ušlechtilé stavební a sochařské
kameny České republiky. Hořice v Podkrkonoší.
Nadace SPŠ kamenické a sochařské, 219 s.
Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012.
www.supissoch.sk
Spolek pro vojenská pietní místa. vets.cz
Šimon, P., Pilný, I., Repáň, M., Pivko, D., Pilná,
Ľ. a Babiková, I. 2014: Mariánske a Trojičné stĺpy v premenách času. Trnavský kraj. Castellum,
Nitra, 290 s.
Turistika.cz, Wikipedia
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Konzervace historických povrchů Ludvíkova křídla Starého
královského paláce na Pražském hradě
Autorem této již renesanční třípatrové stavby je Benedikt Ried, který jí realizoval v letech
1503 – 1520. Tato část palácového komplexu vybíhá do prostoru Jižních zahrad a výrazným prvkem renesančního slohu jsou především okna. Ludvíkovo křídlo nese název
podle krále Ludvíka I Jagellonského /1516-1526/.
V prvním patře se nachází místnost bývalé české komory a v jejím sousedství je malá
místnost, vydávaná za vězení sv. Jana Nepomuckého. Ve druhém patře se nachází dva
sály České kanceláře, odkud byla provedena defenestrace královských místodržících,
čímž započalo stavovské povstání. Ve třetím patře se nachází síň říšské dvorské rady.
V tomto prostoru si vyslechlo rozsudek trestu smrti 27 představitelů českých stavů za
účast na stavovském povstání.
Od třicátých let minulého století
nebylo provedeno restaurování pozdně gotických interiérů
Ludvíkova křídla. V současné
době byl proveden restaurátorský konzervační zákrok, který byl
nutný vzhledem ke stavu architektury. Jednotlivé povrchy kleneb, stěn a kamenných prvků
byly nejprve zbaveny nánosů
špíny a prachu vysavačem, na
kamenných prvcích bylo provedeno dočištění lehce navlhčenou
houbou stíráním, aby nedošlo
k setření původních barevností
nebo stop po opracování. Partie
omítek a více zašpiněných povrchů byly čištěny chlebovým těstem s vhodnou brusnou příměsí.
Některé partie především dlažby
byly čištěny čištěny párou a pro
naměkčení byla použita obkladová buničina vlhčená v čisté vodě.
Podle charakteru znečištění bylo
použito několik dalších vhodných přípravků např. mýdlová
voda, saponáty, hydrogenuhličitan amonný apod.
15

Velkou pozornost bylo nutné věnovat původním prvkům např. ve druhém patře v české
kanceláři kde se nachází renesanční dveře z r. 1620 a dělící stěna s renesančním portálem, který nese štít s monogramem krále Ludvíka I Jagellonského. Celá dvojmístnost
měla původně pozdně gotickou siťovou klenbu, která se zachovala pouze v části vstupní
a přední.
Stav těchto i ostatních prvků byl vážný nacházelo se zde velké množství trhlin a prasklin
a to zejména ve třetím patře v síni říšské dvorské rady, která
byla výrazně poškozena požárem, který zbarvil pískovec místy dočervena a byl velmi
rozpraskán. Po pečlivém očištění a odstranění degradovaných a nesoudržných malt ve
sparách, bylo přistoupeno k injektážím trhlin vápennými materiály/Vapo/Aqua a byly
přespárovány spáry mezi jednotlivými kamennými kvádry vápennou směsí s přísadou
puculánu. Po zainjektování trhlin bylo přistoupeno na architektuře k zatmelení rušivých,
chybějících rohů a částí profilace tmelem na minerální bázi /Schwenk/, před vlastním
doplněním byly nesoudržné části zpevněny.
Spáry mezi díly klenebních žeber byly zčásti vyplněny olovem, uvolněné výplně byly
utemovány a chybějící byly nově zality olovem.
Součástí oprav byl i laboratorní vyhodnocení pozdně středověkých malt, historický
průzkum, mapování původních stop po opracování, historických nápisů a kamenických
značek, toto vše bylo zaneseno do připravených fotoplánů. Veškeré práce probíhaly pod
dohledem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a nově zrestaurováné prostory budou sloužit pro rozšíření expozice příběh pražského hradu a budou tedy
přístupné veřejnosti.
Bohumil Pánek
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Katedrála v Gloucestru
Město Gloucester, ležící při samém ústí řeky Severn u Bristolského zálivu, hrálo v historii
staré Anglie vždy důležitou hospodářskou a politickou roli. Za nadvlády Římanů zde
byla rozlehlá pevnost se silnou vojenskou posádkou, střežící říční brod přes již zmíněnou
řeku Severn a jednu z velice důležitých římských cest, vedoucí do vnitrozemí. Stopy této
pevnosti se v současné době nacházejí v samém centru města. Katedrála v Gloucestru
se řadí k jedněm z nejkrásnějších a nejstarších katedrál v Anglii. Je částečně vystavěná
na zbytcích základů římské stavby či svatyně v raném a pozdně gotickém slohu z cotswoldského vápence krémově bílé barvy, dovezeného z okolních lomů. Sama o sobě
má bohatou výzdobu i historii. Její nejstarší část spadá do 10.stol. tzv. “Normanského
období” a za zmínku stojí, že zde byl dokonce korunován i jeden z anglických králů. Pro
její nádhernou architektůru a vnitřní výzdobu je oblíbená mezi filmaři. Pro výbornou
akustiku je vyhledávaná k pořadání synfonických koncertů. Vnější a vnitřní prostory
katedrály jsou jako stvořené k pořádání výstav ze všech uměleckých oborů. Samozřejmě,
že i dnes slouží věřícím k nedělní bohoslužbě.
Jako každá monumentální stavba
potřebuje čas od času rozsáhlé
opravy. A jako každá stavba takovéhoto rozsahu zápolí s nedostatkem finančních prostředků. I zde
to není výjimkou. Již čtvrtým
rokem probíhají intenzivní opravy
této dominanty Gloucestershiru.
Jako jednomu z mála šťastlivců
mi bylo umožněno prohlédnout
si probíhající opravy přímo z lešení v doprovodu polského kolegy
z Krakowa. Poslední kompletní
oprava katedrály proběhla koncem 19.stol.
Prvotní fáze oprav započala
důkladným čištěním povrchu
kamene. Jako jediný povolený
způsob čištění byla zvolena vodní
pára. Po téměř 150 letech začala
chlouba Glocestru pomalu ztrácet svůj šedočerný háv. Obr.č.1
(Ženská kaple-Woman Church)
V současné době probíhají opravy na nejstarší části katedrály z “Normanského období”.Zajímavostí pro mne bylo, že po očištění vodní párou se těžce zkorodované části
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kamene žádným způsobem neodstraňují
a ponechává se další jejich osud na čase
a přírodě. Obr.č.2
Na konci 19.stol. přišel ve svavebnictví
do módy cement. Kde se mohlo, tam
se přimíchal. Nevyhnula se mu ani naše
katedrála. Druhou fází oprav je odstranění, pokud možno, všech výplní cementovou maltou. Záměrně používám “pokud
možno”, ale o tom až později.
Jak je vidět z obrázku Obr.č.3, prakticky
celá stavba byla přespárovaná cementovou maltou. Tu je třeba ze spár odstranit. A Obr.č.4 dokazuje, že cementová
malta dobře posloužila i k domodelování
profilů.
Finanční potíže jistě pronásledovaly
i poslední opravy. K doplnění chybějících kamenů posloužily dokonce i římské cihly z bývalého opevnění. Některé
z nich mají ještě na sobě latinský nápis
a ve zdivu je jich vic než dost. Obr.č.5.
Jakýkoliv zásah do zdiva, při opravách
historických budov, je u nás nepřípustný.
To ale zjevně neplatilo v Anglii před 150
lety. Obr.č.6.
Tyto čtverečky ve zdivu jsou záseky pro
lešení.
Velice hřejivým pocitem, v jinak chladném a deštivém dni, bylo dotýkat se
kamenických značek, které byly snad na
každém opracovaném kameni. S moderními graffiti to nemělo nic společného.
Každý kameník byl totiž placen od opracovaného kusu a značka na líci kamene
usnadňovala počty odvedené práce
k vyměření jeho výplaty. Obr.č.7
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V průběhu 19.stol. sloužilo venkovní okolí
této části katedraly k výcviku kadetů vojenské
školy. Nejspodnější venkovní část zdiva je hustě poseta různými vyrytými vzkazy, letopočty
a jmény kadetů ve službě. Obr.č.8
Na závěr jsem si ponechal dvě malé perličky.
Při posledních opravách byl požadavek na
rozšíření oken k lepšímu prosvětlení vnitřní
prostory “Normanské části”. Požadavek byl
splněn, ale dosti kuriozním způsobem. Když
si pozorně prohlédnete Obr.č.9, tak zjistíte,
že rozšířená okna nemají tzv. ostění (kamenný
rám) a kameny v horním oblouku okna drží
pouze na vápenné maltě.
O pár odstavců výše jsem použil slovního
obratu “pokud možno”. Na stejném Obr.č.9
vidíte použití cementové malty k začištění
horního oblouku rozšířeného okna. V tomto případě se cementová malta odstraňovat
nebude, neboť by hrozilo uvolnění a zborcení
kamenů z horního oblouku okna.
Původní kamenolomy na stavbu katedrály
již nejsou dlouhá léta v provozu a proto na
opravy kamenických prvků bylo rozhodnuto
o dovozu vápence z Francie. Obr.č.10
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Vybráno ze starých časopisů…

Zlatá Praha – obrázkový časopis pro zábavu a poučení, ročník IV - 1887 V rubrice
Výtvarné umění: Ministerstvo kultu a vyučování jmenovalo dílovedoucím pro kamenictví při c. k. odborné škole sochařsko-kamenické v Hořicích kameníka a konstruktéra při
stavbě Svatovítského chrámu v Praze p. Frant. Vondráčka. (č. 3, str. 48) Z výstavy sochařsko-kamenické školy v Hořicích roku 1886 (vyobrazení na str. 236 a 237) Za posledních
dob, kdy je vidět úpadek řemesel a průmyslu, zřizovaly se školy odborné; v Hořicích
sochařsko-kamenická. Trvá čtvrtý školní rok. I letos předvádíme ctěnému čtenářstvu
obrázky dva. První představuje hlavně práce sochařské žáků starších (3. ročníku). Majíť
žáci třetím rokem dovésti poprsí lidská nejen řádně nakresliti, ale též z hlíny vymodelovati, v sádře odlíti a pak i z kamene vytesati, a to v míře rozličné; musí dovésti předmět
zvětšiti, anebo zmenšiti, vypoukle (basreliéf), anebo v plné formě vypracovati. Obrázek
náš podává devatero poprsí, hlav mužských i ženských, tváří klasických, vesměs z antiky;
pak čtyři tváře polovypouklé a též takové čtyři masky. Viděti tu Demosthena, Merkura,
Bacchanku, Niobu a j., pak Medusu, Heraklea a p. Vše to kupí se kolem vlaského komínu,
vyzdobeného bohatou ornamentalikou; dole pak jsou ještě dvě krásné Korintské hlavice
a listy akantové. Sloupky a podstavce k poprsím pracovali žáci oddělení kamenického.
Pozorovatele jistě uspokojí pokrok žáků za 2 1/2 roku. Pracujíť jen asi 4 1/2 hodiny denně, majíce vedle praktických prací mnoho předmětů theoretických. Viděti, jak daleko
žák v krátkém čase může dospěti, když pracuje důsledně, s rozmyslem a rozvahou, na
základě předchozího vzdělání theoretického. Nadanější žáci dovedou již i podobizny lidí
živých vymodelovati, a to věrně a trefně. Obrázek druhý představuje křtitelnici ve slohu
renaisačním, zhotovenou v kamenickém oddělení II. a III. ročníku; zdobí nyní nový kostel
v Jablonci. Přejeme, aby ústav vzkvétal a sloužil ke cti národu a vlasti a ku povznesení
hmotného blaha. Schopnosti mládeži naší nescházejí; jen třeba ji vésti a lásku k umění ji
vštípiti. B.H. (č. 15, str. 239) V rubrice Výtvarné umění: Na c. k. odborné škole sochařské
a kamenické v Hořicích započne nový školní rok dnem 16 září. Zápis žáků řádných do
ročníku prvého, do něhož přijato bude na nejvýš 16 žáků, koná se dne 15. září, do ročníků
vyšších dne 14. září. Hospitantů přijme se vzhledem k obmezeným prostorám školním
jen malý počet; zapisovati se budou dne 16. září dopoledne. (č. 40, str. 639) Poznámka
redakce: I když informace o fungování školství před více než 130 lety není „informace“
pro dnešek, je poučné, že zprávy o dění v takové škole byly hodny všeobecného vědění, že
stesky na úpadek řemesel nejsou dnes novotou a že množství práce věnované faktickému
sekání s dlátem a kladivem je pro dnešek nesouměřitelné. Zajímavý je nesoulad mezi tvrzením, že v roce 1886 trvá čtvrtý školní rok, přičemž založení Hořické školy se datuje 1884.
Je to zřejmě tím, že škola převzala některé žáky dřívější školy pokračovací. Ale i v knize
A. Jilemnického, Kamen jako událost, je na str. 89 fotografie Školní výstava na konci
šk. roku 1885, tedy po roce existence školy; práce kamenické dílny I. a II. ročníku. O ní
se referuje ve Zlaté Praze v roč. II (1885) str. 738. V roč. V (1888) jsou zprávy o ukončení
čtvrtého ročníku a vyjmenováni učitelé a kandidáti, jež nabyli vysvědčení dospělosti. Dále
zpráva o zahájení školního roku s podmínkami zápisu a zpráva o vydání V. školní zprávy.
Ing. Michael Lažan
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TET – oslavy Nového lunárního roku ve Vietnamu
Pomalu se blíží konec roku a sním i dlouho očekávané a mnohde dlouze připravované slavnostní a sváteční zakončení uběhlého ruku pro nás ve formě Vánoc, Silvestra a Nového roku.
Pro naší křesťanskou kulturu, ať jsme věřící, čí ne, je to největší sváteční událost celého roku.
Ve Vietnamu, ostatně jako ve všech okolních asijských státech, postupný vliv západní kultury
přinesl tyto svátky i sem. Vánoce především křesťanským enklávám, a Nový rok jako oslavu
ukončení celosvětového roku. Tyto oslavy jsou zde převážně chápány jako uvolněné oslavování, někdy připomínající až karnevalové veselice.
Tím hlavním největším a dlouze dopředu připravovaným svátkem je v Asii konec lunárního
roku, ve Vietnamu nazývaný TET. Letos, nyní již mluvím ve smyslu lunárního roku, bude
konec letošního lunárního roku, tedy TET, o půlnoci 24. ledna a Nový lunární rok nastane
začátkem 25. ledna 2020.
Oslavy Tetu, ostatně jako každý rok, budou probíhat s patřičnou tradiční pompou podle
starých zvyků, na kterých Vietnamci, ať věřící různých vyznáni či ateisté, úzkostlivě lpí po
mnoha staletí. Lunární nový rok, připadá každoročně na nov prvního lunárního měsíce, to
znamená čtyři až osm týdnů před jarem. Přesné datum může připadnout na kterýkoliv den
mezi 21. lednem a 28. únorem.
Protože lunisolární kalendář není astronomicky definovaný jako gregoriánský kalendář,
mohou díky precesi zemské osy měnit roční období svou délku. Každý rok je symbolizován
jedním z 12 zvířat a pěti elementů, cyklujících každých 60 let. Toto má velmi důležitý vliv na
sestavování horoskopů a ovlivňuje to chování a přístup lidí k určitým životním situacím, které
nás každého provázejí a neminou. Vietnamci jsou velice pověrčiví a pevně se drží tradicí.
Letošní rok je ve znamení prasete a ten příští celý rok bude reprezentovat myš.
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Tet Vietnamci spolu s většinou asijské populace ctí jako nejdůležitější svátek roku. Dalo by
se to s trochou nadsázky přirovnat k naším Vánocím a Novému roku dohromady. Stejně
jako u nás, provází přípravy na Tet shon, nakupování, uklízení a další nezbytné činnosti,
které k tomu patří, ale i činnosti spojené s vírou a tradicí. Abychom to lépe pochopili, je
nutné si připomenout, že ve Vietnamu vedle sebe existuje více náboženských směrů. Vedle
Budhismu je zde ve velké míře zastoupen taoismus, konfucianismus, křesťanství, hinduismus,
kaodaismus a v menší míře i islám. Zajímavé ale je, že všechny tyto směry, včetně ateismu
velmi významně prostupuje a ovlivňuje
animismus, to znamená uctívání předků,
případně neznámých duchů, kteří v místech kde v současné době žijeme, žili
před námi. Je to pravděpodobně tradiční
vědomí, které sahá patrně až do pravěku.
Proto je nutné s nimi vycházet v dobrém,
věnovat se jim a přinášet jim dary a oběti.
V tomto duchu vlastně celý tento svátek
probíhá. V každé domácnosti mají několik
oltářů a přenosných oltáříčku, kam přinášejí dary a zapalují tyčinky. Není to jen na
vlastním rozhodnutí, jak by se nezasvěcenému zdálo, ale má to po celý rok přesný
řád.
Tak tedy, přesně týden před Tetem odcházejí tři domácí skřítci, kteří sídlí v každé
kuchyni a mají tam i svůj malý oltář,
k nefritovému císaři, aby ho informovali
o proběhlém roce. Protože jedou k císaři
na rybách, vypouštějí Vietnamci do řek
a jezer živé kapry.
Na Tet o půlnoci se tito skřítkové vracejí
a je nutné je nalákat zpět, a proto se jim
na oltáře, případně na stoly před domem,
připravují podnosy s tradičním novoročním jídlem, ovocem květinami a dalšími
lákadly. Pálí se vonné tyčinky a různé obětiny ve formě replik například papírových
peněz. Po ukončení těchto obřadů někteří
odcházejí do pagod a svatyň a modlí se
k představeným své víry a také ke svým
předkům - duchům.
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V každém domě nesmí chybět výzdoba a v první řadě je nutné si opatřit v ozdobné míse
rozkvetlý stromeček Hoa Mai, což je ochma – dřevina obsypaná žlutými trsy květů (Ochma
integerrima), nebo zelený stromeček kumquatu (Fortunella) obsypaný oranžovými plody
podobnými menším mandarinkám. Připravují se tradiční cukrovinky, jako například kandovaný zázvor, kokos a další sladkosti, ale hlavně, jako u nás vánočka, na každém stole,
případně i v oltářích, nesmí chybět tradiční rýžový bánh chưng. Těžko se to dá k něčemu
přirovnat, ale je to vyrobeno z lepivé rýže, vytvarované do čtverce s bohatou náplní vepřového masa a sóji. Vše je pečlivě zabaleno do banánových listů a dlouhou dobu vařeno ve
vodě. Je to zvláštní, lepivé, ale chutné. Zelenou barvu bánh chung získá po dlouhém vaření
od banánových listů.
Poslední den roku chodí Vietnamci k hrobům svých příbuzných a zvou je na oslavy Tetu.

Čtvrtý den, tj. 3. 1. lunárního roku, připraví k oltářům doma i venku pohoštění, většinou
ovoce, cukroví, cigarety, alkohol a také trochu slavnostního jídla ze svého stolu. Snaží se
nabídnout to, co měli zesnulí za svého života rádi. Pozvaní i nepozvaní „duchové“ zesnulých
přijímají pohoštění pouze ve formě vůni. Pálí se i všudypřítomné a neopomenutelné voňavé
tyčinky a v malých speciálních píckách se pálí dary ve formě papírových replik. I zde mohou
zesnulí přijmout dary pouze jen jako vůni a dým. Většinou se pálí repliky papírových peněz
a natištěných dopisů, ale často i papírové repliky oblečení, aut, domácích zvířat a podobně.
Po určité době se obětiny z oltářů vyjmou a vrátí se na domácí stůl a zkonzumují.
První týden nového roku je týdnem nekonečných návštěv. Kdysi prý měly návštěvy přesné
pořadí, ale to už málokdo dodržuje. Důležitá je ale první návštěva v novém roce. Je nutné
vybrat správného člověka, aby přinesl v celém roce do rodiny štěstí a pohodu. Není to úplně
jednoduché. Musí být narozen v příznivém znamení ke zvané rodině, měl by být bezúhonný, vstřícný a zdravý. Další možností, mnohem jednodušší, je jako prvního pozvat cizince,
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který je vlastně chápán jako poutník, který odněkud přichází v dobré vůli. Pokud jsem o Tetu
ve Vietnamu v našem malém městečku, kde moc cizinců není, jsem často zván k několika
rodinám najednou. Znamená to, že po probdělé noci oslav Tetu musím ráno brzy vstát
a rychle všechny objet, protože nevpustí další hosty, dokud se nedostaví poutník, tedy já.
Návštěvy se samozřejmě neobejdou bez přípitků, takže první den je opravdu náročný.
Přípravy a dozvuky Tetu trvají přibližně dva týdny, to znamená, že týden před a týden po nic
nefunguje, obchody, restaurace a úřady jsou většinou zavřené. Tet je významný svátek a slaví
se tradičně výhradně doma v okruhu rodiny, přátel a návštěv. Mohutné oslavy a popíjení se
řeší pouze v přijímacích místnostech jednotlivých rodin, nikoliv v restauracích a hospůdkách.
Tak to prostě je, nikdo to nemá potřebu měnit a je to dobře.

Z Vietnamu 4. 11. 2019
RNDr. Otakar Dubec

Zápis ze 179. výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.,
která se konala 29. 8. 2019 ve Slušticích
Přítomní: Pánek, Pavel Šimek, Knedla, Koláček, Dušek, Lažan, Dlouhý, Martin Šimek, Šprdlíková,
Malý, Ludická
Omluvení: Bečvář, Durych, Krutilová, Moravec
Schůzi zahájil a řídil předseda Svazu, pan Bohumil Pánek.
Program:
1. ForArch - SUSO
2. Webové stránky Svazu
3. Volby do výboru v roce 2020
4. Hospodaření Svazu
5. Diskuze
6. Organizační záležitosti
7. Závěr
1.ForArch – SUSO
Soutěž bude probíhat ve dnech 17. – 20.9.2019.
Hodnotící komise: Dušek, Dlouhý, Pavel Šimek
Ceny zajistí Dušek.
Diplomy připraví Pavel Šimek.
Ceny předá Dušek a Ludická.
2.Webové stránky Svazu
Dohodnutá databáze kamenů : pouze fotografie a název těžených tuzemských kamenů bez odkazu
na těžaře.
3. Volby do výboru v roce 2020
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Na příštím zasedání výboru potvrdí stávající členové kandidaturu a navrhnou další kandidáty.

Dohodnutá databáze kamenů : pouze fotografie a název těžených tuzemských kamenů bez odkazu
na těžaře.
3. Volby do výboru v roce 2020
Na příštím zasedání výboru potvrdí stávající členové kandidaturu a navrhnou další kandidáty.
4. Hospodaření Svazu
Zůstatek k 31.7.2019 na účtu
v pokladně

174.611,24 Kč
4.190,- Kč

K dnešnímu dni neuhradilo 49 členů Svazu členské příspěvky v celkové výši 104.600,- Kč.
Tajemnice zašle dlužníkům upomínku.
5. Diskuze
Mimo diskuze při projednávání předchozích bodů schůze:
Lažan – informoval o článku do časopisu HK a požádal o doplnění fotografiemi – pan Malý pošle
robotickou ruku, další vybere s tajemnicí z archivu Zpravodaje.
Malý – výstava Kámen Hořice proběhne začátkem června 2020 ve spolupráci s městem Hořice
-

informoval o možnosti rekvalifikačních kurzů v SPŠ kamenické a sochařské Hořice

Martin Šimek – kamenosochařské středisko Lipnice se účastní v roce 2020 kamenicko-kovářského
sympozia na hradě Lipnice
Knedla – informoval o plánu revizí v roce 2020 – bude provedená úprava kvalifikací
7. Organizační záležitosti
Dne 19.9.2019 proběhne v sídle HK ČR schůzka týkající se Mistrovské zkoušky – tajemnice
přepošle pozvánku členům výboru a následně dohodne účast za Svaz.
Termíny dalších výborových schůzí:
24.10.2019 11 hodin, Kámenengineering, Hradec Králové – místo bude upřesněné v pozvánce
28.11.2019

11 hodin, Granit Lipnice

8. Závěr
Předseda Svazu pan Pánek poděkoval panu Pavlu Šimkovi za pohoštění, členům výboru a dozorčí
rady za účast na schůzi a pozval je na další zasedání.
Zapsala: Ludická
Schválil: Pánek
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Výbor Svazu kameníků
a kamenosochařů přeje
Vám i Vašim blízkým
pohodové vánoční
svátky a úspěšný rok
2020.
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