Střední škola a Základní škola, Oselce
Oselce 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168, mob.773071714
e-mail: stskola.oselce@tiscali.cz , www.stredniskolaoselce.cz
Oselce dne 18. 9. 2018

Vážení mistři kovářští, vážení přátelé kovářského řemesla,
těšíme se, že Vás můžeme opět pozvat již na XI. ročník „ Kovářského dne“
pořádaného u nás v Oselcích dne 10. listopadu 2018.
Počítáme již tradičně s Vaší účastí a s tím, že budete chtít prezentovat svoji práci, firmu
či školu.
Téma letos bude česká fauna (ve spolupráci se Zoo Ždírec), samozřejmě ti, kteří se
nechtějí tohoto tématu zúčastnit, mohou zvolit téma volné. Bude Vám vymezen 2 - hodinový
časový limit, k dispozici bude připravena výheň, uhlí, kovadliny, buchary (v kovadlině otvor
pro zápustku od 25 do 27 mm). Počítáme s tím, že nářadí i materiál si přivezete své.
Současně Vám umožníme prezentaci Vašich výrobků, které přivezete na výstavu.
Všem účastníkům budou věnovány předměty připomínající účast na Kovářském dni.

Časový harmonogram dne: 9.11.2018
16.00 – 18.00 příjezd účastníků kovářského dne a ubytování
18.00 - 19.00 večeře v oselecké hospůdce (hrazeno školou, nápoje si kováři hradí sami)
19.00 – 24.00 volná diskuze a posezení

Časový harmonogram dne: 10.11.2018
7.30 – 8.30
8.30 - 9.00
9.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.00 – 16.00

příjem Vašich prací na výstavku
prezentace soutěžících kovářů
zahájení a rozdělení do skupin
1. skupina u kovářské výhně
oběd (zajištěn ve školní jídelně), přestávka, výstava
2. skupina u kovářské výhně
hodnocení
prohlídka zhotovených exponátů
vyhodnocení, předání upomínkových předmětů, společné foto
vrácení exponátů

Příspěvek na akci činí: 200,- Kč/osoba – příjezd v pátek
100,- Kč/osoba – příjezd v sobotu
Vaše potvrzené závazné přihlášky očekáváme do 31. října 2018.

Mgr.Zdeněk Tauchen
ředitel SŠ a ZŠ Oselce

Přihláška/návratka na XI. ,,Kovářský den“

Účastník/účastníci: ………………………………………………….
Příjezd: pátek/sobota: ………………………………………………
Nocleh:……………………………………………………………….
Výstavka prací: …………………………………………...................
Praktická ukázka kování:…………………………………………...
Sobotní oběd: ANO/NE

