WWW.VODNANYZIJOU.CZ I ZDARMA DO SCHRÁNKY

SRPEN 2010

foto: Klára Bernklau

foto: Matěj Chytil
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iž 26 let stírám nohama kočičí
hlavy na náměstí Svobody. Kola
mého kočárku postupně vystřídaly
porevoluční dětské botičky, sandály
v letním parnu a pohorky za (pod)zimních plískanic. V posledních letech jsem
však nechával hlavy vodňanských koček
i na dlouhé měsíce beze stopy. Studoval
jsem v české metropoli i zahraničí,
cestoval do světa krajů, kde si kočky
s liškami dávají dobrou noc. Chtěl jsem
vidět, jak se žije jinde, dozvědět se, jak
vypadají všechna ta místa z barevných
cestopisů i mých klukovských snů.
Studia jsem již ukončil a přišel na
to, že všude na světě jsou skvělí lidé
a místa, ale beztak mě to nejvíce táhne
nazpět domů. Po odložení toulavých bot
jsem však zjistil, že ač jsem se díky nim
v mnohém změnil a novému se naučil,
mé rodné město vypadá a působí pořád
stejně, jako když jsem ve stínu Koruny
tahal po náměstí kačera.
Mám to tu rád a chci žít tady. Nechci
však vyjíždět za kulturou a společenským
děním do okolí, byl bych rád, aby to žilo
u nás. Nechci už sebe tahat do světa,
ale rád bych alespoň kousek světa
přitáhl sem.
Během studií a cizokrajných cest jsem
poznal mnoho vynikajících, talentovaných a aktivních lidí. Oslovil jsem je
i své kamarády a další lidi dobré vůle
zde z Vodňan. Společně jsme založili
občanské sdružení Vodňany žijou,
které v průběhu podzimu uspořádá
kulturní festival, workshop architektury, seminář fotografie, několik
vzdělávacích akcí a happeningů. To
vše proto, aby město začalo žít nově
a i sešlapané kočičí hlavy si mohly
krky ukroutit. Každý, kdo má chuť se
zapojit do příprav, přijít s vlastním nápadem, plánem i pomocnou rukou, je co
nejsrdečněji vítán. Pokud se totiž sami
nezasadíme o to, aby se nám žilo lépe
a plněji, nikdo jiný to za nás neudělá.
Vodňany (po)žijou!

Pavel Janšta, předseda Vodňany žijou, o. s.
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Nejprve ožily školy. Na pocity z města se vodňanských dětí přišla zeptat bohyně Afrodita.

Děti se hned roztleskaly

vypráví Afrodita Vodňanská o návštěvě základních a středních škol

Konec školního roku se na vodňanských základních a středních
školách nenesl jen ve znamení vysvědčení a návratu zabavených
hraček, ale především ve znamení LÁSKY (FILIA). Žáky, studenty a jejich učitele navštívila - skrze své vodňanské vtělení bájná bohyně lásky Afrodita. Zjišťovala, která místa ve Vodňanech
mají děti v oblibě, v kterých se scházejí, ale také v kterých se
bojí. “Nemohu se dočkat, až se v srpnu k Vodňanským vrátím,”
vzkázala bohyně, která se již brzy zeptá na pocity všech místních obyvatel. S Afroditou Vodňanskou hovořila (a slovníček
starořeckých výrazů připravila) Markéta Jirková.
Afrodito, proč jste se rozhodla sestoupit z Olympu zrovna do
Vodňan?
Na někdejší královskou POLIS mám
spadeno již dlouho. Doneslo se mi,
že pozbyla noblesy, zapomněla na své
přednosti, že povadla a ztratila na
atraktivitě pro návštěvníky z dalekých
krajů. A já měla Vodňany v paměti
coby POLIS živoucí a krásnou a hrdou

a romantickou (odmlčí se a pozvedá
koutky v zasněném úsměvu - pozn.
red.). A tak jsem se - trochu z nostalgie, ale i víry, že ještě není vše ztraceno - rozhodla, že zjistím, co je na
tom... jak se to řekne? ...ALETHEIA.
Že už nedám na Hermovy donášky
a vydám se za Vodňanskými sama.
Zeptám se, co cítí a jsou-li spokojeni
v místě jejich domova. více na str. 3
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V

ážení Vodňanští,
v rukou držíte první číslo
zpravodaje, který bychom
Vám rádi přinášeli zdarma do
schránky i v následujících měsících.
Budeme Vás touto cestou zpravovat
o tom, co ve městě podnikáme a na
co se můžete těšit. Záleží nám na tom,
aby byly naše aktivity dostupné všem
obyvatelům – abyste je vzali za své
a našli v nich zalíbení. Proto nespoléháme jen na webové stránky,
ale píšeme (a také fotografujeme
a kreslíme) i pro ty z Vás, kteří
nepoužívají internet.
Jistě se ptáte, co nového Vám můžeme
přinést, když ve Vodňanech už vychází
dva jiné tištěné zpravodaje - Vodňanské
noviny
vydáváné
občanským
sdružením Vodňany – město krále Lucemburského, a Vodňanský zpravodaj,
za nímž stojí Rada města.
Nabízíme hned několik stránek inspirativního čtení. Hlavní rubriky
věnujeme reportážím o tom, čím
žijeme, a zprávám o tom, co chystáme.
V aktuálním čísle se dozvíte, kdo je
Afrodita Vodňanská, která koncem
školního roku uchvátila srdce místních
školáků a učitelů, a v čem spočívá její
projekt pocitové mapy.
Můžete se těšit na rozhovory
s úspěšnými komunálními politiky
z jiných měst v Čechách i v zahraničí.
V tomto čísle Vám představíme starostu nedalekých Prachatic – Jana Bauera, a jeho recept na vedení města.
Připravili jsme pro Vás také seriál
o pozapomenutých postavách a kapitolách kulturního života Vodňan
a okolí z pera studenta literární historie Martina Leskovjana. V prvním díle
vypráví příběh osvíceného pedagoga
Františka Bakuleho.
Veškeré naše snahy ve Vodňanech by
ovšem byly zbytečné bez Vaší podpory
a zájmu. A proto na stránkách tohoto
zpravodaje také vyjadřujeme díky Vám
všem, kteří jste nás už finančně i jinak
podpořili.
Věřím, že náš zpravodaj si mezi Vámi
najde své čtenáře i nové přispěvatele.
S přáním příjemných letních dní,

Kristýna Gavriněvová, šéfredaktorka
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Pocitová mapa města se otevírá všem
Zveme vás k setkání s Afroditou. V sobotu 7. srpna
� Markéta Jirková
Projekt pocitové mapy města nám
během června pomohli rozjet žáci, studenti i učitelé vodňanských škol, ale
tím naše úsilí zdaleka nekončí. Božská
Afrodita znovu přinese své pocitové
mapy k nám Vodňanským, abychom
– a tentokrát všichni – měli počínaje
nadcházející sobotou možnost vyznat
lásku, postěžovat si, uštědřit kritiku,
anebo se i svěřit s obavami – zkrátka
vyjádřit pocity z města, v němž žijeme
– jež je naším domovem.
Přijďte zanést své osobní pocity
prostřednictvím barevných lepenek
do slepých map Vodňan, abyste tak
pomohli k oživení kdysi královského
města! Neboť právě Vaše pocity z míst,

jimiž každý den procházíte, jež jsou
Vaše oblíbená, anebo se v nich bojíte,
mohou Vodňanům pomoci získat novou a životaplnou atmosféru.
Výsledky
jedinečného
projektu
Pocitové mapy Afrodity Vodňanské
předáme tvůrčím studentům, jakož
i zaběhlým praktikům architektury, kterým se naše město dostane
do hledáčku během čtrnáctidenního
zářijového workshopu. Jeho závěry
– návrhy možných řešení stávajících
nedostatků i nových autorských
nápadů jak nakládat s veřejným prostorem – pak budeme moci zhlédnout
na výstavě a veřejně je prodiskutovat.�

Pocitová mapa: kdy a kam přijít
SO
ST
PÁ
ST
PÁ
ÚT
PÁ

7. srpna		
11. srpna
13. srpna
18. srpna
20. srpna
24. srpna
27. srpna

10 - 14h		
07 - 17h
08 - 18h
07 - 17h
08 - 18h
08 - 14h
08 - 18h

Náměstí Svobody, poblíž kašny
Autobusové nádraží
Penny Market
Vlakové nádraží
Albert
Náměstí Svobody, u OD Koruna
Tesco

Podrobný návod Vám sdělíme na místě, ale není se čeho bát – vždyť už to
zvládli i vodňanští prvňáčkové… Těšíme se na Vás i na Vaše pocity!

Architekti přijíždějí do Vodňan
� Ondřej Synek

Architektura žije. Architekturou budou žít i Vodňany. Patnáct mladých
architektů pod vedením Michala
Kuzemenského prověří možnosti
našeho města. Budou hledat jeho
současné problémy, navrhnou možná
řešení. To vše pod hlavičkou
Re:Vodňany – restaurace českého
maloměsta.

Vodňany se staly, jakožto zástupce
českých maloměst, stěžejním námětem
čtrnáctidenního
architektonického
workshopu.
V rámci dílny se budeme zabývat
zatím málo popisovaným fenoménem
– maloměstem. Téma obnovy, rozvoje
a udržení kvalit maloměsta v Čechách
a snad i celé postkomunistické střední
a východní Evropě pokládáme za
zásadní. Chceme odkrývat problémy
a nastiňovat řešení.
Účastníky
workshopu
budou
převážně čerství absolventi či studenti vyšších ročníků škol architek-

tury. Společnou práci povede architekt Michal Kuzemenský, jehož práce
si můžete prohlédnout na stránkách
www.myarchitekti.cz.
Workshop doplní několik tématických přednášek napříč různými obory,
jež se zabývají problematikou města,
případně i maloměsta. Přednášky budou otevřené veřejnosti.
Výstupem workshopu by měl být
ucelený názor na Vodňany a v ideálním případě také konkrétní návrhy,
které jej rozvíjejí. To vše prezentováno
výstavou a katalogem. Počítáme rovněž
s publikováním v celorepublikových
periodikách a internetových architektonických portálech.
Dílnu
pořádají
pod
záštitou
občanského
sdružení
Vodňany
žijou
Anežka
Martínková
(ŠA
AVU), Ondřej Synek (ŠA AVU),
Honza Vlach (FA ČVUT ‘09)
a Jiří Žid (FUA TUL ‘10). Byla iniciována jako pomoc při hledání možností
rozvoje Vodňan, coby zástupce českých
maloměst. �
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čím žijeme

Rozhovor s Afroditou
� Markéta Jirková

foto: Klára Bernklau

dokončení ze strany str. 1

Ráda jednáte přímo a nečekaně?
Věřím, že se Vám povadlého města
zželelo a že jste chtěla pomoci.
Přiznejte ale, že jste se těšila, že
uděláte humbuk...
Ale dozajista! Vždy a ráda vířím stojaté ovzduší a dávám na odiv vlastní
přednosti, abych inspirovala a rozohnila druhé!
Ano, rozumím, při pohledu na Vás
se musela leckterému panu učiteli
podlomit kolena...
Ach, arciže, mé dívčí vodňanské vtělelní
je překrásné a pro sestup z Olympu
bylo vše tuze dobře připraveno - tuniku a zlatavé topánky prý to děvče
sehnalo až v POLIS stověžaté. A hoch,
který řečí starých FILOSÓFOI hovořit
dovedl - ten nás provázel. A rovněž
jeho sestra - na píšťalu doprovázela.

Božské zjevení. Afrodita si získala pozornost dětí. FOTO A VIDEO NA www.vodnanyzijou.cz

Jistě se ani oni nemohou dočkat.
Prozradíte, kde jste na nápad pocitových map přišla?
Hluboká ANAMNÉSIS mě přivedla
o několik let zpátky, do velké POLIS
poblíž domova mého věstonického
vtělení - tam kdysi lidé pomocí mapy
vyjádřili své pocity a místo, kde žijí,
se jim zvelebiti podařilo. Říkají mu
podivně - Brno... �
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Slepá mapa pocitů. Pavel Janšta doprovázel Afroditu a vysvětloval, jak se pracuje s mapou.
foto: Klára Bernklau

A jaké je vlastně Vaše poselství?
Vy to nevíte? Mé poselství je přeci
HARMONIA. Ne nadarmo jsem tak
pojmenovala svou dceru, již zplodil
božský válečník Árés. HARMONIA
je spojením protikladů - láskyplný
a zároveň vášnivě živý kompromis.
Kéž jej Vodňanští najdou! Kéž jim mé
pocitové mapy pomohou k oživení
a zvelebení kdysi královské POLIS.
Nemohu se dočkat, až se k nim v srpnu vrátím s novými mapami!

foto: Klára Bernklau

Proč jste svou návštěvu směřovala do
škol?
Než jsem se rozhoupala, začalo horké
léto. A v to období jezdí Vaše děti
k nám - na Olymp, Rhodos a jinam
na jih, a já měla touhu zastihnout je
ještě zde, aby daly vpravdě najevo své
city k POLIS vodňanské. Ó měla byste
vidět, jak radostně v jejích mapách
označovali, kde prožívají FILIA, kde si
dávají sraz, kde tráví volný čas, kde
se nudí, ale také kde jim to připadá
ošklivé a kde se bojí.
PAIDIÓN byly úžaslé, upřímné a plné
zájmu. Mé poselství nebraly na lehkou
váhu, sdílely své pocity a když se jim
dostalo božského poděkování, hned
se roztleskaly. Jejich PAIDAGÓGOI je
dobře vedou.

Kdo je ve skutečnosti Afrodita Vodňanská?

IVANKA ČONKOVÁ

narozena 1984 v Chebu
absolvovala obor učitelství pro mateřské
školy na ZČU v Plzni, je studentkou autorského herectví na DAMU v Praze
pracuje jako koordinátorka programů pro
děti a mládež v KC Zahrada v Praze
tančí, zpívá, píše, cítí, vnímá, věří a MILUJE
v Chebu, Plzni, Praze a VE VODŇANECH

slovníček starořečtiny
FILIA
POLIS
ALETHEIA
FILOSÓFOI

láska
obec, městský stát
pravda
filosofové

/výraz složený ze slov FILEIN (milovat)
a SÓFIA (moudrost) - odtud filosofem je
ten, kde chová lásku k moudrosti/

PAIDIÓN
PAIDAGÓGOI
HARMONIA
ANAMNÉSIS

děti
vychovatelé, 		
učitelé, průvodci
soulad
rozvzpomínání si
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Z Vodňan až do Bílého domu
František Bakule - enfant terrible české pedagogiky

Život průkopníků bývá protkán nesčetnými překážkami, toť obecná pravda. Být průkopníkem
v oblasti pedagogiky - vědy, která ovlivňuje životy každého z nás, je o to těžší. Kdyby ovšem
František Bakule potlačil své ideje, svůj světonázor, nerozvíjel svůj pokrokový přístup k výchově
dětí, těžko bychom o něm dnes psali. První ředitel Jedličkova ústavu je lidmovickým rodákem...
� Martin Leskovjan
O pozoruhodném Jiihočechu Františku
Bakulem toho v širším povědomí
nezůstalo mnoho. Snad alespoň pozorní návštěvníci Vyšehradu procházející kolem zdi Jedličkova ústavu snad
vzpomenou na bustu nejvýznamnějšího
působitele v tomto místě. Tím méně
se pak zachovalo vědomí, že jde
o Jihočecha narozeného v těsném
sousedství Vodňan (obec Lidmovice
směrem z Vodňan na Strakonice).
Františkův otec, bohatý sedlák
a v okolí vážená osoba, zasedal
v okresním zastupitelstvu. František
v sobě již v gymnaziálních letech objevil
budoucího pedagoga a díky podopoře
rodičů pak mohl vystudovat pedagogickou školu v Příbrami. S učitelskou
praxí pak začal na Kladensku a to
rovnou s nejpočetnější třídou čítající
79 žáků, výhradně chlapců. V praxi rychle nabýval zkušeností a s nimi též pevného přesvědčení, že stávající způsob
školské výchovy je zcela nedostačující
a je potřeba jej reformovat.

Inspekci navzdory

Bakule nepatřil mezi kritiky, kteří
zůstávají u velkých slov, naopak
nechával za sebe předně působit
své činy. Téměř od začátku svého
působení na školách vyvíjel nad rámec
učitelského úvazku mnohé mimoškolní
aktivity od divadelního kroužku, přes
pořádání kulturních akcí a vedení
pěveckého sboru až po individuální
výuku žáků u sebe doma, kam měli
všichni volný přístup.
Mimoškolní vyučování a setkávání
s dětmi i přes kritiku nadřízených pro04

vozoval v hostinci, jejž obýval během
působení na Malé Skále v okrese Semily. Vybudoval navíc třídu dle vlastních představ a vybízel děti k četbě
z jeho vlastní bohaté knihovny.

Vedl mimoškolní aktivity
od divadelního kroužku,
přes pěvecký sbor až po
výuku u sebe doma, kam
měli žáci volný přístup.
Zde také začal objevovat možnosti
výchovy dětí pomocí výtvarných aktivit, ve kterých spatřoval cestu k opracování všudypřítomné hrubosti a vulgarity. Ta byla v ýznamným hnacím
motorem jeho reformního uvažování.
Rozvojem estetického vnímání, citu pro
barvy a linii a vlastní tvůrčí osobnosti
chtěl z dětí vychovat morálně pevnější
bytosti schopné vcítit se do druhých.
Pro tuto náklonnost k umění se na
Malé Skále snadno seznámil se zde
plenérujícím žižkovským chudým studentem malby Antonínem Majerem
– bouřlivákem, od mládí anarchistou
a ateistou, který se po svém pobytu na
Kladensku proměnil v horlivého socialistu. Vyvinulo se mezi nimi přátelství
a Bakule zval Majera na letní pobyty
do jeho domoviny na Vodňansko.
Majerovi se zde dostávalo přehršle
inspirace i roztodivných seznámení,
např. s přízračnou krávou, která jej
probudila funěvním poté, co si celou

tlamu upatlala jeho barvami, nebo
se zvědavou kozou, která mu údajně
snědla mýdlo.
Bakuleho novátorské metody, pro
které hledal inspiraci v nejnovějších
světových pedagogických proudech,
se nesetkávaly s pochopením vedení
školy ani školní inspekce a on se často
kvůli tomu se svými nadřízenými dostával do křížku. Proto začal rozvíjet
své výchovné metody na poli zpěvu,
kde na tolik výtek nenarážel.

Učitel - reformátor

Na
závěr
svého
maloskalského
působení se mu prostřednitvím korespondence s profesorem Rudolfem
Jedličkou dostalo příležitosti vystoupit
s dětským sborem složeným z jeho
žáků v Obecním domě v Praze, což
mu přineslo první výraznější veřejný
úspěch.
Následovala studijní cesta po
německých ústavech, kde Bakule čerpal
další inspiraci - již pod výrazným
vlivem Jedličkovým, který v té době
projektoval vznik svého léčebného
sanatoria pro matky s dětmi, a zároveň
se též rodila myšlenka paralelního
ústavu pro tělesně postižené a jinak znevýhodněné děti. Bakule se
s Jedličkou brzy dohodl na úzké spolupráci a roku 1913 nastoupil jako první
ředitel „českého ústavu pro mrzáčky“.
Východiskem a základem vší výchovy
v ústavu byla různorodá fyzická práce
s tvůrčím nádechem založená na svobodné vůli dítěte a tedy bez pevných
učebních osnov. To bylo předmětem
častých sporů se školní inspekcí, které
VODŇANY ŽIJOU I SRPEN 2010

osobnost - František Bakule
intonovat z not. Podle něj měla podstata výuky zpěvu spočívat ve vedení žáků
k porozumění písni, jejímu procítění
a schopnosti citlivé interpretace.
Díky Bakulovým organizačním
schopnostem se koncertní činnost
rozrůstala a s ní i obliba sboru, která
brzy přesáhla hranice republiky. V roce
1922 dokonce přišla nabídka uskutečnit
koncertní turné po Spojených státech
se zajištěním financování pobytu. Bakulemu se obratem podařilo od prezidenta Masaryka získat prostředky
na cestovní výlohy. Během této cesty
projel sbor 14 měst, jeho koncert ve
slavné Carnegie Hall byl zcela vyprodaný a byl přijat dokonce u tehdejšího
amerického prezidenta W. G. Hardinga
v Bílém domě.

zdroj: wikipedia

se však Bakulemu povětšinou dařilo
diplomaticky napravovat. Bakulemu
se bez přímých vzorů podařilo z ústavu vytvořit ojedinělou fungující instituci založenou na pevných citových
poutech chovanců a pedagogů.

Ze srovnání s jinými
zmrzačenými dětmi vyšli
Bakulovi svěřenci už
zpočátku fungování ústavu
mimořádně pozitivně.

Americká pomoc

Počáteční existenční potíže pomohla
odstranit finanční podpora samotného
prezidenta Masaryka a následné pozvání celého ústavu na měsíční pobyt
v Tatrách financovaný z prostředků
amerického Červeného kříže. Nadšení
Američanů z Bakulových výchovných
metod založených na rukodělné práci
brzy přineslo 25 tisíc dolarů na vybudování ústavu. Později, když se ústav
opět dostal do finančních potíží, přišel
jako zázrakem dodnes anonymní dar
ve výši dalších 25 tisíc dolarů, které
pomohly činnost udržet.

Bakulovi zpěváčci

V novém ústavu Bakule také záhy
založil pěvecký sbor, slavné Bakulovy zpěváčky, jejichž postupně se
rozrůstající koncertní aktivity se staly
hlavním zdrojem příjmů v těžkých
dobách. Bakule se způsobem vedení
sboru vymezil proti zavedenému řádu,
podle nějž se žáci museli nejprve naučit
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

František Bakule kolem roku 1925
zdroj: www.ju-lbc.cz

Uprostřed Vyšehradu se zrodila nová
síla tvořící zcela průkopnický přístup
k výchově znevýhodněných dětí, který
akcentoval individualitu jednotlivce
a podněcoval svobodného tvořivého
ducha. Ze srovnání chovanců s jinými zmrzačenými dětmi vyšli Bakulovi svěřenci již po několika letech
existence ústavu mimořádně pozitivně
a Bakule si tak získával v odborných
kruzích významné zastánce.
Organizační struktura ústavu však
nebyla šťastně nastavena, a tak se Bakule dostával do nepříjemných konfliktů
s představenstvem, které vyústily v jeho
odchod z Jedličkova ústavu a založení
ústavu vlastního. Tento nejistý podnik
podpořili i rodiče některých dětí, které
doposud Bakule vychovával, což svědčí
o vzájemné pevné důvěře.

Když se ústav opět dostal
do finančních potíží, přišel
jako zázrakem dodnes
anonymní dar ve výši
dalších 25 tisíc dolarů.

Historie Jedličkova ústavu
Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě
byl v tichosti otevřen k 1. dubnu 1913.
Ústav zahájil svoji činnost
v malém domečku ve dvorním traktu
budovy zvané Polsko v ulici
V Pevnosti 4 (viz foto). O věhlas
ústavu, o jeho moderní pojetí, se v
době první republiky zasloužili zakladatel Rudolf Jedlička, dále František
Bakule a Augustin Bartoš. V dobových
zprávách a drobných publikacích
o JÚ můžeme vysledovat velkou snahu
o propojení odborné léčby
s výchovou a vedením lidí
s postižením k maximální možné
samostatnosti. Myšlenka, že je pro lidi
samotné i společnost kolem nich mnohem lepší, když se povede z „mrzáků
žebrajících o almužnu vychovat plátce
daní”, byla stále zdůrazňována a
šířena. Spolu se snahou o co největší
kvalitu výrobků z cvičných i ortopedických dílen, otevřenost JÚ vůči okolí
vybudováním ambulantní poradny,
účastí chovanců ústavu na mnoha
prospěšných společenských aktivitách, dostáváme krédo, prapor, pod
kterým tato organizace v době první
republiky pracovala,
a můžeme říci, že tak funguje dodnes.
Zdroj: www.jus.cz

Zámořskými krajany pak byli zpěváčci
přímo zbožňováni. Další koncerty, které
mířily do všech koutů Evropy, pak
měly zajistit financování pro dostavbu
nové budovy ústavu.
Roku 1935 už ale Bakuleho začaly
opouštět síly – předal vedení ústavu
a odešel do penze. Ve stáří ještě naposledy dal dohromady některé odchovance
a v roce 1940 založil osmičlenný
Bakulův komorní sbor. Po roce 1948
hrál již jen tragickou roli bezmocného pozorovatele zkázy všeho, čeho
dosáhl – jeho ústav se záhy proměnil
v léčebnu pro politické prominenty
a celý velký statek Bakulů na Vodňansku
byl bez náhrady znárodněn. Posledním
zažehnutým plamenem jeho života byl
vztah s jednou z obětavých pěstounek
Miluškou, který na sklonku života
stvrdili sňatkem. Bakule pak umírá v nemilosti s cejchem zakázaného
buržoazního autora v roce 1957.
František Bakule zdaleka není jedinou pozoruhodnou osobností, která
vzešla ze srdce jižních Čech. Na další
příběh (o vodňanském chrámu), se
můžete těšit v příštím čísle. �
Autor je absolventem FHS UK v Praze, kterou
zakončil zprací “Krajina, modernita a religiozita
v dílech vybraných autorů jihočeského regionu”.
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jak žijou...

Prachatice

Je třeba začít křičet do světa
říká prachatický starosta Jan Bauer

Když Jan Bauer vstopil před dvanácti lety do politiky, stal se nejen úplným nováčkem v prachatickém zastupitelstvu, ale i vůbec nejmladším
starostou okresního města. Od té
doby se stal ostříleným politikem na
úrovni komunální, krajské i celostátní. Po třech úspěšných volebních
obdobích se letos rozhodl na místo
prachatického starosty více nekandidovat. Na dění ve svém rodném městě si však chce ponechat
vliv alespoň jako zastupitel. „Byli
jsme na tom vždy hůře a museli
jsme dohánět, tak by bylo škoda to
nabrané tempo ztratit,“ vysvětluje.
Když se ohlédnete za 12 lety na
prachatické radnici, co považujete za
svůj největší úspěch?
Pamatuji si dobře první rozhovor, když
jsem se v roce 1998 stal starostou.
Ptali se mě, co chci udělat s Prachaticemi. Říkal jsem, že Prachatice musí
především začít křičet do světa, že jsme,
že máme co nabídnout, že víme, co chceme. To se nám povedlo. Díky tomu
Prachatice dlouhodobě nepůsobily uplakaným dojmem. Nestěžovaly si, že
je trápí spousta problémů, že se jim
křivdí, že jim schází poslanec, sponzor,
nebo štěstí.

Je tu téměř všechno a lidé už se
nabažili. Prachatice se tak z hlediska
ekonomického i lidského potenciálu
dostaly na hranu a není tu moc lidí,
kteří by byli schopní táhnout město
ještě někam dál. Teď je zapotřebí najít třešinku na dortu. Tou by mohlo
být zvelebení areálu bývalých Lázní
sv. Markéty. V zimě připadá v úvahu
sjezdové lyžování. Když se bude dařit
areálu na Libínském sedle a bude dost
sněhu, můžeme obnovit i projekt ze
šuplíku a vybudovat dvě velké sjezdovky.
Zmínil jste lázně sv. Markéty. Jedná se
o projekt za tři čtvrtě miliardy korun,
s jehož otevřením se původně počítalo už
v roce 2005. Není to ten případ, kdy mělo
město až příliš velké oči a snažilo se zaujmout už tak rozmlsané Prachatické?
Vůbec není pravda, že by Prachatice
měly velké oči. Město do projektu nikdy nevstupovalo jako hlavní
akcionář. Do společnosti jsme vložili
pozemky, které jsme náročně vykoupili. Svůj akcionářský podíl už dále
nenavyšujeme, projektu jsme ale nikdy
ani nechtěli bránit. Pokud v daném
místě vyroste cokoliv, co bude souviset
s oddychem a turismem, bude to pro
Prachatice jen a jen dobře.

Výchozí pozice Prachatic ale nebyla nijak
růžová.
Možná to byla i naše výhoda. Řekněme
si na rovinu, že Prachatice byly krásné
historické město, ovšem zapomenuté,
zaprášené a poměrně hodně prokomunistické. Celkový ráz města poznamenalo posledních padesát let, to už
nezměníme. Přesto jsme toho dosáhli hodně a museli jsme si to oproti
Hluboké, Českému Krumlovu nebo
Písku pracně vydobýt. Zmíněná města
jsou přirozeně krásná, mají řeku,
zámek nebo jiné lákadlo. To Prachatice nemají. I Vodňany jsou známější,
jsou spojeny s řadou osobností nebo
rybníkářstvím.
Prachatice získaly nové koupaliště,
rekonstrukcí prošlo Velké náměstí
i Městské divadlo, byla obnovena
vinařská tradice a historie Zlaté stezky
se solí. Může město občanům nabídnou
ještě něco dalšího?
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Prachaticím se podařilo získat nemalé
částky šetrným zacházením s majetkem.
Vzorem pro ostatní by se mohl stát zejména prodej pozemku společnosti Tesco,
která usilovala o to, vybudovat ve městě
další supermarket.
Podmínky, které si vymohlo město
Prachatice, jsou nesmírně tvrdé
a přísné. Byli jsme jedni z těch, kteří
si vymohli velké bonusy. Ty pozemky byly velice draze zaplacené. Tesco
se navíc zavázalo zřídit kruhovou
křižovatku, která by zvýšila bezpečnost
dětí navštěvujících blízkou základní
školu, a pro tuto školu vybudovat
hřiště. Tesco má nyní velké problémy,
aby těmto závazkům fi nančně dostálo. Navíc se bojí, že by se prachatický
případ
mohl
stát
precedentem
i v jiným městech. To je také důvod,
proč se ještě nezačalo stavět.
Na prodeji pozemků Tescu za takto
přísných podmínek se shodlo zastupitelstvo jednohlasně. Dokázala prachatická
opozice a koalice najít konsensus
i v jiných otázkách?
Zažil jsem trojí zastupitelstvo. A jakkoliv jsme mívali s opozicí rozdílné
názory, dokázali jsme se shodnout.
Myslím, že to byla jedna z výhod,
která v mnohém pomohla. Velké ani
menší projekty není možné realizovat, pokud v zastupitelstvu nepanuje
elementární shoda. Já bych si přál,
aby i budoucí vedení neztratilo šestý
smysl a soudnost. Jakmile se zastupitelstvo rozhádá, není jasné, kdo velí
a kdo nese odpovědnost. Byla by velká
škoda, kdyby k tomu došlo. Prachatice
mají dobře našlápnuto a konkurence
je veliká.

zdroj:www.ODS.cz

� Tereza Burianová

ING. JAN BAUER
27. dubna 1969

člen ODS
starosta Prachatic od r. 1998
zastupitel Jihočeského kraje v letech
2000-2004
poslanec za ODS od roku 2004 (zvolen
předsedou Výboru pro Evropské
záležitosti)
vystudoval ČVUT Praha, Fakulta
stavební
je ženatý, má dvě děti

Jste ostříleným komunálním politikem.
Co byste doporučil Vodňanům, aby
dokázaly zúročit svůj kapitál podobně
jako Prachatice? Aby se pro Prachatice
staly další konkurencí?
Důležité je, aby se našli lidé, kteří politiku chtějí opravdu dělat. A kteří umějí
město směřovat.
Můžete o městě napsat stohy papírů
v rámci strategických plánů rozvoje
města, ale to vás nezachrání. Méně
papírů, více lidí, kteří jsou schopní
vyzobat to podstatné a vybrané projekty nejen rozjet, ale i dotáhnout do
konce. �
VODŇANY ŽIJOU I SRPEN 2010

na co se můžete těšit

Multižánrový festival Vodňany žijou klepe na dveře
Blíží se festival s ambicí rozproudit stojaté (ne)kulturní vodňanské vody

schéma festivalu, ze kterého, věřím,
si každý z Vás vybere to své. Webové
stránky festivalu pravidelně aktualizujeme, seznam účinkujících zveřejníme
v polovině srpna.
V případě, že byste se chtěli na
přípravě festivalu podílet - pokud muzicírujete, jste komediantem, filmařem,
či se jiným uměleckým způsobem
vyjadřujete, kontaktujte nás, prosím,
na emailové adrese info@vodnanyzijou.cz.
Všem, kteří festival jakkoli podpoří
(podpořili), předem (a nebo dodatečně)
děkuji. �

zdroj:janvebrova.borec.cz

� Vít Krajčovič
Velký, či malý? Hudební, filmový,
nebo divadelní? Jednodenní, a nebo
případně víkendový? Festival Vodňany
žijou nezařadíte - je to záměr.
Aby se vodňanské stojaté vody
kulturně zčeřily a rozproudily, nestačí
velký hudební festival, nestačí dvoudenní filmová přehlídka či zápolení na
divadelních prknech. Společně s přáteli
a tvůrčími spolupracovníky proto
připravujeme velký malý multižánrový
festival, který bude probíhat v období září a října 2010. Uskuteční se
na několika scénách v centru města
i na periferii, na pódiu na náměstí,
pod šapitó, v hospodách i kavárnách.
V týdnu i o víkendu.
Měsíční maraton hudby, filmů, divadel, výstav, dílen a vzdělávacích akcí

Možná přijede i Jana Vébrová

- to je má představa, jak plně kulturně
žít, a to je ochutnávka kvalitní a inspirativní zábavy pro Vodňanské.
V příštím čísle tohoto zpravodaje naleznete kompletní programové

Autor je ředitelem festivalu
a místopředsedou Vodňany žijou, o. s.

Bez Vás město neožije

Jsme nestátní nezisková organizace, závislá na grantech a sponzorských darech, budeme rádi za vaši podporu
Snažíme se o to, aby město začalo žít
nově – připravujeme kulturní festival,
architektonickou dílnu, fotografický
seminář, vzdělávací akce a happeningy. Neobejdeme se ale bez vaší pomoci. Každý, kdo má chuť se zapojit
do příprav, přijít s vlastním nápadem, plánem i pomocnou rukou, je
vítán. Podpořit nás můžete různými
způsoby.
•
•
•
•
•

darujte našemu sdružení finanční
částku (číslo účtu: 200006884/2010)
kupte si naše trička, prodej začíná
7. srpna 2010 na vodňanském
náměstí
inzerujte v našem zpravodaji
(info@vodnanyzijou.cz)
propagujte nás, řekněte o nás
svým přátelům
nabídněte nám své zkušenosti,
svůj čas

Trička budou ke koupi v Kavárně
u Anděla a v ordinaci MUDr. Ivany
Janštové ve Vodňanech.
Pokud se vám líbí motiv, ale chtěli
byste jinou barvu nebo velikost,
nebojte se napsat o své tričko na
info@vodnanyzijou.cz. Další motivy najdete na našich internetových
stránkách www.vodnanyzijou.cz. �
WWW.VODNANYZIJOU.CZ
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poděkování

za finanční podporu:

za spolupráci:
Junák (skautské středisko Vodňany)
Chráněná dílna Sv. Linharta, Chelčice
Sdružení Mája, tvořivé Chelčice
Krajina, o. s.
Římskokatolická farnost Vodňany
Základní a střední školy, Vodňany
Vodňanská galerie a muzeum
Kavárna U Anděla
Polygrafická dílna Martin Kreuz
Transparency International
Ekologický právní servis
Knihovna Václava Havla
Tabačka Kulturfabrik, Košice
Spotkania - Stowarzyszenie dla Edukacji
i Kultury, Varšava

za osobní doporučení:
František Štangl - radní pro kulturu, úřad
Jihočeského kraje
Martin M. Šimečka - publicista a bývalý
šéfredaktor časopisu Respekt
Martin C. Putna - ředitel Knihovny Václava Havla
Ivo Kačaba - ředitel Proxima Sociale, o. s., vedoucí
projektu Pomozte dětem
Filip Gregor – člen Ekologického právního servisu
Josef Mlejnek, ml. - politolog, FSV UK Praha
Maciej Szymanowski - ředitel Polského institutu
v Praze

Jiří Vinklát 			
Karel Handšuh, Mateo		
Petřík Brokers, a. s., pojišťovací makléřství
Štěpánová Lenka, Rustika		
Angelika Frenáková, pedikúra - manikúra
Kotyzová Stanislava, Kadeřnictví Sympatie
PharmDr. Roman Kejzlar, lekárna U zlatého slunce
Hroneš Zbyněk, Ekohron - účetnictví
Vavrušková Martina, kadeřnictví K+M Řehoř
Radka Kuncová, Textilní galanterie Šik
MUDr. Ivana Janštová		
Ing. Bohumil Klapka
Conti, s. r. o.		
SOVT-RADIO, s. r. o.			
BYLINY Mikeš, s. r. o.			
MUDr. Václav Pelíšek, Stomatologické centrum
Kavárna U Anděla
Ing. Zdeněk Hanzal, STAPRO
Fitness klub a solárium
Milan Černošek, Meteoservis
AlpinePro
Žlutý tulipán
		

autor:Jirka Beran, www.beran-graphic.cz

Herma a Frodit o veřejném prostoru
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