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Studenti gymnázia se seznámi-
li s abstraktní tvorbou a savá díla 
nabízí veřejnosti. 

 Antonín Zvěřina

Vernisáž výstavy prací žáků Gym-
názia Třebíč ve Výstavní síni Před-
zámčí se uskutečnila ve středu 20. 
září od 17 hodin. Bude k vidění do 
neděle 26. listopadu. 

Úvodního slova se ujala ředitel-
ka školy Alice Burešová. Poděkova-
la městskému kulturnímu středisku, 
že studentům umožnilo vystavovat 
v prostorách předzámčí. „Také svým 
kolegům, učitelům výtvarné výchovy 
Petru Bendovi a Lence Mahelové, kteří 
mají hlavní podíl, že výstava vznikla,“ 
uvedla Burešová. 

„Jsem ráda, že naši studenti mohou 
ukázat, že nejsme jenom školou, kde se 
učí a driluje, ale že studenty podporu-
jeme ve všech jejich aktivitách a rozvíjí-
me i jejich nadání. To potvrdí i vystou-
pení dvou muzikantů,“ pokračovala 
Burešová. 

Popřála studentům, kteří se na 
výstavě podíleli, aby dál rozvíje-
li svůj talent, třeba jako koníčka při 
své profesi. „Musím přiznat, že toto je 
oblast, ve které jsem nikdy nevynikala, 
a tak jim tak trochu závidím,“ pouká-
zala ředitelka Burešová.

Učitel výtvarné výchovy Petr Ben-
da vysvětlil, že studenti se při tvorbě 
svých děl opírali o svoji nápaditost, 
hravost či fantazii. „Inspiraci hleda-
li u takových mistrů, jako je Dalibor 
Chatrný a Květa Pacovská. Jedná se o 
výchozí impulz,“ nastínil Benda. 

Připomněl, že i v Třebíči je řada 
výtvarníků, kteří se kresbě věnova-
li. Za všechny jmenoval Ladislava 
Nováka. Netajil, že pro někoho může 
být výstava i zklamáním, protože se 
nejedná o akademické kresby. 

„Je to proto, že nejsme umělecká ško-

la. Nemáme tolik času, ani prostoru 
k něčemu takovému, co nabízí základ-
ní umělecká škola. Proto zde vidíte 
kresby, které mají trošku odlišný cha-
rakter,“ vysvětlil Benda. 

Upozornil, že i návštěvníci si 
mohou při návštěvě výstavy něco 
namalovat, je zde potřebné vybave-
ní, stejně jako si zahrát některé hry. 
Připomněl, že studenti se inspirova-
li i u dalšího českého významného 
výtvarníka - Karla Malicha.

Pracuje místo s pevnými materiá-
ly s drátem. Ten použili u některých 
děl i studenti třebíčského gymnázia. 
Lenka Mahelová kolegu doplnila, že 
se studenti na výstavy abstraktního 
umění, kreseb, dívají skrz prsty. 

„Když díla tvořili, uvědomili si, že 
důležitý je proces vzniku. Například 
jsme je posadili proti sobě, do kaž-
dé ruky vzali tužku a kreslili pomocí 
pohybu zápěstí a až do chvíle, kdy už 
opravdu nemohli,“ naznačila Mahelo-
vá jednu z technik.

Tvůrci děl pracovali i s písmem, 
největším hitem se staly piškvorky. 
„Při jejich hraní vznikaly velice zají-
mavé struktury, a studenti si užíva-
li, že při hodině mohou hrát tuto hru. 
Pochopili, že abstraktní umění není jen 
to, co vidí, ale i co zažijí,“ dodala Len-
ka Mahelová. 

NA VERNISÁŽI v Galerii předzámčí zahráli a zazpívali Dominik Smejkal a 
Michal Nováček.  Foto: Antonín Zvěřina

Své práce vystavují žáci gymnázia

Nedělnímu Chovatelskému dni 
v areálu Polanka v Třebíči, poblíž 
venkovního koupaliště, vždy před-
chází sobotní průvod koní na cent-
rálním Karlově náměstí. Protože se 
jedná o naprosto ojedinělou podí-
vanou, nemohl jsem tam chybět ani 
letos. 

Průvod vždy na Karlovo náměstí 
zamířil z areálu bývalého školního 
statku. Protože by se mi líbila fota, 
kde by v pozadí fi gurovala památ-
ka UNESCO, bazilika sv. Proko-
pa, mířím na nově zrekonstruovaný 
Podklášterský most. 

Průvod má vyjít v 9.30 hodin, ale 
ani o půl hodiny později se nic nedě-
je. „Vy čekáte na ten průvod koní?“ ptá 
se mě maminka s malým dítětem. 
„Ano, má se přes most vydat na Karlo-
vo náměstí,“ odpovídám, a maminka 
spěchá na určené místo, a já prokřeh-
lý pořád postávám dále na místě. 

Trochu mě zahřeje zelený čaj 
z blízké cukrárny, a pak už se mi vše 
zdá být víc než podezřelé. „Půjdu si 

do bankomatu na náměstí vybrat pení-
ze,“ říkám si pro sebe a moje kroky 
se béřou tímto směrem. 

Při vstupu na náměstí se mně orosí 
zkřehlé čelo. Průvod se už po náměs-
tí promenuje. Zaplať pánbů, že pení-
ze v kapse došly!

V tu nejsprávnější chvíli. Fotím 
jako zběsilý a ještě stačím obdivovat 
krásu koní. A nejen koní, ale i jezd-
ců, a hlavně jezdkyň na koních, a 
také krásu bryček, a dokonce jedno-
ho originál dostavníku.

Osádky bryček jsou v dobových 
oblecích, nebo alespoň koňácky 
oblečeny. Na jedné dokonce jede 
nevěsta. A aby těch nevěst neby-
lo málo, k obřadní síni Malovaného 
domu míří opravdická nevěsta, takže 
si s imitací mohou zamávat. 

Co říct na závěr? Pochvalu zaslouží 
všichni účastníci za ukázněnost. A 
další pochvalu ti koňáci, kteří do 
Třebíče přijeli i ze vzdálených míst. 
A také řidiči motorových vozidel, za 
ohleduplnost.   -zt-

JEDEN z koňských potahů lákal na nedělní Chovatelský den na Polance. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Průvod koní po náměstí se lidem líbil

Stacionář 
otevře dveře

V rámci Týdne sociálních služeb 
bude v Denním rehabilitačním 
stacionáři pro tělesně a mentál-
ně postižené Třebíč v Družstevní 
ulici v Třebíči ve středu 4. října 
Den otevřených dveří. Návštěv-
níci stacionář mohou navštívit 
od 8 do 15 hodin. V deset hodin 
se uskuteční krátké vystoupení 
klientů II. oddělení k příležitos-
ti deseti let registrace stacioná-
ře jako poskytovatele sociálních 
služeb.  -zt-

Klub připravil nenáročný výšlap
Klub zdraví Třebíč pořádá v sobotu 30. září od čtrnácti hodin 

Výšlap poušovskými cestičkami. Účastníci se sejdou v tuto 
dobu před fi rmou ZON v ulici V. Nezvala, naproti autobusové-
mu nádraží. Trasa je vhodná i pro kočárky. Přibližná délka trasy 
činí sedm kilometrů.  -zt-

Město Třebíč se připoji-
lo k iniciativě, která si dala 
za cíl v historických částech 
měst umísťovat menší doprav-
ní značky. Rada města tuto 

náležitost odsouhlasila. Zna-
menalo by to například, že 
by se tyto značky objevily v 
Židovské čtvrti.   -zt-

Lávka kolem skály, která vede podél řeky z tře-
bíčské židovské čtvrti do Hasskovy zahrady, pro-
šla letos provizorní opravou. Pracovníci odboru 
dopravy a komunálních služeb přistoupili k funkční 
rekonstrukci výdřevy lávky.

„V poškozené a téměř dosloužilé výdřevě byly díry, 
které jsme provizorně opravili pláty plechu. V jarních 
měsících příštího rok připravujeme generální opravu 
lávky. Ta bude zahrnovat očištění ocelové konstrukce, 
nový nátěr a výměnu výdřevy,“ uvedl místostarosta 
Vladimír Malý.  –zt-

Lávka kolem skály 
projde opravou

Město chce menší značky


