
Student SPŠ – mladý umělec Wizardin 
Přicházím do třídy, máme dějepis. Pokládám otázky k probíranému tématu, dvě ruce vystřelí 
vzhůru. Ostatní studenti se tváří tak, jako bych mluvila jim neznámou řečí. Ruce patří dvěma 
klukům, kteří vždy znají správnou odpověď, ať se zeptám na cokoliv z naší i světové historie. 
Jedním z nich je Vašek, odpovídá pomalu, rozvážně, vedle něj v lavici sedí jeho asistentka. 
Vašek na průmyslovku nastoupil v rámci inkluze. Spolužáci se nejprve na Vaškovu snahu 
zodpovědět každou mou otázku dívají s úsměvem, který jim však postupně mizí ze rtů, když 
Vašek odpovídá správně, když má písemky bez chyby. Také obavy nás pedagogů, jak student 
s asistentkou bude zvládat učivo maturitního oboru Informační technologie, se brzy 
rozplynuly. Vašek ukončil první ročník s výbornými studijními výsledky. V současné době je ve 
druháku a jeho snaha a houževnatost je opravdu obdivuhodná. Myslím, že i díky tomu, že se 
jeho maminka nesmířila s prognózami lékařů, je Vašek dnes studentem střední školy. 

Teprve nedávno jsem se dozvěděla, že Vašek není jen studentem naší školy, ale že se začíná 
prosazovat i jako nadějný mladý umělec v oblasti počítačové grafiky, která je považována za 
samostatnou uměleckou kategorii grafiky. Nyní probíhá výstava jeho obrazů v náchodské 
galerii Pecka, část z nich se poté přestěhuje do Prahy do několika známých galerií moderního 
umění. Vaškovy grafiky oslovily současné české umělce, kteří se o nich vyjadřují jako o něčem 
unikátním, co v našem uměleckém prostředí ještě nebylo k vidění. Mladého umělce podporují 
takové osobnosti, jako jsou Jiří David, vzpomínáte na Havlovo neonové srdce na Hradě? Dále 
pak Petr Kvíčala, světově uznávaný český malíř, jeho abstraktní a ornamentální obrazy má ve 
svých sbírkách Národní galerie. Dalším je všestranný umělec František Skála, kterého můžeme 
znát jako sochaře, ilustrátora knih a člena divadla Sklep. 

Sám Vašek říká, že když si sedne k počítači a věnuje se 3D malování, tak se ocitá v jiném světě, 
mizí všechno napětí a problémy každodenního života. Jeho obrazy působí velmi pozitivně, ale 
i dynamicky, asi i proto, že autorem je mladý kluk, který propadl kouzlu počítačové grafiky. 

Výstava v galerii Pecka na Kamenici v Náchodě je otevřena do konce dubna, a tak máte 
možnost shlédnout grafiky Václava – Wizardina, což je jeho pseudonym, na vlastní oči. Výstava 
se uskutečnila i díky podpoře firmy Kare, s. r. o. z Nového Města nad Metují.  
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