Vážení přátelé!
Kovářské společenstvo zastoupené sekcí podkovářů vás co nejsrdečněji zve na workshop jako
součást programu dalšího vzdělávání podkovářů.
Toto setkání podkovářů s mezinárodní účastí a příznivců tohoto řemesla se uskuteční díky
záštitě firmy Werkman (zastoupenou podkovářem Magnusem Smederödem), dále pak senátorem a
ředitelem zemského hřebčína v Písku p. ing. Karla Kratochvíle a Společenstva uměleckých
kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska z.s.

PODKOVÁŘSKÝ WORKSHOP
S diagnostickým přístrojem Werkman BLACK
Workshop se koná ve dnech 29. a 30. října 2021 Penzion Trnová, Trnová 150, 252 10,
Mníšek pod Brdy

Program:
- Magnus Smederöd – Představení přístroje Werkman BLACK
- Magnus Smederöd – Praktické využití Werkman BLACK podkovářem
- Magnus Smederöd - Praktická analýza při práci s koněm, měření podkování
- Magnus Smederöd – Využití různých podkov a detailní vyhodnocení přístrojem

Werkman BLACK
Přednáší: Magnus Smederöd – švédský podkovář
Tlumočí: Bc. Pavel Komárek.
Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace firmy Podkovy Pokorný nabízející různé
potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě.

Zahájení podkovářského workshopu je 29. října 2021 v 9:00 hodin.
Organizátor: sekce podkovářů Kovářského společenstva

Ve Rtyni v Podkrkonoší 3. 10. 2021

S kovářským pozdravem „RÁZ NA RÁZ“
Karel Kysilka a Vladimír Bouša

Vážené kolegyně a kolegové. Zkusíme něco nového? Poprvé
přezůvky sebou!!! V přednáškovém sále se přezouvá.
Magnus Smederöd 45 let - Švédsko
Mistr / zkoušející podkovář
Pracuje jako podkovář 25 let
Podkovává koně vysoké úrovně v
drezuře, parkúru, reiningu a všestranosti.
Deset let se věnoval klusáckému sportu.
Od roku 2014 pracuje jako týmový
podkovář pro společnost Werkman
Hoofcare.

Organizační pokyny:
1. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumění obratem pouze při změně termínů
2. Účastnický poplatek bude hrazen na místě konání workschopu.
3. Při zrušení přihlášky po 25. 10. 2021, nebo neúčasti, se poplatek bude řešit individuálně
4. Daňový doklad obdržíte u prezentace.
.……………………………………………zde odstřihnout……………………………………

PŘIHLÁŠKA NA PODKOVÁŘSKÝ WORKSHOP
Jméno a příjmení: ……………………………………………………
Adresa (PSČ): …………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………….
E-mail: ……………………………………..……
OBJEDNÁVKA:
A – účastnický poplatek – 29. a 30. 10. 2021

2000,- Kč

OBČERSTVENÍ LZE ZAKOUPIT.
A - oběd - 29. 10. 2021 - ano – ne
150 Kč,- oběd - 30. 10. 2021 - ano - ne
150Kč,- snídaně - 30. 10. 2021 – ano - ne
130 Kč,Páteční večeře 29. 10. 2021 je společná a hrazena!!!!!!!
Caffe break je v době pořádání workshopu v ceně.
B - nocležné - 28.10.2021 – ano - ne
- 29.10.2021 – ano - ne

jednodenní (studenti ) = 1000,- Kč

snídaně - 29. 10. 2021 130 Kč,-

jednodenní 600,- Kč.– ano - ne
druhý den
600,- Kč.– ano - ne

CELKEM: …………………………………………………………..
Nehodící škrtněte!
Spojení: Vladimír Bouša, tel: + 420 774 024 425
e-mail: vladimirbousa4@gmail.com
PŘIHLÁŠKU, prosím, zasílejte nejpozději do: 21.10.2021 ! ( k zajištění ubytování )

Podpis: …………………………

