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     Pocházím z umělecké rodiny Suchardů, kde se cit ke kumštu dědil z generace na generaci. Můj
o několik let starší bratr Stanislav je sice známější, ale to neznamená, že se pod mýma rukama  
nerodily mnohé zajímavé věci. Podílel jsem se kromě jiného na dostavbě Katedrály Svatého Víta,  
umístil  jsem  nové  apoštoly  na  Staroměstský  orloj.  Pravda,  chtěl  jsem  je  trochu  zemitější,  ale  
konšelům se to nelíbilo. Se svou první manželkou Aničkou jsem v Praze založil divadlo Říše loutek,  
kde jsem si to vynahradil.
     Právě probíhá ve výstavní síni Suchardova domu výstava věnovaná mé tvorbě. Tady jsme totiž  
žili a tvořili. Dům a vedle náš ateliér... kladiva, dláta, pily, štětce, znělo to zde zvláštním ruchem.  
Náhrobky, pomníčky, postavy svatých, ale i marionety s otevřenou dřevěnou hubou a koulejícíma  
očima, to byl můj domov.
     Náš dům byl postaven v novorenesančním stylu, mého tatínka a bratra oslovila natolik návštěva  
Itálie, že si ji chtěli alespoň kousek převézt sem do Paky. On ten dům vlastně vznikl kvůli sestře  
Aničce, aby se zde v roce 1896 mohla konat její svatba s profesorem Aloisem Boudou. Svědky na  
svatbě byl bratr Stanislav a Mikuláš Aleš. Pracovala na něm celá naše rodina i přizvaní umělci.  
Proto tento dům v sobě mnohé skrývá... Pokuste se nyní i vy pootevřít jeho tajemství i můj Příběh.

     Následující otázky s jeho Příběhem souvisí. Třeba se vám díky nim podaří i tak trochu do tohoto  
Příběhu vstoupit.

   Vyplněné otázky,  prosím,  odevzdejte  s  vaší  adresou v kanceláři  muzea,  po skončení  výstavy  
vylosuje paní ředitelka v naší Roubence / Gernatově domě ty šťastné.
Výherci obdrží:
1) 4x posezení v Roubence pro 2 osoby s občerstvením zdarma v hodnotě 100Kč.
2) 2x karta na celoroční volný vstup do Muzea a Klenotnice v Nové Pace pro 4 osoby.
3) 10x upomínkové předměty.

A/ Čteme z výzdoby Suchardova domu (doplň nápisy)

1. V kterém roce byl postaven Suchardův dům? ......................................

2. Lépe něco.................................................................................................................................míti!

3. Umění.................................................................................................................................útočiště.

4. Komu se.....................................................................................................................za peníze své.

5. Po chvále.........................................................................................................................hodno jest.

6. Lidé pro.................................................................................................................................my též.



B/ Exteriér

1. Kolik talířů zdobí Suchardův dům?

2. Kromě rostlinných motivů se na talířích vyskytují zvířecí motivy. O jaké se jedná?

3. Na našem Ateliéru se u hlavního vchodu nacházejí dva nápisy, o které jde?

4. Na které z budov se nachází znak Nové Paky?

C/ Interiér

1. Při vstupu do Suchardova domu jsou vyobrazeni dva významní pačtí rodáci (o které se jedná a 
čím se zabývali).

2. V expozici Suchardova domu najdete moji fotku s jedním z apoštolů z pražského Orloje. V ruce 
drží ................................................................. O jakého svatého se jedná?

3. Kolik apoštolů jsem musel opravit na Staroměstském orloji?

4. Který z apoštolů drží v ruce pilu?

5. Ve výstavních prostorách je umístěna plastika, na které jsem vypodobnil manželku jednoho 
našeho prezidenta. O kterého se jedná a v pořadí kolikátý to byl prezident našeho bývalého 
Československa?

6. Které exponáty byly zapůjčeny ze Svatovítské katedrály, pro kterou jsem je vytvořil?

D/ Jinde ve městě

1. Na dnešním autobusovém nádraží v Nové Pace se nachází jedna moje socha, která sem byla 
převezena z Prahy. Kým jsem zde kámen oživil a co drží v ruce?

2. Kde v Nové Pace se narodil můj starší bratr Stanislav, mimo jiné tvůrce pomníku Palackého v 
Praze?



E/ Tvůrčí část

1. Vysvětli, co si představíš pod pojmem originál a co kopie 
    a uveď příklad z výstavy věnované Vojtovi Suchardovi.

2. Nakresli nějaký detail, který tě na výstavě nebo na Suchardově domě zaujal.

     No, doufám, že to nebylo tak složité, takže napiš své jméno a kontakt na sebe. A uvidíme...
Výherci budou také uvedeni na internetových stránkách muzea, www.muzeum.cz.

     Jméno a příjmení  ....................................................................................................
     Email nebo telefonní číslo........................................................................................

     Koordinátor akce Městské muzeum Nová Paka zpracuje vaše osobní údaje pro účely slosování 
a neposkytne je třetí osobě. Uvedením osobních údajů dáváte souhlas k jejich použití pouze pro 
účely slosování.


