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Druhý ro!ník festivalu se blíží, !t"te na str. 7
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zpravodaj stejnojmenného ob"anského sdružení

AFRODITA
VOD#ANSKÁ
Ivanka !onková
1984, Cheb
studentka autorského
herectví a divadla
“site specic”,
lektorka tance

M

oji milí, s radostí navazuji na
krásné lo!ské setkání p"i projektu Pocitové mapy a nabízím
Vám nové dobrodružství. V
projektu Mapa p"íb#h$ budeme spole%n#
hledat vod!anské p"íb#hy a legendy a
necháme se jimi inspirovat pro um#lecké
ztvárn#ní: divadelní p"edstavení, fotoreportáž, nahrávku nebo výtvarnou instalaci. Projekt nám umožní poznávat
vlastní m#sto kreativním zp$sobem a
prost"ednictvím osobních zážitk$. Každé
m#sto má totiž místa, která fungují jako
ohniska spole%enských událostí. Když se
v ur%itém míst# zastavíte a delší dobu ho
pozorujete, m$žete s ním navázat kontakt,
porozum#t mu, zamilovat si ho.
A pro% se po roce vracím práv# s tímto
projektem? Jako Ivanka &onková studuji
na DAMU krom# autorského herectví
také pilotní obor Divadlo v netradi%ních
prostorech. Netradi%ním prostorem je
myšleno jakékoliv místo mimo klasické
kamenné divadlo. Pracovat v ulicích
m#sta, pochopit ducha místa a komunikovat s ním prost"ednictvím divadelní
tvorby je napínavé a obohacující. T#ším se
tedy, že i Vod!any ožijí divadlem, hudbou
nebo výstavou.
N#kolik p"íb#h$ už jsem osobn#
dostala od žák$ Vašich škol. Práv# je
pro%ítám a v zá"í se do škol vrátím,
abychom spole%n# sestavili skupiny,
které budou vybrané p"íb#hy zpracovávat. Každé skupin# bude na pomoc
odborník - nap"íklad fotograf Rudolf
Šmíd, který je mým hlavním rádcem,
poradí i t#m, kte"í se rozhodnou zachytit p"íb#h pomocí fotoaparát$. B#hem
festivalu Vod!any žijou se navíc budete
moci zú%astnit hereckých, pohybových,
p#veckých i fotograckých workshop$,
kde získáte pot"ebné zkušenosti, abyste
mohli vytvo"it vlastní dílo.
Pokud se myšlenka Mapy p"íb#h$ líbí
i Vám a chcete se do projektu zapojit,
p"ij'te za mnou 3. zá"í 2011 na nám#stí.
Ráda Vás uvidím!
S láskou

Afrodita Vod!anská (Ivanka &onková)
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

Michael Jackson (Obory 2009). Jeden ze strašák$, které Rudolf Šmíd fotografuje už 16 let.

Uvid"t Vod#any jinak
!"Markéta Jirková

Koncem 80. let jej uchvátil venkov a bezděčná tvorba jeho obyvatel.
Dlouhodobě se proto věnuje fotografování polních strašáků či podomácku
upravovaných traktorů. Několik let strávil studiem filmu, absolvoval ale
v oboru sociologie. K filmové tvorbě jej nakonec dovedla fascinace dílem
jednoho venkovského kronikáře a touha protnout „malé dějiny“ člověka
s „velkými dějinami“ světa. Letos v září se Rudolf Šmíd vypraví do Vodňan,
aby zde v rámci projektu Mapa příběhů Afrodity Vodňanské vedl fotografickou
dílnu. „Pokusíme se uvidět město jinýma očima,“ slibuje v rozhovoru
a dodává, že se těší také na ryby a setkání s dávným vodňanským známým
- panem Štěpničkou.
více ze str. 3
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foto: Vojtěch Bartoš

!ím žijeme
1985, Praha

studentka mediálních
studií FHS UK v Praze,
"lenka sdružení
Vod#any žijou

Úvodník

V

ážení %tená"i, víte, co má
spole%ného Vod!anské ku"e
a sdružení Vod!any žijou?
P"estože jedni podnikají v
potraviná"ském pr$myslu a druzí or
ganizují kulturní a spole%enské akce,
ob#ma záleží na kvalit# toho, co ve
Vod!anech d#lají, a dobré jméno Vod!an
vyváží daleko za hranice m#sta a regionu.
Proto jsme oslovili generálního "editele
podniku Vod!anská dr$bež, a. s. Milana
)íhu a rádi bychom s jeho podnikem
navázali spolupráci. P"e%t#te si s ním
rozhovor v naší rubrice o podnikatelích
a podnikavcích.
O d#ní ve Vod!anech se mluvilo
nap"íklad b#hem speciálního ve%era
Pecha Kucha Night v Praze na Jižním
M#st#. Za p"edstavení architektonické
dílny re:vod!any sklidili její organizátor
Ond"ej Synek a lektor Michal Kuzemenský nadšený potlesk.
Velmi nás pot#šila zpráva, že m#sto
usp#lo v architektonické sout#ži o Cenu
Petra Parlé"e a získalo hned sedm návrh$
na úpravu areálu Škorna. Vždy( práv#
na toto místo jste jednozna%n# upozornili
na našich lo!ských pocitových mapách.
Škorna z nich vyšla jako nejoškliv#jší
%ást Vod!an.
Na letošní léto p"icházíme s novým
projektem, kartograe se ale držíme.
Tentokrát se m$žete zapojit do tvorby
Mapy p"íb#h$. Hlavní protagonistkou
je op#t Afrodita Vod!anská, která tentokrát p"izvala sociologa a fotografa
Rudolfa Šmída. Ten do Vod!an p"iveze
své zkušenosti s podobnými projekty na
Broumovsku, v Mnichov# Hradišti nebo
v pražských Let!anech. Podrobnosti
najdete v hlavním rozhovoru.
Velkým úsp#chem a zadostiu%in#ním
je pro nás %lánek v rubrice Úsp#ch, který
o našich aktivitách vyšel v týdeníku
Respekt, v %ísle 26 z 27. %ervna 2011.
Ráda bych Vás také upozornila na
nové webové stránky našeho sdružení.
Zajímavé fotograe, nové informace
i minulá %ísla tohoto zpravodaje najdete
na www.vodnanyzijou.cz
P"íjemné letní %tení Vám p"eje

Kristýna Gavrin#vová, šéfredaktorka
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Vod#any pomohly Japonsku
Lukáš Kraus

Nejen tradi%ní sázení stromu, ale také
klasická hudba v podání japonských
muzikant$, ochutnávka japonských
specialit, animovaná pohádka nebo
disko v japonském stylu – to všechno
jsme vt#snali do letošního Dne Zem#,
který jsme spolu s Krajinou, o. s.
uspo"ádali 29. kv#tna. P"ísp#vek
k celosv#tovým oslavám jsme tak
v#novali lidem, jejichž zemi nedávno
postihlo ni%ivé zem#t"esení a tsunami.
V kostele Sv. Jana K"titele zahrálo
smy%cové trio student$ Pražské konzervato"e - &úhei Iwasaki (housle), Pavla Mazancová (housle) a R$žena Dagmar Dvo"áková (viola).
Vedle skladeb Bohuslava Martin$
a japonských lidových písní zazn#la
i Iwasakiho vlastní skladba. Poté vystoupila studentka konzervato"e Mako
Ikedová s japonskou poezií haiku.
Básn# p"ednesla v originále a já jsem
%etl jejich %eský p"eklad. Na záv#r zahrál
na japonský strunný nástroj šamisen
hudebník Kenya Sató.
Oslavy se pak p"esunuly do M#stské
galerie, kde Vod!anští p"ichystali ochutnávku japonských pokrm$. Následoval další koncert studentek Pražské
konzervato"e Mako Ikedové (piano)
a Yuka Mawakiové (housle), které zahrály
dv# známé japonské skladby. Program
v galerii završilo promítání animované
pohádky Princezna Mononoke, jejíž
p$sobivé ztvárn#ní sváru %lov#ka
a p"írody nenechalo nikoho chladným.
Den Zem# pro Japonsko pokra%oval
ješt# v rockbaru Pohoda, kde hrála
blues a rock’n’roll bud#jovická kapela
Windigo s báje%ným harmoniká"em

Martinem Leskovjanem. Celou akci jsem
pak zakon%il coby DJ Kokeshi setem
japonského popu, rocku, hip-hopu
a punku. D#kuji tímto všem t"em
lidem, kte"í na tento mix japonských
hudebních žánr$ tancovali.
Celý den jsme do pokladni%ky humanitární organizace ADRA vybírali
p"ísp#vky na pomoc Japonsku. Díky
vaší laskavosti se vybralo úctyhodných
5194,-K%. Na webových stránkách organizace ADRA si m$žete p"e%íst, jak
konkrétn# vaše peníze pomáhají.
foto: Karel Burda

KRISTÝNA
GAVRIN$VOVÁ

Kenya Sató zahrál na šamisen v kimonu.
více fotograí najdete na
www.vodnanyzijou.cz

P$ijeli, vid"li, diskutovali
Št!pán Pudlák

Dvanáct mladých lidí sedí kolem
stolu a p"ed%ítá z tlusté knihy. Padají
výrazy jako „rhizom“, „paranoidn#interpretativní
režim
ozna%ování“
nebo „deteritorializace“. Jedná se
a) o p#stitele ko"enové zeleniny, b) o
chovance nedaleké lé%ebny nebo c) o
losofy.
Jist# namítnete, že mezi skupinou b)
a c) je velmi tenká hranice. V tomto
p"ípad# šlo o studenty a u%itele Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy,
kte"í na za%átku kv#tna strávili ve
Vod!anech prodloužený víkend.
Zmín#né výrazy pocházejí z knihy
Tisíc plošin francouzských myslitelů Gillese
Deleuze a Felixe Guattariho. I na jejich
dílo se zam#"uje studium na kated"e
s tajemným názvem „Elektronická
kultura a sémiotika“, jejíž studenti do

Vod!an p"ijeli. Deleuze s Guattarim
nabízejí nový zp$sob myšlení, který
poskytuje ne%ekané záv#ry práv# p"i
uvažování o sou%asné „elektronické
a informa%ní kultu"e“, sí(ových médiích
%i znakových systémech.
Forma „výjezdního seminá"e“ není úpln# b#žná, zato je však velmi
populární. Seminární skupina za n#kolik dní stihne ud#lat tolik, co jinak
b#hem celého semestru.
I my jsme možnost p"esunout své
studium na %as do jižních &ech velmi
uvítali a m#li jsme pocit, že takové
studijní pobyty mohou ozvláštnit
klasický turistický ruch, zam#"ený jen
na místní památky %i p"írodu. Jsme
rádi, že jsme navázali na lo!skou
dílnu architekt$. Vod!any mohou žít
i akademicky.
VOD#ANY ŽIJOU I !ERVENEC 2011

rozhovor

Rozhovor s Rudolfem Šmídem
dokon!ení ze str. 1

Markéta Jirková

Dlouhodob" se v"nujete fotografování
strašák% v polích a po domácku vyrobených traktor%. Co vás na t"chto tématech
zajímá? Je mezi nimi n"jaké pojítko, nebo
si je vybíráte náhodn"?
Pojítko existuje, je fotogracko-sociologické. Jako dít# jsem nem#l nikoho
na venkov#, a tak jsem k n#mu došel až
n#kdy koncem 80. let. Za%al jsem se jím
zabývat a "íkal jsem tomu “ArtLand”
(volně: umění v krajině), jako opak zab#hnutého pojmu “LandArt” (volně:
krajina v umění), protože m# zajímal ten
p"edm#tný sv#t venkovan$ - oni tvo"í
um#ní bezd#%n#. Takže v jejich sv#t#
hledám um#ní a to je koncentrované
t"eba v t#ch strašácích nebo v traktorech.
Nap"íklad tuningy jsou úžasné. Myslím
si, že %lov#k se skrze takové projevy
charakterizuje víc než skrze sv$j mluvený projev - tedy to, co o sob# "íká.

foto: archiv Rudolfa Šída

Vystudoval jste sociologii a zabýváte se
takzvanými “malými d"jinami”. Mohl
byste vysv"tlit rozdíl mezi “malými”
a “velkými” d"jinami?
Malé d#jiny jsou individuální d#jiny
%lov#ka. A velké jsou ty, které se %lov#k
u%í ve škole - tohle se stalo v tomhle
roce, tolik lidí zem"elo, tolik jich p"ežilo,
tenhle vyhrál… Malé d#jiny jsou vlastn#
coby individuální osudy mnohem zajímav#jší. Alespo! pro m#. Fascinace

malými d#jinami a jejich konfrontace
s t#mi velkými m# p"ivedla až k lmu. Na
jednom lmovém ztvárn#ní te' pracuji
už pátým rokem, je to práv# p"íb#h,
v n#mž se prolíná malá a velká historie.
Co je jeho nám"tem?
Kdysi jsem p"i práci na jednom projektu
“site specic” v Mnichov# Hradišti
narazil na jednoho kroniká"e. Ten %lov#k - pan Sedlá%ek - m# fascinoval,
protože psal %ty"i kroniky: jednu podle
popisných %ísel, druhou podle událostí,
t"etí psal jako Jirásek, s obrázkama ta byla nejhoší - a té %tvrté si v$bec
nevážil, o té se zmínil až naposled. To
byly školní sešity, kterých m#l plný kufr
a do kterých si každý den už mnoho let
zapisoval jednu v#tu. Z toho jsem byl
úpln# u vytržení.
Z jeho každodenních zápisk$ jsem
si vypsal asi dv# st# v#t, a když jsem
je vybíral, snažil jsem se v nich práv#
prost"ídat tu malou a velkou historii.
Líbilo se mi to z hlediska autentického
prožitku toho dne, z hlediska toho,
jakou si vždy ten který den vybral v#tu.
Nap"íklad psal: “Dnes mi zp$sobil cikán
Gi!a úraz zlomením levé ruky.” Ješt#
k tomu to byl hospodský, takže je tam
krásn# zachycený sv#t té hospody.
A vedle jsem zase vybral v#tu: “Dnes
zem"el Leonid Brežn#v.” Takže takhle
se ty malé a velké historie st"ídaly.
Napsal jsem z t#ch v#t v podstat# takový scéná" a "íkal jsem si: Z toho by
byla hezká rozhlasová hra. Jenže jsem
vizualista, a tak jsem se snažil p"ijít na to,
jak to uchopit. V#d#l jsem, že jsou ty v#ci
krátké, tudíž to není na lm, cht#l jsem
zachovat autenticitu a pak m# napadlo,
že by z toho mohl být animovaný lm.
Kdy ho bude možné zhlédnout?
Byl bych rád, kdybychom ho mohli
uvést na Jihlav# (Mezinárodní festival dokumentárních filmů - pozn. red.). Protože
já jsem to v$bec neto%il jako animovaný
lm, ale spíš jako dokument. Jenže jediný prost"edek, jak teto dokument realizovat, byla animace.

PhDr. RUDOLF ŠMÍD
Narozen 1956

Sociolog a fotograf na volné noze
Studoval Filozockou fakultu UK v Praze a FAMU
Specializuje se na vizuální a biograckou sociologii
Podílí na projektech “site specic”, jež po$ádá mamapapa, o. p. s., v oboru pilotního programu Divadlo
v netradi"ních prostorech nyní p$ednáší na DAMU
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

Když se zam"&íme na to, co se te' bude
dít ve Vod(anech - vy jste už pracoval na
r%zných projektech, kde jste sbíral p&íb"hy
obyvatel. )ím vás zaujaly Vod(any?
M# zaujaly p"edevším tím, že m# Ivanka oslovila. M#sto zatím moc neznám.
Kdysi jsem tam byl na výstav# Zrzavého a pak jsem tam byl za panem
Št#pni%kou. Nevím, jestli to ješt# existuje, ale když za%al kapitalismus, tak si
ten pán zkrátka vyboural kus obýváku,
otev"el si z toho krám a d#lal tam úžasné
rybí dobroty. Udil ryby, d#lal salát, to
se vozilo do Prahy po kilech.

To je velmi zajímavé, protože te' ve
Vod(anech nic podobného není a m"sto
se horko t"žko snaží obnovit tradici spojenou s rybá&stvím...
No a Št#pni%ka to m#l i bez m#sta. Pamatuju si, že tenkrát byly na nám#stí
n#jaké trhy, kde rybá"i prodávali lé
z mrazáku, a byla to bída na to, že
Vod!any mívali rybá"ský v#hlas. A u
Št#pni%ky se stála fronta. To bylo tak
v polovin# 90. let. On pak p"ipravoval
i kucha"ky, d#lal jsem o n#m reportáž.
Takže se do Vod!an t#ším - na ryby
tedy, jestli už to ve Vod!anech umí.
A na Vod!any v$bec, chci se tam podívat
ješt# p"edtím, než se projekt rozjede.
Jaká bude vaše role v projektu vod(anské
Mapy p&íb"h%?
M#l bych vést skupinu, která se
rozhodne pro fotograckou formu
zpracování, rád bych se pokusil o tvar,
kterému se "íká “foto-esej” nebo “fotostory”. Podrobnosti si vymezíme, až
se o Vod!anech dozvím trochu víc.
Projdeme se m#stem - to také d#lávám
se studenty, že se procházíme m#stem
jako turisti, fotíme a popisujeme dojmy.
Zkusili bychom analyzovat Vod!any
tímto zp$sobem. Podívali bychom se
na cesty - já mám rád cesty.
Co se tedy m%žou d"ti nebo i dosp"lí, kte&í
budou mít zájem pokusit se o tvar fotoeseje, o svém m"st" dozv"d"t? Co jim
taková práce p&inese?
Když jde %lov#k b#žn# m#stem, z n#hož pochází, není tak vnímavý k cest#,
kterou jde. Považuje ji za nutnou
okolnost p"emíst#ní z bodu A do
bodu B. Když %lov#k za%ne naopak
vnímat samotnou cestu, vidí v#ci jinak.
A ješt# n#co jiného je vid#t v#ci jinak
a fotografovat. Když tohle %lov#k vyzkouší, m$že vzniknout zajímavý fotop"íb#h. Z celé práce m$že vzniknout
komentovaná výstava, která zaujme
ostatní a i jim bude moci poskytnout
jiný pohled na jejich vlastní m#sto.
Je fotograe sd"lným prost&edkem?
Z historie fotogracko-sociologických
projekt$ vím, že fotograe opravdu m$že
hýbat sv#tem, že vizualita je v tomhle
sm#ru velmi silná. Tyhle aspirace ve
Vod!anech nemám. Snad jen ve"ejnosti
ukázat jejich m#sto trochu jinak, než ho
vid#li doposud. Stane-li se to podn#tem
k tomu, aby se ve Vo'nanech zm#nilo
n#co k lepšímu, o to v#tší budu mít
radost.

delší verzi rozhovoru najdete na
www.vodnanyzijou.cz
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P!íb"h Gelastovy záv"ti

Jen málo měst se může pochlubit tak velkým množstvím žáků a studentů v přepočtu na obyvatele. Vzdělanost
vždy byla a snad i nadále bude jedním z atributů Vodňan. A právě o vzdělanosti a zajímavém prvenství
města je následující příběh.

Martin Leskovjan

Musíme se ale vrátit až do 16. století
– do doby p"edb#lohorské –, tedy
do období, kdy byly &eské zem# jedním velkým tavícím kotlem r$zných
náboženských vyznání, což s sebou
nutn# neslo jejich vzájemný st"et jak
ideový, tak mocenský. Vedle katolické
a starokališnické víry, které jediné
byly zákonem (basilejskými kompaktáty) uznány, se zde draly na své místo na slunci nové proudy nekatolík$
ovlivn#né Lutherem a dalšími novodobými intelektuály.

koliv v#tšinu života p$sobila mimo
jeho hranice. Mistr Havel Gelastus
ve svém život# mnohdy jednal velmi
kontroverzn# a za n#které jeho skutky

Vod(any ve velkorysém d"dickém
odkazu získaly první
m"stskou knihovnu
v )eských zemích

Ambiciózní rodák
Do tohoto post"edí se ve Vod!anech
narodila výrazná osobnost, která zm#nila intelektuální život m#sta, a%04

bychom mu možná mohli vy%ítat p"íliš
pružnou páte", ale pravd#podobn#
by se na to jen ušklíbl a v odpov#di,

která by mohla být jeho mottem, by
poznamenal, že ú%el sv#tí prost"edky.
Vod!any však od n#j ve velkorysém d#dickém odkazu získaly první
m#stskou knihovnu v &eských zemích.
Havel Trlenda se narodil do rodiny
vod!anského sládka roku 1520.
V devatenácti letech se dal spolu se
svým p"ítelem Václavem Sophianem
Vod!anským – pozd#ji známým humanistou – zapsat na pražskou univerzitu, kde získal bakalá"ský titul
a opustil patrn# málo vznosné p$vodní zn#ní svého jména a za%al užívat
polatinšt#lé podoby Havel Gelastus.
Následn# dosáhl i titulu mistra.
Vedle ambice p"ednášet na vysoké
škole toužil ješt# po další met# – stát
se kn#zem podobojí, což ovšem neVOD#ANY ŽIJOU I !ERVENEC 2011

foto: Pavel Janšta

Mistr Havel Gelastus

Fond knihovny m#sta Vod!any, která dnes sídlí v dom# zvaném U Koní%ka, se zakládá již
v odkazu ze 16. století

bylo v &echách možné, protože žádný
biskup zde nesv#til nekatolíky. Vyjel
proto do Benátek, kde svého cíle skute%n# dosáhl. B#hem p$sobení na
univerzit# se mu nikdy nepoda"ilo
dosáhnout toužených funkcí, což bylo
dáno jeho neoblíbeností mezi kolegy
a velmi konzervativními názory, jimiž
rozn#coval ideové spory. Spor$m se
nevyhnul ani uvnit" utrakvistické
konzisto"e (což byla správní a politická
reprezentace %eských nekatolík$), jejímž byl nejmladším jmenovaným %lenem.

protestantskou víru, a% navenek dále
vystupoval jako starokališník, což pro
n#j z"ejm# bylo výhodn#jší.

Spojení s jezuity

Dále pokra%oval v obvi!ování reformních kn#ží, což vyústilo ve velkou p"i
p"ed samotným králem, která %áste%n#
podlomila reformní vliv konzisto"e,
ale také p"inesla Gelastovi dva a p$l
roku domácího v#zení. Po propušt#ní
jej nikde necht#li a ani u nového krále
Maxmiliána II. se už net#šil podpo"e:
„kn#z Gelastus %lov#k nepokojný
a bou"livý jest“, shodl se král se svými
ú"edníky a na"ídil mu upokojit se.

Práv# v letech konflikt$ s konzisto"í
i univerzitou rozhodl se Gelastus pro
nevšední krok – v záv#ti odkázal svou
knihovnu a veškeré pozemky, které
dostal v d#dictví po otci a které za
p"ísných podmínek pronajímal svému
bratru, vod!anské škole, v níž kdysi
nabyl základ svého vzd#lání.
Pozemky byly ur%eny k obhospoda"ování potomk$m bratra Mikuláše
až do vym"ení p"ímé pokrevní linie,
z %ehož m#li odvád#t škole ro%ní dávku
na financování vzd#lání devíti d#tem
z chudých pom#r$. Vybraní žáci m#li
na d$kaz vd#ku povinnost zpívat
páte%ní starokališnické litanie v kostele
podle textu sepsaného samotným Gelastem. Fará" i rada m#sta vyslovili
s podmínkami souhlas a po Gelastov#
smrti byla jeho v$le skute%n# napln#na
i p"esto, že se pozd#ji vztahy mezi
z$stavitelem a Vod!anskými zhoršily.
Tento tah nepostrádal logiku – již
tehdy produkovaly Vod!any mnoho
úsp#šných vzd#lanc$, kte"í se propracovali mezi intelektuální elitu své
doby, takže zdejší škola nepochybn#
poskytovala vzd#lání na vysoké úrovni. Zárove! Gelastus necht#l v#novat
poz$stalost univerzit# (jak bylo u tehdejších pedagog$ zvykem) kv$li spor$m s jejími p"edstaviteli.

Rozhodovali radní
Sou%ástí odkazu byl i p"ísný výp$j%ní
"ád, který ukládal radním rozhodovat
o výp$j%ce Gelastových knih a vést jejich d$slednou evidenci. Ta se bohužel
nedochovala, ale naprostá v#tšina knih
našt#stí ano. Vod!anští se mohou
pyšnit dalším atraktivním p"ízviskem
svého m#sta: Vod!any – m#sto první
sv#tské ve"ejné knihovny.
Autor je absolventem FHS UK v Praze, kterou
zakončil prací “Krajina, modernita a religiozita
v dílech vybraných autorů jihočeského regionu”.

foto: archiv Martina Leskovjana

K odstran#ní protivník$ v boji o vlivné
funkce neváhal použít ani žalob k rukám panovníka, u kterého po jistý %as
nacházel oporu díky podobným mocenským zájm$m. Co se nepoda"ilo
soudní cestou, toho se pokoušel Gelastus dosáhnout spojením s klementiskými jezuity a vysokými kn#žími,
kte"í odmítali luteránství. Intenzivními
styky s jezuity pomalu vnit"n# opustil

„Kn"z Gelastus !lov"k
nepokojný
a bou&livý jest“, shodl
se král se svými
ú&edníky a na&ídil mu
upokojit se

Velkorysý odkaz

Gelast#v odkaz. Zleva: vlastnický záznam m#sta v jedné z odkázaných knih, kryptogram a heslo Havla Gelasta a ukázka pozdn# gotické vazby
knihy z Gelastova odkazu.
WWW.VODNANYZIJOU.CZ
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jak podniká...

Milan *íha

Je nutné stav"t na lidech

Když se řekne Vodňany, ne každý si představí kapra. Mnozí si vybaví spíše Vodňanské kuře. To, že je
hlavní sídlo největšího českého dodavatele drůbežího masa právě ve Vodňanech, ale není náhoda. Zasloužil
se o to současný generální ředitel společnosti Vodňanská drůběž, a. s. Milan Říha, který je v čele podniku
dva roky. Úspěch firmy, která vedle Vodňan zpracovává drůběž také v Mirovicích, Táboře a Brně, se rozhodl
postavit na kvalitě. A podle jeho slov se to vyplatilo.
Kristýna Gavrin!vová

Díky Vám sídlí t"žišt" dr%bežá&ské výroby
ve Vod(anech a po celé republice je známé práv" Vod(anské ku&e. Jaký je tedy
Váš vztah k Vod(an%m?
Já v této rm# pracuji 35 let a s výjimkou p#ti let jsem byl zam#stnaný po"ád
práv# tady. I z toho d$vodu jsem cht#l,
aby se sídlo rmy dostalo do Vod!an,
a to se poda"ilo. M$j vztah k Vod!an$m
je letitý a souvisí nejen se zam#stnáním,
ale i s tím, že tu bydlím.
Jste jiho!eský rodák?
Ano, narodil jsem se v Písku.
Váš podnik je zde nejv"tším zam"stnavatelem a pracovní místa v n"m jsou
mezi lidmi i ze strany radnice cen"ná.
I díky tomu je Vod(anech jen velmi malá
nezam"stnanost. Jaký je Váš vztah k zam"stnanc%m?
Tady ve Vod!anech máme 600 zam#stnanc$, v celém podniku je to 1500.
Staráme se o n# jednak tím, že se jim
snažíme dávat v sou%asné dob# nejvyšší
možnou mzdu, ale mají u nás i ur%ité
naturální výhody, p"ispíváme na pitný
režim a nan%n# oce!ujeme pracovníky,
kte"í zde pracují více let (5, 10, 15, 20).
Samoz"ejm# všechno je odvislé od
ekonomických výsledk$ rmy a ty
nebyly v nedávné dob# dobré, ješt# te'
s tím %áste%n# zápasíme. Když jsem
p"išel p"ed dv#ma lety do jejího vedení, rma byla ve velmi složité situaci.
Poda"ilo se nám uhájit místo díky silné
pozici Agrofertu, který zadluženou rmu koupil.
Dotkla se vás ekonomická krize posledních let natolik, že jste museli propoušt"t?
Tady ve Vod!anech se to našich zam#stnanc$ tém#" nedotklo, ale b#hem
posledních dvou let jsme museli uzav"ít dva jiné závody na zpracování
dr$b#že a propustili jsme více než 600
zam#stnanc$. Jsou to nep"íjemné v#ci
a "ada lidí o tom ani neví. Ale bylo to
06

nezbytné, aby jsme v této složité dob#
p"ežili.
Myslíte si tedy, že lze krizi využít jako šanci
pro to, znovu si vytknout svou vizi?
Samoz"ejm#, když p"ijde krize, je nutné zavést taková opat"ení, aby podnik zeštíhlil a zracionáln#l. Daleko
intenzivn#ji než jindy se hledají rezervy a snižují se náklady. A spousta
%inností, které se jinak zdají nezbytné,
se musí osekávat. V sou%asné dob#
jsme na mírném vzestupu, ale nejde jen
o situaci v &esku, záleží na Evropské
unii a sv#tovém obchodu. Musíme se
proto snažit být konkurenceschopní na
úrovni celé Evropy, neli celého sv#ta.
Nikdy nebude nikdo dotovat n#co, co
není schopno se samo uživit a prosperovat. Tohle je tedy naše vize.
Už n"kolik let si neplatíte televizní reklamu.
Jak se vám da&í prosazovat svou zna!ku v
celorepublikovém i evropském kontextu?
Budování zna%ky za%alo už za Jiho%eské
dr$beže (a. s. založena v roce 1994 –
pozn. red.) a zvuk Vod!anského ku"ete
se pak dostával dál. Na první místo
"adím kvalitu produkce. Vždy jde
o kvalitu a cenu konkurenceschopnou
na domácím, ale i zahrani%ním trhu.
To jsou dva základní atributy našeho
úsp#chu.
Jak kvalitu kontrolujete?
Máme tady "adu kontrolních systém$
- BRC, IFS, což jsou mezinárodn#
uznávané certikáty, certikované
HACCP... )ada našich lidí má na starost výstupní kvalitu výrobku. Je to celý
proces kontroly, který se musí neustále pilovat. Kvalita je dnes ve sv#t#
samoz"ejmé kritérium. My jsme to tedy
na kvalit# postavili a vyplatilo se to.

nemohl stihnout, na to se musíte obklopit lidmi, na kterých m$žete stav#t
a kterým m$žete v#"it.
Je možné v takto velkém podniku udržet ideál prvorepublikového „pana továrníka“, který na vše dohlíží a v tomto
p&ípad" nap&íklad osobn" komunikuje
s chovateli dr%beže?
Snažím se to d#lat i p"es svou velkou
%asovou vytíženost. Vím o všech našich
dodavatelích, a to dnes bereme ku"ata
z celé republiky.
P"t let jste vedl klatovské dr%bežárny
(Dr"bežá#ský závod Klatovy a. s.), co vás
p&ivedlo zp"t do Vod(an?
V Klatovech jsme ud#lali spoutu práce,
dnes je to podnik na ekonomicky
i technologicky velmi dobré úrovni. Ale
táhlo m# zp#t místo, kde bydlím a kde
jsem tak dlouhou dobu pracoval. Jinak
bych se nevracel, nemá se dvakrát vstupovat do stejné "eky.
Vaše práce vás tedy baví?
Ur%it#, jinak bych ji ned#lal. Ale všechno stojí na lidech. Je to náro%ná
a dlouhodobá práce a je nutné si udržet
špi%kové lidi. Snažíme se je motivovat
a vytvo"it takové podmínky, aby do
práce chodili rádi. Nemáme velkou uktuaci zam#stnanc$, proto si myslím, že
p"evážná v#tšina našich zam#stnanc$ je
hrdá na to, že tady pracuje.

M%žete vy jako &editel tohle všechno sám
kontrolovat?
To bych v n#kolika podnicích najednou
VOD#ANY ŽIJOU I !ERVENEC 2010

místop$edseda Vod#any
žijou o. s.,
technický $editel
m%sí"níku Babylon,
produk"ní Divadla
Continuo,
otec dvou d%tí

V

Vít Kraj%ovi%, "editel festivalu

K3: konference, která m"la smysl
Vítek Kraj$ovi$

V první polovin# kv#tna prob#hla
v &eských Bud#jovicích velmi zajímavá
Konference pro kulturu a kreativní
pr$mysly v jižních &echách. Na konferenci jsem vyrazil jménem našeho
sdružení, které dostalo pozvání, aby
p"edstavilo festival Vod!any žijou. Z
Vod!an se do Bud#jovic vypravil také
Pavel Janšta - ten byl p"izván jako
zástupce ve"ejné správy, která p"istupuje
ke kultu"e jako ke standardnímu pro-st"edku rozvoje.
Z p"ednášek bych rád zmínil velmi
p$sobivé a erudované vystoupení PhDr.
Alexandry Brabcové, která poukázala
na zásadní problém v politice kulturních
p"ísp#vkových organizací. Ty p"es své
mnohdy olb"ímí rozpo%ty nedokáží
konkurovat neziskovým projekt$m, a(
už na úrovni místní, regionální, státní %i
evropské. V diskuzi se pak potvrdilo, na
co paní Brabcová upozor!ovala. )editel
Jiho%eského divadla Ji"í Šesták se ocitl
pod palbou kritiky za to, že Jiho%eské
divadlo od &eských Bud#jovic dostává
ro%n# na provoz cca 70 milion$ korun,
zatímco na všechny ostatní projekty jsou
vy-%len#ny jen %ty"i miliony korun.
Vod!any v tomto nejsou výjimkou –
p"ísp#vkové organizace od%erpají ro%n#

z rozpo%tu m#sta cca dev#t milion$ korun, ostatní neziskové projekty pak cca
450 tisíc korun (toto lze ov#"it v rozpo%tu
m#sta, který je ve"ejn# p"ístupný).
Z"eteln# se tak ukázalo, že když m#sto
nemá dlouhodobý plán rozvoje kultury,
p"ípadn# ho má, ale nedodržuje ho,
vede to k velmi neekonomickému "ízení
kultury. Snadno tak vzniká p"esv#d%ení,
že „kultura je neukojitelná“ a p"ehlíží
se její zásadní role ve výchov# %lov#ka
a kultivaci mezilidských vztah$.
Na konferenci K3 se ukázalo, že má
smysl podobné akce bedliv# sledovat
– kulturní obec &eských Bud#jovic se
momentáln# za kulturu pere, Vod!any
ji (kone%n#) p"ijaly jako jednu z priorit
plánu rozvoje. Více než p"íznivé klima
na to, abychom spole%n# s kulturou
prorazili.
Ješt# bych rád zmínil, že ve foyer
b#hem konference probíhal projekt
Pocitové mapy &eských Bud#jovic.
Jsme zv#daví, jestli naši sousedi s výsledky naloží podobn# efektivn#, jako
s nimi u nás pracovali architekti na
díln# re:vod!any. A jsme také zv#daví,
zda ve svých prezentacích odkáží ke
sdružení Vod!any žijou jakožto k p$vodci projektového know-how...
zdroj: www.spettatori.net

foto: Lenka Fendrychová

1983, Varnsdorf

elevážené %tená"stvo, rád bych
Vás pozval na druhý ro%ník
našeho festivalu Vod!any žijou, který se bude konat od
27. srpna do 24. zá"í 2011. Zopakujeme
p#tivíkendový marathon lm$, divadel,
hudby a um#leckých dílen.
Rok 2011 je pro Vod!any významný
150. výro%ím prvního vystoupení divadelních ochotník$, a tak tyto “narozeniny” náležit# oslavíme divadelním
programem festivalu. Podtitul letošního
ro%níku proto zní “Vod!any žijou jiným
divadlem”, což se odrazí v po%etné
nabídce divadelních p"edstavení a dílen, kterých se budete moci zú%astnit.
Za velmi p"átelských podmínek
jsme letos v dramaturgii vykro%ili také
za hranice &eské republiky a nadchli
jsme pro festival zajímavé zahrani%ní
hosty. Díky podpo"e Polského institutu
v Praze to budou u p"íležitosti polského
p"edsednictví EU p"edevším interpreti
polští – hv#zdou první festivalové soboty
se stane pozna!ská kapela Napszyklat.
Nejv#tším lákadlem festivalu je však
švýcarská divadelní skupina Spettatori,
kterou zase v záv#ru festivalu doplní
koncertem norská experimentální kapela Like Rats From Sinking Ship.
Z programu vod!anských um#lc$
musím vyzdvihnout vystoupení swingového komorního orchestru pana
Matouška, které si užijeme b#hem tématického karnevalu. Neváhejte tedy
a p"ipravte si kostýmy à la 20. léta
minulého století!
Nedílnou sou%ástí festivalu je také
náš aktuální projekt Mapa p"íb#h$
Afrodity Vod!anské. V pr$b#hu zá"í
p"ivítáme odborné lektory a studenty
um#leckých škol, aby Vám v divadelních,
pohybových, p#veckých, fotograckých
a dalších dílnách pomáhali zpracovávat
sebrané p"íb#hy vod!anských míst.
O útercích obnovíme lmový klub
a pokra%ovat budeme i v pravidelném
%tvrte%ním jazzování.
Bližší informace a harmonogram festivalu m$žete sledovat na našem webu
www.vodnanyzijou.cz a v pr$b#hu léta
na plakátech ve m#st#.
Jako loni Vás tedy zvu na královský
festival pro královské m#sto!

WWW.VODNANYZIJOU.CZ

na co se m%žete t"šit

VÍT KRAJ)OVI)

Švýcarská divadelní skupina Spettatori zakon%í druhý ro%ník festivalu Vod!any žijou.

P$edpla%te si festivalovou zábavu na celý m"síc!
Za 500,- K$ plné ceny $i za 400,- K$ pro studenty/d#chodce:
- se rozlou%íte s prázdninami polským víkendem - s kapelami Napszyklat,
Luno, divadlem Neslyším a jinými lah$dkami
- p"ivítáte školu švýcarským divadlem Spettatori, kapelou Lesní zv#"
a skapunkovými Jet8
- %ty"ikrát p"ijdete do kina a budete z n#j odcházet napln#ni, nikoli vymazáni
- %ty"ikrát poplujete na vlnách jazzových tón$
- p#tkrát vezmete své d#ti na výjime%ná divadelní p"edstavení %i do
výtvarné dílny
- prožijete swingový karneval
- poznáte, že se hard core hraje skv#le i v Norsku, ale zárove! že v &echách
nejsme pozadu
- Vás zah"eje u srdce, že podporujete kvalitní kulturu a živoucí malé m#sto
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SESTAVUJTE S NÁMI MAPU P!ÍB"H#!
Posloucháte rádi vypráv"ní pam"tník%? Máte doma rodinnou kroniku? Znáte neuv"&itelné historky o míst", kde
žijete? Jaký je Váš nejsiln"jší zážitek z Vod(an? Zapojte se
do našeho nového projektu Mapa p&íb"h% Afrodity Vod(anské!

D!da mi vypráv!l, že...
Víte, kde je ve Vod"anech zví#ecí h#bitov?
V tomhle mlejn! prej straší!
Vod"any podle pov!sti...
To se opravdu stalo!
Naše teritorium ve Vod"anech je...
Nikdy nezapomenu, co se mi p#ihodilo na Škorn!...
Slyšela jsem p#íb!h o vod"anském rodákovi...
Když vidím v!ž vod"anského kostela, vždycky si vzpomenu...
Nejradši mám ve Vod"anech místo, kde se stalo...
V naší ulici prý...
Tahle historka o Vod"anech se v naší rodin! vypráví
odnepam!ti...
Nejd$ležit!jší místo ve Vod"anech je pro m!...
Když jsem byl malej, m!l jsem tajnej úkryt v...
Ve Vod"anech se traduje, že...
Nejradši si chodíme hrát do...

Posílejte nám své p&íb"hy na info@vodnany.cz
nebo poštou na adresu Vod#any žijou o. s., Sovova 391,
Vod#any 389 01
T"šíme se!
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www.vodnanyzijou.cz!
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Herma a Frodit o geniu loci

VOD&ANY ŽIJOU, zpravodaj stejnojmenného ob"anského sdružení | vydává Vod$any žijou, o. s.,
I!O: 0022873074, adresa: Sovova 391, Vod$any 389 01,| e-mail: info@vodnanyzijou.cz, web: www.vodnanyzijou.cz | zdarma do všech vod$anských domácností | evidováno u ministerstva kultury !R pod MK
!R E 19642 | náklad 3000 ks | redakce: Kristýna Gavrin%vová, Markéta Jirková, Ivanka !onková, Martin
Leskovjan, Tereza Burianová, Vít Kraj"ovi", Št%pán Pudlák, Lukáš Kraus | graka: Anežka Martínková,
Eliška Kosová | tisk: Polygracká dílna Martin Kreuz, Vod$any

WWW.VODNANYZIJOU.CZ

08

