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Kamná ř vyráží na evropský šampionát 
14.11.2014    Právo    str. 17    Praha - St řední Čechy 

    Lucie Fialová         

Že se koná mistrovství Evropy ve fotbale nebo atletice, ví každý. Evropský šampionát v kamnářství pro mladé 
talenty do 25 let, jenž se odehrává jednou za čtyři roky v rakouském Welsu, zřejmě kdekoho překvapí.  
 Česká republika vyšle k jižním sousedům příští rok v lednu svého nadějného zástupce podruhé.  
 „Nevím, jak se to stalo,“ odpovídá skromně student Střední  odborné  školy  stavební  a zahradnické na 
Jarov ě Michal Podsedník na otázku, proč dostal důvěru právě on. „Jak to, že to nevíš? Byl jsi nejlepší,“ 
připomíná rázně prezident Cechu kamnářů Pavel Rynda.  
 Devatenáctiletý mladík, který se profesně vydal ve šlépějích svého otce, nezastírá strach z konkurence. 
„Ale budu se snažit, abych to zvládnul co nejlépe a neudělal ostudu kamnářům v ČR,“ ujišťuje Michal, který se 
před napínavou bitvou chystá na minimálně třítýdenní soustředění.  
 „Zatím netrénuju, věnuju se studiu, ale budu si muset doma něco postavit,“ plánuje Podsedník, který 
stavby objížděl se svým otcem už jako dítě. Takže volba v 9. třídě pak byla víc než jasná. Do bojů ve Welsu se 
vrhne dvanáct zručných soutěžících. Rozhodují detaily.  
 Zkušenosti hodlá Michal načerpat i od Jana Kouteckého, který nás reprezentoval před čtyřmi roky. 
Skončil třetí.  
 „Tehdy jsem vůbec netušil, do čeho jdu. Překvapilo mě, že se hodnotilo naprosto všechno. Úklid na 
pracovišti, jak mám seřazené šamoty, bezpečnost práce, jestli používám sluchátka, porotci běhali s vodováhou. 
Milimetrová odchylka, dva body dolů,“ vzpomíná mladý muž. Na kamnařinu nedá dopustit. „Líbí se mi, že po nás 
něco zůstane,“ vyznává se z lásky k řemeslu Jan, který začal tatínkovi pomáhat ve 12 letech. Budoucnost 
kamnařiny vidí v teplovodních systémech.  
 Obor se u nás přestal vyučovat v roce 1967. Obnovit se ho podařilo v polovině 90. let minulého století. 
Přestože letos do prvního ročníku ve škole  na Jarov ě nikdo nenastoupil, zkušený kamnář Vilém König ujišťuje, 
že kamnáři v tuzemsku nevymřou. Živnostenský list nyní vlastní 1200 osob.  
 „Děláme všechno pro znovuobnovení řemesla, což se nám daří. Byť bylo téměř na vymření, nyní se 
posouváme do Evropy,“ konstatoval pokračovatel rodinné tradice, který se vyučil v Rakousku, kam v 80. letech 
emigroval. Pořekadlo, že jablko nepadá daleko od stromu, i v tomto případě potvrzuje jeho syn Daniel. Když se 
někdo stane kamnářem, je to podle Königa láska na celý život.  
 A předpoklady pro tuto cestu? „Určitě zručnost,“ jmenuje zřejmě nejdůležitější dovednost.  
 Špičkový kamnář musí podle ředitele jarovské  školy  Miloslava Janečka zvládnout neskutečné 
množství vědomostí. „Není to vůbec podřadné řemeslo,“ skládá hold kamnařině.  
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