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Mezinárodní den muzeí se usku-
tečnil v Muzeu Vysočina Třebíč 
v květnu a pracovníci muzea se roz-
hodli, že mladým návštěvníkům 
nastíní osobnost výtvarníka a básní-
ka Ladislava Nováka. Ti si také moh-
li vyzkoušet některou z jeho technik. 

Nám se podařilo v muzeu zastih-
nout studenty ze sekundy třebíčské-
ho gymnázia pod vedením Jitky Svo-
bodové. 

Přiznala, že hlavním důvodem 
byla skutečnost, že ve škole probíha-
jí maturity. „Chceme, aby ve škole byl 
co nejmenší počet studentů a byl tam 
klid,“ poukázala.

Za výhodu považovala, že má k dis-
pozici dvě vyučovací hodiny. „Kdyby 
byla k dispozici pouze jedna, návštěva 
by neměla smysl,“ naznačila. Ladislav 
Nová k byl studentem gymnázia a 
také tam vyučoval. 

Učitelka Svobodová poukázala, že 
škola žáky s významnými osobnost-
mi, které gymnázium navštěvovaly, 
seznamuje. 

„Mohou si je prohlédnout i na chod-
bách a něco se o nich dozvědět. Věřím, 
že například ve výtvarné výchově sly-
šeli i o osobnosti Nováka. Podobné 
je toto v hodinách českého jazyka,“ 
vysvětlila. 

Připustila, že v jejích hodinách se 
něco takového dít nemůže, protože 
vyučuje tělocvik a biologii. Myslí si, 
že je dobře, že muzeum něco takové-
ho pro mladé lidi připravilo. „Věřím, 
že je to pro ně velice zajímavé,“ podo-
tkla. 

Průvodního slova se ujala Lucie 
Pálková. „Ladislav Novák patří mezi 
mé oblíbené autory. Běžně programy 
pro školy nedělám, ale protože se jed-
ná právě o tuto osobnost, byla jsem tím 
pověřena právě já,“ vysvětlila. Přizna-

la, že si některé Novákovy techni-
ky vyzkoušela a dokáže je i patřičně 
popsat. 

Pro studentku Gabrielu Chňoup-
kovou byla návštěva muzea velice 
zajímavá. „Věděla jsem, že Ladislav 

Novák studoval na gymnáziu, ale o 
těchto technikách jsem nevěděla nic,“ 
přiznala. V podobném duchu mluvil 
i Tomáš Staněk. Na rozdíl od Gab-
riely ovšem o Ladislavu Novákovi 
nevěděl zhola nic.    -zt-

Studenti mapovali osobnost Nováka

VYZKOUŠET si některou z technik výtvarníka Nováka měli šanci studenti z třebíčského gymnázia. 
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