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Výuka s v ní lipového d eva
• MARTIN ERNÝ
Hradec Králové - Láska ke d evu a touha n co
nového se nau it p ilákaly do St ední odborné
školy a St edního odborného u ilišt hudebních
nástroj a nábytku jednadvacet muž i žen r zného
v ku.
Škola tady totiž po lo ské premié e sou asn
zorganizovala dva týdenní ezbá ské kurzy - pro
za áte níky a pro pokro ilé. Zatímco ti první se
seznamovali se základy a vytvá eli za dohledu
lektora z lipového d eva jednodušší v ci, pokro ilí
se zam ovali p edevším na náro n jší figurální
ezbu.

Lektor Jind ich Rychter (vlevo) ukazuje ú astníkovi
ezbá ského kurzu Petru Hamousovi správný postup
.
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Podle zástupce editele školy Vladimíra Skály jsou kurzy ur eny pro kohokoliv, kdo má o
obor. zájem a hodlá se ezbá ství ve volném ase v novat. "Vloni jsme tady m li nap íklad i
lidi, kte í drželi dláto v ruce poprvé," uvedl. Podle u itele odborných p edm t Jind icha
Rychtera jsou však mezi ú astníky i "hotoví" ezbá i, kte í se cht jí zdokonalit nap íklad v
detailech figury.
Mezi absolventy pat í i Kamil Andres z T ebechovic pod Orebem, který se zabývá výrobou
mechanických betlém . "Myslím si, že lov k toho nikdy neumí tolik, aby se nemohl ješt
n co p iu it," ekl nám s tím, že d lá spíše malé pohyblivé figurky do betlém a tady se
zdokonaluje v anatomii lidského t la. "Aby to dostalo ty správné proporce, " vysv tlil nám
pohnutky vedoucí k ú asti v kurzu lov k, jehož díla mohou ob as vid l i návšt vníci
T ebechovického muzea betlém . Kurz absolvovali také manželé Bohumír a Daniela
Petruškovi rovn ž z T ebechovicka, pro které je ezbá ství koní kem. P ijeli se p iu it
dalším technikám, p ípadn získat nové poznatky. " ezbá ství se mi líbí a cht la jsem si to
zkusit," ekla nám Jitka Beznosková ze Slatiny, která na po ádající škole studuje obor
konstrukce a tvorba nábytku. ezbá ské základy by se jí n kdy mohly hodit.

