
Za jeden provaz 
 

Nadšení klienti stacionáře a zajímavá „škola života“ pro studenty, nejen to jsou 
výsledky projektu Za jeden provaz, který vznikl z nově navázané spolupráce místního 
gymnázia s A-centrem, denním a týdenním stacionářem. 

Jeho handicapovaní klienti tak ve městě dostávají čím dál víc příležitostí se 
prezentovat. Před několika týdny dostali prostor v klubu Modrý trpaslík, nyní vystavují svá 
výtvarná díla v kavárničce U Tygra. 

Účastníci projektu, studenti výtvarné výchovy na gymnáziu a klienti stacionáře, na 
přelomu února a března společně pracovali při výtvarných workshopech v A–centru i na 
gymnáziu. Modelovali a glazovali keramiku, vyráběli velikonoční dekorace. Co společně 
vytvořili, si od soboty až do Velikonoc můžete prohlédnout v kavárničce U Tygra. Škoda jen, 
že výstava není prodejní, výtěžek mohl podpořit další aktivity postižených. 

Zástupkyně ředitelky stacionáře Petra Nespěchalová neskrývala radost: „Klienti byli 
nadšení, práce se studenty je moc bavila a oni s nimi, aniž by na to měli školení, dokázali 
velice dobře komunikovat. Budeme dál spolupracovat.“ 

  

 



Tisková zpráva projektu 
V sobotu 15. března se v Kavárničce u Tygra v České Třebové uskutečnila vernisáž 

výstavy jedinečného projektu s názvem Za jeden provaz. Autory vystavených prací jsou 
studenti českotřebovského gymnázia a klienti denního a týdenního stacionáře A-centrum 
Česká Třebová. Umělecká díla jsou výstupem dvou výtvarných dílen. Jedna z nich se konala 
ve stacionáři na Lhotce a účastníci projektu zde měli možnost vyzkoušet si práci s keramikou.  

Na oplátku pozvali studenti klienty stacionáře do budovy Gymnázia, kde se konala 
druhá dílna, na níž zdobili květináče, tvořili koláže, malovali nebo např. vyráběli velikonoční 
ozdoby. Všechny výrobky totiž spojovalo jedno téma – Velikonoce. 

Na vernisáži U Tygra se sešli účastníci, organizátoři a další hosté. Došlo zde 
ke zhodnocení celého projektu, odměnění účastníků, poděkování všem, kteří projekt 
podpořili. Kulturní program zajistilo pěvecké trio Singing girls. Petra Nespěchalová, 
zástupkyně ředitelky A-centra, poděkovala studentům Gymnázia za spolupráci a pochválila je 
za vstřícné a vhodné chování ke klientům. Bez jakéhokoliv proškolení dokázali s klienty 
výborně komunikovat. 

Jménem studentů Gymnázia promluvil Vojtěch Borůvka: „Spolupráce byla skvělá, 
mnozí z nás se s keramikou setkali úplně poprvé. Musím říct, že na výtvorech rozhodně není 
poznat, jestli je jejich autorem student nebo klient stacionáře.“  

Vystavené výtvory opravdu stojí za vidění. Pro přiblížení atmosféry jsou součástí 
výstavy i fotografie z workshopů pořízené Fotokroužkem při Gymnáziu Česká Třebová. Na 
vernisáži probíhala také projekce fotografií. Organizátoři vyjádřili přání, aby se projekt stal 
příjemnou tradicí pro obě zúčastněné instituce. Za jeden provaz se tedy dočká i své vánoční 
verze.  

Zuzana Vondrová, spoluorganizátor projektu 
 



Obrazové střípky z workshopů 
 

 


