
Vážená paní Porvichová,  

  

dovolte, abych touto formou poděkoval Vámi vedené Střední a vyšší odborné 

škole umělecké a řemeslné, jejím pracovníkům v čele s paní Horovou a panem 

Valachovičem, a studentům, kteří ve dnech 6. - 8. 10. 2020 absolvovali na 

zámku Radim odbornou stáž spojenou s praktickou realizací restaurování 

inventáře, především historického dřevěného nábytku. Nesmírně si vážím 

vynikající práce, kterou na vybraných 5 kusech inventáře odvedli, o to 

více, že zámek Radim je financován čistě z mých soukromých (velmi 

limitovaných) zdrojů, nikdy nečerpal žádné dotace ani jiné veřejné 

prostředky a před 15 lety byl v interiérech prakticky prázdný. Jelikož se 

podařilo nakoupit autentický dobový inventář z období XVI. - XVIII. 

stolení, a i díky neocenitelné pomoci Vaši studentů a jejich profesorů se 

jej daří uvádět do vystaveníschopného stavu, může dnes zámek Radim rozdávat 

radost z návštěv autentických interiérů návštěvníkům z řad veřejnosti. 

Zejména bych rád vyzdvihl obdivuhodnou zručnost pana Valachoviče, jako i 

jeho strhující nadšení pro historické předměty a cit pro vracení jim jejich 

autentických dobových podob, a mimořádně vysokou odbornou expertizu, kterou 

paní Horová dávala prováděným pracem teoretický kontext. Bylo vysloveně 

potěšením sledovat, jak pod jejich vedením tým studentů během pár hodin 

dokázal obnovit lesk a noblesu zaprášených a staletími poničených kusů 

nábytku, které se mohly během dvou dnů posunout z temných skladů přímo 

doprostřed prohlídkového okruhu.  

  

Vážená paní ředitelko, rád bych ještě jednou touto cestou Vám, Vašim výše 

uvedeným kolegům a studentům poděkoval. A Vás tímto rovněž pozval k 

návštěvě zámku Radim. Stejně tak bych rád nabídl, pokud by to třeba bylo 

někdy v budoucnu pro SSUAR relevantní, možnost uspořádání promoční 

ceremonie apod. v sále zámku (kapacita pro cca 40 sedících / 80 stojících 

účastníků). Budu se těšit na spolupráci a doufat v další možnou studijní 

návštěvu Vašich studentů na zámku Radim.   

  

Hezký den z Radimi 

 

Bohuslav Opatrný 

608413228  

  

www.zamek-radim.cz 

www.facebook.com/zamekradim 

www.instagram.com/zamekradim  
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