Vážení přátelé, zveme Vás na 11. výstavu
kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí
a technologií

KÁMEN HOŘICE 2018
7. ~ 9. června 2018
areál Střední průmyslové školy kamenické a sochařské
odborný garant: Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky
spolupořadatel: Město Hořice
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na výstavu, která navazuje na předchozí, velmi
úspěšné ročníky. Kamenosochařství a kamenictví má v Hořicích dlouholetou
tradici. Vzešlo odtud již mnoho generací odborníků tohoto významného
odvětví. V letošním roce je veletrh součástí oslav 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Výstava KÁMEN HOŘICE 2018 tento rok začíná druhou desítku své
existence, tzn., že ji pořádáme již přes 20 let. Stala se tradiční součástí
tradiční školy. Opět se bude konat aukce školních výrobků, soutěž o nejlepší
exponát, nejlepší expozici výstavy a další doprovodný program, včetně
společenských akcí.
Nad celou akcí převzal osobní záštitu:
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje
Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu v Praze
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Mgr. Miluše Horská, členka Senátu Parlamentu České republiky
MgA. Martin Stropnický, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí vlády České republiky v demisi
Ing. Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu vlády České republiky v demisi
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství a tělovýchovy České republiky v demisi
Ing. Karla Šlechtová, ministryně obrany České republiky v demisi
PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury České republiky v demisi
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D., předseda představenstva AMSP ČR
Aleš Svoboda
starosta města
Hořice

Bohumil Pánek

Ing. Josef Moravec

předseda
Svazu kameníků a kamenosochařů ČR

ředitel Střední průmyslové školy
kamenické a sochařské

Program oslav a výstavy:
Výstava je pro návštěvníky otevřena denně od 9 ~ 17 hod.
v sobotu od 9 ~ 15 hod.
• čtvrtek 7. 6. 2018


10 hod. – slavnostní zahájení výstavy s pozvanými hosty a vystoupením taneční
skupiny Artrosa; zahajovací projevy; prohlídka školy pro pozvané hosty



11 – 13 hod. konference o Braunově Betlému, koná se pod záštitou Unesco



19 hod. – společenské setkání vystavujících firem, vyhlášení soutěže o nejlepší
výrobky a expozice; vystoupení taneční skupiny „Vem si prášek“
ZUŠ MELODIE – pěvecké a instrumentální vystoupení

na venkovním pódiu vystoupí
1430 ~ 1530 hod.

• pátek 8. 6. 2018


10 hod. – valná hromada SKK ČR (učitelská knihovna 2. patro hlavní budovy)



1400 hod. – valná hromada Společenstva kamenosochařů (učitelská knihovna 2. patro
hlavní budovy)



19 hod. – kamenická zábava na náměstí
ZUŠ MELODIE – taneční vystoupení

na venkovním pódiu vystoupí
1430 ~ 1530 hod.

• sobota 9. 6. 2018


11 hod. – návštěva T. G. Masaryka ve škole jako 10. července 1926



13 hod. – slavnostní zakončení sympózia žáků, aukce žákovských výrobků

Součástí akce bude sochařské sympózium žáků školy, v rámci kterého budou sekány sochy
patronů naší země – sv. Václava a sv. Anežky Přemyslovny pro italská města Arco
a Solbiate Olona.
Součástí akce dále bude možná prohlídka školy, výstava prací žáků a pedagogů; lze se
zde také seznámit s výukovým programem SPŠKS Hořice.
V průběhu akce nabízí škola firmám prostory k pronájmu pro prezentaci a pořádání
přednášek či odborných školení. Přístup k internetu je bezplatný, wifi bez hesla.
Během akce bude v areálu možnost stravování ve školní jídelně a ve venkovním
občerstvení; přítomna bude i zdravotní služba.
NOMENKLATURA VÝSTAVY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Změna programu vyhrazena

Kamenické výrobky
Dekorační výrobky z kamene
Výrobky z konglomerovaného kamene
Stavební kámen a bloky
Hromadná těžba, štěrk a štěrkopísky
Minerální kámen a drahé kameny
Ochranné, čistící a leštící prostředky
Barvy, glazury, plátkové zlato a stříbro
Brusné prostředky a lepidla
Restaurátorské práce
Stroje a zařízení pro opracování kamene
Nářadí a nástroje pro opracování kamene
Zařízení a pomůcky pro montáž kamene
Geodetika, geodetické služby, měřící a geodetické přístroje
Výpočetní technika v kamenoprůmyslu
Hřbitovní doplňky
kontakty: www.spsks.cz

