Propagace školy na 35. ročníku HEFAISTONU:
(26. - 28. 8. 2016: hrad HELFŠTÝN)

Umělečtí kováři SŠZZ v Olomouci zahajovali školní rok 2016/2017 na středověkém hradě Helfštýně v Týně nad
Bečvou.
Ve složení reprezentačního týmu: Petra Ženatá, Martin Had Hadač, Michal Marek, Olda Vojtek, Luka Michalczyk a Tom
Krumpolc, ukázali své umění na největším setkání mistrů kovářů v Evropě!
35. ročník Hefaistonu, tak se sraz řemeslníků a umělců jmenuje, navštívilo více jak 10.000 lidí a zaregistrovalo se na 500
kovářů z 18-ti zemí světa. Samotní kováři vystavovali své výrobky - bojovali o stupně vítězů v sedmi kategoriích a někteří
soutěžili v živém kování. Pro úplnost a dokreslení je nutno dodat, že v současné podobě Hefaistonu už zde najdeme i výrobky
šperkařů či jiných lidových řemesel a užitých umění. Vše ve stáncích a výstavních plochách k tomu určených. Bohatý
doprovodný program odborných přednášek, dokumentárních filmů z oboru, občerstvení po celém areálu hradu, to vše
doplňovala muzikou roztodivná žánrová hudební tělesa (např. Fleret) po celé tři dny konání akce.
Propagace školy, získání si dobrého jména v oboru, vidět na vlastní oči a promluvit si se světem uznávanými mistry kováři
nebo čistý zájem o adrenalinový zážitek při kování v aréně hradního nádvoří v jiskřící a vpravdě fotbalové atmosféře – to vše
lze zažít jen a pouze na Hefaistonu.
Martin Hadač a Michal Marek se po třech letech praxe ve škole nebáli jít s kůži na trh a představili se v přímé konkurenci
top kovářů v živém kování se svým Golemem. Přenést výtvarný návrh do hotového výrobku v soutěžních dvou hodinách je
nesmírně těžké, protože v jakékoli chvíli mohlo být vše ztraceno díky výrobnímu procesu kutí železa. Zvládli to ovšem na
výbornou a atmosféra hučícího, aplaudujícího, pokřikujícího, tisícihlavého davu lidí, televizní kamery ani proces výroby je
nezlomil. Bůh kovářů - Hefaiston stál při nich.
Setkali jsme se i s bývalými žáky, kteří se přidali k propagaci školy (M. Pernička, F. Kundera) nebo si přišli za námi
zavzpomínat na školní léta (kastelán hradu J. Lauro, Bc., M. Vítek, bři. Danzmajerové, J. Šesták, M. Marek) a nabídli sami
spolupráci na dalších propagačních akcích školy.
Dobrou zprávou je, že je po kvalitní reklamě ve všech médiích o školu zájem a propagační materiály s nabídkou všech oborů
si návštěvníci Helfštýna rozebrali všechny. HEFAISTON je tedy jedna ze správných cest k budoucímu naplnění všech
studijních oborů.
Na závěr si dovolím ocitovat významné představitele politické moci, kteří před televizními kamerami TV Morava v pořadu
Minuty regionu ze dne 29. 8. 2016 hodnotili tento dnes už významný svátek kovářů. Černému řemeslu i užitému umění vzdali
hold a zároveň se snad zasadili svými vyjádřeními(kéž i postoji a činy) za kvetoucí budoucnost kovařiny i rozvoj rukodělné
práce.
Michael Fischer /ČSSD/ 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje řekl: ,,Tak je to akce, která má svou historii, která
má svůj vývoj a bezmála pět set mistrů řemesla, kteří jsou přihlášeni a byli tady na letošním Hefaistonu myslím hovoří za vše.“
Jiří Zemánek /ČSSD/ poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uvedl: ,,Ta akce tady je nádherná – 35. ročník.
Myslím si, že bychom ji měli zachovat, podporovat a hlavně zajistit, aby nám kováři, podkováři a veškerá tato nádherná
umělecká řemesla aspoň v našem Olomouckém kraji kvetla.“
Foto seriál z akce následuje, kompletní fotodokumentaci si můžete osobně stáhnout na flashky u Mgr. J. Bruse na učebně
VV, kde můžete nahlédnout i do oficiálních tiskovin vydaných k Hefaistronu z Muzea Komenského v Přerově, které bylo
pořadatelem celé akce.
Žákům reprezentujícím naši školu děkujeme a přejeme štěstí, zdraví v další práci i studiu.
Za výtvarnou a propagační sekci školy
Mgr. Jiří Brus

