
strana 6  KULTURA, šKoLsTví A sPoLEČENsKÉ AKCE  9/2007

Pocta secesi je název výjimečné kolek-
ce obrazů, které jejich autorka Zdeňka 
Trnečková vytvořila u příležitosti 100. 
výročí Národního domu. Vernisáž výsta-
vy, kterou si budete moci prohlédnout až 
do konce července, se uskuteční v prosto-
rách kavárny Národního domu ve čtvrtek 
24. května v 17 hodin. 

Zdeňka Trnečková (nar. 12. 8.1975) 
zaměřila v poslední době část svých 
výtvarných aktivit na téma Národního 
domu. Ovšem jako svébytná autorka post-
surrealistické orientace nepojala svůj úkol 
popisně, nýbrž se snažila o  výtvarné dopl-
nění výstavních prostor kavárny Národ-
ního domu v duchu jakéhosi svérázného 
dialogu se secesním prostředím.

Připomeňme ještě, než se vrátíme 
k vystavovaným pracím, několik nezbyt-
ných biografických podrobností o autorce. 
Prostějovská rodačka vystudovala Gym-
názium Jiřího Wolkera, kde mimo jiné 
spoluzakládala výstavní galerii Artium 
liberalium, v níž sama prezentovala svá 
díla čtyřikrát.

Autorskou výstavou v roce 1997 v pro-
storách prostějovského zámku se výrazně 
vlomila do povědomí zájemců o výtvarné 
dění již mírně zneklidňujícími surrealis-
tickými kompozicemi charakterizova-
nými především nesmírně precizní prací 
a zvládnutím detailu ve smysluplném 
kompozičním celku. Opakováním urči-
tých segmentů vysílala autorka divákovi 
signál o celkovém smyslu díla a o jeho 
výtvarné informaci.

V roce 2003 se autorsky podílí na sou-
těži Miss Deaf World, Praha 2003, jedno-
denní prezentací své tvorby a také  návrhy 
vstupenek a plakátků.

Na výstavu v roce 2004  v prostorách 
Špalíčku přichází autorka již s velký-
mi kompozicemi, vzbuzujícími respekt 
i u znalců výtvarného umění.

Významné výročí otevření Národního 
domu přijala jako výzvu k vlastní účasti 
na oslavách tohoto ojedinělého výtvarné-
ho komplexu, jímž Národní dům nesporně 
je.

Zdeňka Trnečková ukazuje svým vkla-
dem do výtvarného usilování, že secese 
není uzavřeným a tedy již mrtvým umě-
leckým směrem, nýbrž že svým dosahem 
vyzařuje i do 21. století. Autorka, která 
zásadně nepracuje realistickou metodou, 
vnímá na secesi právě to fantazijní setkání 
rostlinného dekoru s člověkem, nejčastě-
ji ženou, v přirozeném celku výtvarného 
díla.

Jako každý velký směr, je i secese 
nabídkou svérázné cesty od díla k vníma-
vému pozorovateli. Je to právě setrvačnost 
ve vnímání diváka, která často brání poro-
zumění dílu.

Podíváme-li se na předkládanou kolekci 
poněkud blíže, vidíme, že alfou i omegou 
těchto prací je přírodní dekor, který je 
ostatně v díle autorky jakousi konstantou. 
Zdeňka Trnečková si tedy nemusela prac-
ně hledat cestu k secesi, nachází plodné 
spojení s tímto směrem již např. ve vyhra-
něné vizualizaci námětů. Znamená to pře-
devším, že díla je třeba vnímat jednoduše, 

prostě, znamená to nechat na sebe působit 
barvy a tvary, nikoliv hledat nějaký realis-
tický příběh či objekt.

Autorka nazval svoji kolekci Pocta 
secesi, rozumí se ovšem, že také secesi 
Národního domu. Je to první náměto-
vá kolekce  v autorčině tvorbě, unikátní 
v časové i věcné souvislosti, která se již 
nebude za našich životů opakovat.

V psychoterapii se v posledních letech 
prosazuje stále více důraz na léčbu nejrůz-
nějších duševních poruch právě uměním. 
Umění se stává čistou léčbou duše. Pozor-
ný vnímatel dostává proud estetických 
informací, které zklidňují zraněnou duši, 
ukazují člověku, že jsou oblasti, kde je 
duše součástí krásna, které uzdravuje, sytí 
duši a vede vzhůru.

Řeč barev a tvarů, toto hájemství zraku 
řečeno se Šaldou, není nutno vysvětlovat 
složitými filozofickými konstrukcemi, 
mnohem více je třeba nechat na sebe 
působit to, co vidíme před sebou. Je to 
oblast pocitová a citová, oblast prožit-
ková a tím jedinečná. Zastavme se ješ-
tě u technik, které Zdeňka Trnečková 

ve své tvorbě používá. Je tu zastoupena 
především technika akrylu, ta se na této 
výstavě objevuje u naší autorky poprvé, 
dále je to  klasický olej, japonská tužka, 
ale také gelová tužka a akvarelový pastel.
Vesměs tedy techniky, které vyžadují, jak 
to ostatně u většiny malířských technik 
bývá, precizní zvládnutí techniky malby, 
znalost materiálu a neuvěřitelnou trpě-
livost v práci na konečném tvaru. Dva 
obrazy jsou formátu 100 x 70 cm, ostatní 
30 x 40 a 40 x 50 cm.

Pocta secesi vyjevuje intimní vztah 
autorky k secesi, ale také k Národnímu 
domu, jako syntéze různých oborů umě-
ní, jako ke škole poctivého řemesla, jako 
k místu, kde se stále setkávají lidé, kteří 
mají niterný vztah k umění jako k integrál-
ní součásti plnohodnotného života.

Sté výročí otevření Národního domu je 
tedy skutečně krásnou příležitostí spojit 
připomínku díla stále aktuálního se snaha-
mi mladé autorky, o jejímž umění a vztahu 
k secesi a Národnímu domu jsme se mohli 
nyní přesvědčit doklady mimořádné vypo-
vídací hodnoty.  Václav Kolář 

Pocta Národnímu domu svébytné autorky 
postsurrealistické orientace

Dne 3. května 2007 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města 
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Nikolas LAKATOŠ, Lukáš CHUDOBA, Šárka VYSTRČILO-
VÁ, Monika RÉBLOVÁ, Monika FILIPOVÁ, Tereza BRAUNE-
ROVÁ, Nikola SKLÁDALOVÁ, Veronika KOZIČKOVÁ, Anna 
Valentýna GRULICHOVÁ, Tomáš PIŠŤÁK, Tomáš SOLDÁN, 
Samuel HÁJEK, Pavel BOSÁK, Anna STOLÁRIKOVÁ, Zuzana 
STOLÁRIKOVÁ, Eliška KOMÁRKOVÁ, Karla MARKO, Jakub 

VYSLOUŽIL, Nela TRÁVNÍČKOVÁ, Jaromír ŠINDÝLEK, Nikola JAROŠOVÁ, 
Lukáš CHALOUPKA, Jan KUMSTÁT, Jan ZEMAN, Tomáš SEDLÁK, Tamara GRÉ-
ZLOVÁ, Viktorie Nina HAVLÍKOVÁ, Martin TOUL, Kristýna BROUČKOVÁ.

Noví občánci města Prostějova 

Obrazy Zdeňky Trnečkové z kolekce Pocta secesi si budete moci v kavárně 
Národního domu prohlédnout od 24. května do 25. července.  Foto: archiv

Město Prostějov spolu se společnos-
tí NÁRODNÍ DŮM Prostějov o. p. s. 
připravuje v současné době šestý ročník 
Mezinárodního sochařského sympozia 
Hany Wichterlové. Tato již tradiční kultur-
ní akce probíhá v rámci oslav 100. výročí 
otevření Národního domu v Prostějově. 

V této souvislosti dostali pořadatelé 
sympozia zajímavou nabídku ke spoluprá-
ci z německého Mnichova: v rámci pro-
gramu Education and Culture Leonardo 
da Vinci vytvořit podmínky pro odbornou 
stáž studenta vysoké umělecké školy při 
přípravě tvůrčího sochařského setkání 
mezinárodního významu. Město Prostějov 
spolu s NÁRODNÍM DOMEM Prostějov 
o. p. s. nabídku neodmítly a umožnily tak 
studentce Akademie der bildenden Künste 
München Idě Machackove odbornou 
stáž v našem městě. Celou akci garantuje 
a koordinuje Institut Student und Arbeits-
markt se sídlem v Mnichově. Toto pra-
coviště Evropské unie také nese náklady 
spojené s pracovním pobytem studentky.

Stážistka Ida Machackova z mnichov-
ské Akademie umění bude v Prostějově až 
do konce května a po dobu konání mezi-
národního sochařského sympozia Hany 
Wichterlové. Pod vedením ředitele sympo-
zia Miroslava Švancary zpracovává v sou-
časné době německou mutaci webových 
stránek této mezinárodní akce. V rámci 
odborné praxe komunikuje s evropský-
mi sochaři, kteří projevili zájem o účast 
na tvůrčím setkání umělců v Prostějově. 
Seznamuje prostřednictvím internetu orga-
nizace sdružující sochaře, speciální galerie 
umění a redakce časopisů určených umě-
lecké veřejnosti v Německu, Rakousku 
a Švýcarsku s možnostmi prostějovského 
sochařského sympozia. 

Ida Machackova v rámci své praxe 
a pod vedením svého školitele Mirosla-
va Švancary navštěvuje vernisáže obrazů 
a fotografií v Prostějově, sleduje práci 
folklorního tanečního souboru Mánes 
a některých dalších zájmových aktivit 
amatérských umělců z regionu i profesi-

onální umělce při jejich činnosti. Velmi 
intenzivně se zajímá o spektrum kultur-
ního života v Prostějově a v regionu, což 
je také součástí jejího studijního pobytu. 
V rámci stáže studuje český jazyk a pro-
hlubuje si své dosavadní znalosti češtiny. 

Výsledkem zajímavé mezinárodní spo-
lupráce bude na jedné straně rozšíření 
odborných znalostí praktikující stážistky 
a na straně druhé seznámení široké umě-
lecké veřejnosti v německy hovořících 
zemích s kulturními aktivitami pořáda-
nými městem Prostějov a kulturním živo-
tem v jeho regionu. Sama Ida Machac-
kova na základě závěrečného hodnocení 
praxe může získat odbornou kvalifikaci 
pro rozvoj regionálních kulturních akti-
vit v zemích Evropské unie se zvláštním 
zaměřením na pomoc Evropské unie v této 
oblasti nově přistupujícím státům.

Miroslav Švancara, 
ředitel Sochařského sympozia 

Hany Wichterlové

Informace o sochařském sympoziu a kulturním životě  
ve městě přenáší za hranice německá studentka

Již podeváté se žáci Švehlovy střední 
školy (v minulých ročnících pod hlavič-
kou Středního odborného učiliště země-
dělského) zúčastnili 11. ročníku meziná-
rodní soutěže svářečů pro žáky středních 
škol o Zlatý pohár Linde. Soutěže, 
která proběhla ve druhé polovině dubna 
ve Střední škole strojírenské a dopravní 
ve Frýdku – Místku, se zúčastnilo cel-
kem 103 žáků nejen z českých škol, ale 
i z dalších evropských zemí. 

Soutěžilo se ve čtyřech katego-

riích: svařování plamenem, svařování 
v ochranné atmosféře, svařování oba-
lenou elektrodou a svařování metodou 
TIG netavící elektrodou. V teoretické 
části museli soutěžící prokázat znalosti 
z bezpečnosti práce, technologie svařo-
vání a nauky o materiálech. V praktické 
museli předvést svoji zručnost a odvést 
perfektní práci.

Ve třech kategoriích zvítězili žáci 
z českých škol, v jedné pak student 
z Německa. Mezi těmi, kteří dosáhli na 

nejvyšší stupínek, byl i žák třetího roč-
níku oboru opravář zemědělských strojů 
ze Švehlovy střední školy v Prostějo-
vě Tomáš Kočí. Žáci Švehlovy střední 
školy v Prostějově  dosahují v této sou-
těži dlouhodobě vynikajících výsledků, 
což svědčí o jejich odborných kvali-
tách i o dobré práci učitelů odborného 
výcviku a odborných předmětů. Největ-
ší podíl na úspěšné přípravě soutěžících 
má dlouholetý instruktor  a technolog 
svařování Bohuslav Kristek. 

Zlaté ruce Tomáše Kočího 

Mezi vítěze soutěže o cestu do Evrop-
ského parlamentu patří i družstvo Reál-
ného gymnázia a základní školy města 
Prostějova ve složení Barbora Frgalo-
vá, Kateřina Hynková, Jana Novotná 
a Michaela Röschová z 5.N. „Vítězné 
práce měly špičkovou úroveň. Ukazovala 
jsem je kolegům v Evropském parlamen-
tu, z nichž mnozí nemohli uvěřit tomu, 
že je zpracovali čeští středoškoláci,“ 
komentovala výsledky soutěže euposlan-
kyně Zuzana Roithová. Podle ní soutěž 
také ukázala výbornou kvalitu někte-
rých českých škol. Odměnou za vítěz-
ství je zájezd do Bruselu ve dnech 10 až  
14. června 2007. 

A v čem vlastně soutěž spočívala? 
Účastníci měli za úkol zaměřit se na spo-

třebitelskou tématiku. Během pěti měsíců 
zpracovali několik úkolů, k nimž patřila 
např. analýza konkrétního spotřebního 
výrobku, vytvoření dotazníků dle spo-
třebitelských návrhů nebo zpracování 
rodinného rozpočtu. „Tento úkol nás nej-
více bavil. Měly jsme k dispozici hypote-
tických 40 tisíc korun na měsíc prosinec 
a naším úkolem bylo rozdělit tuto částku 
tak, aby rodina zaplatila vše, co měla. 
Vyčlenily jsme částku na jídlo, na vánoč-
ní dárky a ještě se nám podařilo vytvořit  
finanční rezervu na horší časy,“ popsa-
ly studentky. „Součástí byla i podrobná 
charakteristika naší modelové rodiny 
a detailní rozpis celého měsíce. Práce to 
byla zajímavá, ale také hodně náročná,“ 
uzavřely úspěšné studentky.   (jg)

Studentky reálky dokázaly ušetřit 
z měsíčního rodinného rozpočtu 
a teď balí na cestu do Bruselu

Mezi vítěze soutěže o cestu do Evropského parlamentu patří i trojice studen-
tek Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Podle europoslan-
kyně Zuzany Roithové měla jejich práce špičkovou úroveň.   Foto: archiv školy

Neděle 6. května znamenala pro pro-
stějovské taneční studio FREE DANCE 
naprostý zlom a satisfakci jejich celoroční 
práce. Bobycentrum v Brně, kde se Mis-
trovství ČR Modern Dance 2007 konalo, 
mnohokrát skandovalo při jejich vystou-
peních. Jana BÁLEŠOVÁ, vedoucí a cho-
reografka, připravila svoje svěřenkyně 
opravdu dobře. Na mistrovství republiky 
přijeli Prostějováci s celkem pěti choreo-
grafiemi. Jejich nadšení, přesnost, projev, 
hudební cit a hlavně samotné taneční pro-
vedení jasně dokázalo, že tento klub není 
špičkou ledovce jen Olomouckého kraje, 
ale že má své jasné místo mezi nejlepšími 
kluby České republiky. Posuďte sami.

V dětské věkové kategorii měl klub 
dvě želízka v ohni, v juniorské hned tři. 

Zastoupení měl jak v kategorii parketo-
vých tanečních kompozic, tak i v katego-
rii modern show dance. Nejdříve excelo-
valy děti. S choreografií „Případ odcizené 
notové osnovy“ s naprostou převahou pře-
válcovaly všech 15 soupeřů a vyhrály. 
S choreografií „Jako kočky“ si odvezly 
stříbrnou medaili.  Pro juniory to byla 
jednoznačná výzva. Zahanbit se rozhodně 
nenechali. Diváci měli možnost zhlédnout 
16 vystoupení. FREE DANCE zde ukázal, 
že je jedničkou na tanečním trhu a obsadil 
1. a 2. místo. Odborná porota byla přísná, 
ale spravedlivá. Jen o vlásek jim uteklo 
další zlato s choreografií „Chci být ženou 
v domácnosti“. Barvy města Prostějova 
tak taneční studio FREE DANCE hájilo 
v Brně více než skvěle.   (mm) 

FREE DANCE exceloval  
na mistrovství republiky 

Prostějovští tanečníci přijeli na mistrovství republiky do Brna s celkem pěti  
choreografiemi.  Foto: archiv 


