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VÍT KRAJČOVIČ
1983, Varnsdorf

místopředseda Vodňany
žijou o. s.,
technický ředitel
měsíčníku Babylon,
student soudobých
dějin na FSV UK v Praze,
otec dvou dětí

elevážení čtenáři, možná jste
postřehli, že se ve Vodňanech
připravuje kulturní festival.
A že to nebude festival jen
tak ledajaký, se Vám pokusím nastínit
v tomto úvodníku i na dalších stranách
zpravodaje. Speciální příloha Vám
poskytne ucelený obraz festivalového
programu a bude pozvánkou k nám,
do šapitó, v němž se v průběhu pěti
víkendů počínaje 18. zářím a konče
17. říjnem odehraje mnoho zajímavého.
Muzika od R’n’B, přes hip-hop,
alternativu, jazz a slušný kytarový
‘nášleh’ až po heligonkáře a šansony.
Divadlo činoherní i loutkové, dětské
i avantgardní. Film animovaný, hraný thriller, historický, případně western či
film noir. Výtvarno zastoupené fotografií
a dílnami nejen pro děti. To vše se jeví
jako dostatečný důvod, abyste zaparkovali bačkory v předsíni a užili si
to s námi.
Sám jsem ve Vodňanech přiženěnou
‘naplaveninou’ - Vaše město jsem
poznal před třemi lety a netušil tehdá,
že zde potkám partu idealistů a že budeme pracovat na ‘megalomanském’
projektu měsíční kulturní přehlídky, jež
nemá v ČR obdoby. Královské město si
však podle mého (byť ‘naplaveného’
názoru) tuto opulentní kulturní hostinu
dovolit může, ba dokonce - po desetiletích strádání – zaslouží.
Už proto je mi líto, že ne vše, co jsem
vepsal do bezmála desítky projektů, jež
naše sdružení odevzdalo v grantových
řízeních, nakonec dokážeme naplnit,
a že si veselici budeme muset rozložit
do více let. Snad mi to, vážení čtenáři,
odpustíte. Beru totiž úlohu ředitele festivalu jako šanci postoupit v hierarchii
přistěhovalců o stupínek výše - byl bych
pak (je-li dovoleno stoupat nejen díky
rokům, ale i pro uskutečněné činy)
hrdou vodňanskou ‘usazeninou’.
Zvu Vás na festival Vodňany žijou.
Festival pro Vás, pro Vaše děti, vnučky,
vnuky. Královský festival pro královské
město.

Vít Krajčovič, ředitel festivalu
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foto: Mirek Urban via facebook

foto: Vladimír Větrovský

Z Vodňan do Jeruzaléma za 40 dní str. 11

Václav Havelka. 32letý písničkář z Krkonoš se našel ve spojení s táborskými muzikanty.

Jsem muž z lesa

Frontman táborské kapely Please the Trees, která vystoupí na
festivalu Vodňany žijou v sobotu 2. října, vzpomněl v rozhovoru na kočovné dětství v Krkonoších. Otec dvou dětí, zpěvák,
kytarista, textař a skladatel se také svěřil, jak důležitý je pro něj
v muzice cit, a dodal, že se vodňanského publika nemůže dočkat.
S Václavem Havelkou si povídala Markéta Jirková.
Vaše písničky se dnes běžně hrají
v rádiích, vystupujete po republice
i po světě a málokdo už přitom ví
o jihočeském původu vaší kapely. Jak
to s vámi je? Jste napůl z Tábora?
My jsme v podstatě táborská kapela. Já
jsem vlastně jediný, kdo žije v Praze.
A z Tábora pocházíš?
Nene, já jsem náplava. Jsem náplava
i v Praze. Narodil jsem se v Pardubicích, ale celý život jsme s rodiči
penddlovali po Krkonoších. Takže
trochu kočovnej život - táta s mámou
pracovali po hotelích, takže jsme se
pořád stěhovali a střídali školy.

Tak proto máš silný vztah k přírodě
- to je poznat i z textů písniček…
Bylo
pro mě důležitý, že jsme
v podstatě vyrůstali v lese. To bylo
super. Na cestě životem mě to hodně
ovlivnilo. Pak jsem začal pomalu utíkat
do Prahy za muzikou a skrze ni jsem
narazil na tyhle táborský kluky.
Potkali jste se v Praze?
Seznámili jsme se na festivalu Babí
léto roku 2004. Oni se jmenovali Some
Other Place (“Nějaké jiné místo” - pozn.
red.), měli instrumentální kapelu bez
zpěváka a já jsem hrál před nimi sám, zpěvák bez kapely. více na str. 5
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1985, Praha

studentka mediálních
studií FHS UK v Praze,
redaktorka zahraniční
rubriky ČT24,
členka sdružení
Vodňany žijou

Úvodník

K

dyž jsem zahlídla věž
vodňanskýho
kostela
a věže Temelína, řekla jsem
si: Zaplať pánbů, že jsem
doma! vyprávěla mi na náměstí jedna
paní o tom, jak se vracela z návštěvy
syna ve Spojených státech. Procestovala
celou Floridu, ale v ‘té Americe’ by prý
žít nechtěla… A právě o to, aby bylo
proč se do Vodňan vracet a jak se v nich
mít dobře, se snaží naše občanské
sdružení.
Zpravodaj tentokrát obsahuje přílohu
o
kulturně-vzdělávacím
festivalu,
který ve Vodňanech vypukne už za
několik dní. Přečtěte si o jeho hlavních
atrakcích. Můžete si také vystříhnout
festivalový program, složit a připravit
do kapsy, aby Vám nic neuteklo.
Během srpna jste mohli na různých
místech ve Vodňanech narazit na
‘pocitové mapy’, do kterých sbíráme
Vaše dojmy z města. O zahájení projektu pro Vás napsali reportáž Kamila
Havlínová a Michal Hroneš. Neoficiálně
se také otevřela architektonická dílna.
Zprávu o obhlídce města, na kterou se
účastníci dílny do Vodňan sjeli, najdete
na protější stránce, jakož i pozvánku
na chystané přednášky a diskuse.
Proč věž vodňanského kostela
probouzí nejen pocit domova, ale celá
stavba budí zájem kunsthistoriků
i náhodných návštěvníků, si přečtěte
v dalším díle našeho seriálu. Inspiraci, jak obnovit zastaralé městské kino
nebo zatočit s korupcí, přináší rozhovor se starostou severočeských Semil
Janem Farským. O tomto volebním
‘skokanovi s berlemi’ jste se už jistě
dozvěděli z televize nebo celostátního
tisku. Pro naše čtenáře ho vyzpovídala
Tereza Burianová.
V neposlední řadě přijměte pozvání do místní galerie na výstavu
o nevšední pouti Pavla Janšty z Vodňan
do Jeruzaléma.
Na vodňanském náměstí už jsem si
vyslechla různé věci. “Prosimvás, jděte
si s tou parádou někam! Pozdravit
neumíte, ale randál dělat umíte...”
Vážení
čtenáři,
zdravím Vás
a doufám, že v ‘randálu’, který děláme,
najdete zalíbení. Přeji Vám příjemné
čtení.

Kristýna Gavriněvová, šéfredaktorka
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čím žijeme

„Ať maj kluci stejný, až půjdou na ryby“

� Kamila Havlínová

Odradil zelináře, prodejce popcornu a ostatní stánkaře, nás však ne!
Neustávající déšť zkoušel naši trpělivost.
Nakonec jsme ale souboj vyhráli my a
minutu před vystoupením bubeníků
Barrel Battery přestalo pršet. A kdo se
i v ošklivém počasí v sobotu 7. srpna
vypravil na trh, neodešel s prázdnou.
Dění na náměstí jsem pozorovala ze
stánku s tričky našeho sdružení. Oslovovala jsem kolemjdoucí, aby nás koupí
trička finančně i duševně podpořili ve
snaze oživit město. Babičky kupovaly
trička pro vnuky a dědečky se slovy
„ať maj kluci stejný, až půjdou na
ryby“. Leckterý chlap koupil tričko
manželce, mladé holky vybíraly pro
přítele, maminky pro své děti i děti
svých kamarádek. Zkrátka u našeho
stánku se vystřídalo to nejrůznorodější
seskupení obyvatel Vodňan.
Tentokrát mohli vybírat ze dvou
motivů - kaprů a sýkorek - a bezpočtu
barev od tyrkysové po fuchsiovou.

Pokud ani tak někdo nenašel to pravé,
mohl si tričko objednat.
Postupně budeme dělat parádu
v tričkách i s dalšími motivy, jako
jsou jeleni, letadýlka či slepá mapa
ČR s velkým vyznačením našeho
malého města, vše příznačně doplněno
nápisem vyjadřujícím naši společnou
i vizi „Vodňany žijou“.
Nediskutovalo se jen o velikosti
triček, ale také o velikosti projektu,
který zde vzniká. Pozitivní reakce
nám dodaly nový vítr do plachet (tedy
kromě těch vzdouvajících se u našeho
stánku), ale nebáli jsme se probrat ani
obavy Vodňanských a různá úskalí, se
kterými bychom se mohli setkat.
Bylo to chutí vzdorovat nepřízni
počasí, anebo radostí z nového projektu? Tak jako tak, Vodňanští vybírali
trička v těch nejveselejších barvách
a postupně se začalo náměstí pěkně vybarvovat, ať už novými pestrými tričky,
úsměvy nebo nadšením pro změnu. �
foto: Klára Bernklau

foto: Vojtěch Bartoš

KRISTÝNA
GAVRINĚVOVÁ

Strhující průvod. Vodňanami prošly zástupy muzikantů s nejrůznějšími nástroji.
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čím žijeme

Bubeníci útočili na naše bubínky

� Michal Hroneš

foto: Klára Bernklau

Pocity
zaplněná mapa Vodňan
představená
božskou
Afroditou,
zvědavé
pohledy
kolemjdoucích
a obrovská motivace pro všechny
z nás, kteří se snaží o to, aby Vodňany
znovu žily. To všechno přinesl hudební happening, který se uskutečnil
7. srpna na vodňanském náměstí.
Za doprovodu brazilských rytmů
kapely Barrel Battery doputoval ke
kašně na náměstí průvod muzikantů
v čele s božskou Afroditou, která
svým půvabem lákala okolní hloučky
zvědavců k zanesení jejich pocitů do
mapy Vodňan.
„Kdo

tu dělá takovej
rámus?“ rozčiloval se
postarší pán. „Aha, to
jste vy? Tak vy to myslíte
vážně...“
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Rytmus padajících dešťových kapek přebili neúnavní Barrel Battery.

foto: Ida Čapounová

Začátek letní architektonické dílny se přiblížil
� Ondřej Synek

Michal Kuzemenský - architekt a lektor
foto: Ida Čapounová

O prvním srpnovém víkendu se do
Vodňan sjeli budoucí účastníci dílny
Re: Vodňany aneb Restaurace českého
maloměsta, aby si město prohlédli
a dostali ho řádně pod kůži. Prošli se
jak městem, tak jeho okolím.
Rádi bychom Vás pozvali na sérii
přednášek, které budou v prvním týdnu workshop Re: Vodňany provázet.
Tématem přednášek bude například
‘Hledání ideálního města’, ‘Snění
v architektuře’ nebo ‘Malé město
neznamená maloměsto’. Kromě uvedených proběhne série přednášek
absolventů Školy architektury na
pražské Akademii výtvarných umění,
jejichž diplomním projektem byla
obnova rodného nebo oblíbeného
města.
Přednášky se budou zpravidla konat
od čtvrté hodiny odpolední ve skautské
klubovně na náměstí 5. května
a budou zdarma volně přístupné
veřejnosti. Program zveřejníme na internetových stránkách www.revodnany.
cz. Výsledky naší čtrnáctidenní práce pak
budeme prezentovat v neděli 19. září
od 16:30 v kostele sv. Jana Křtitele,
kam Vás tímto též zveme. �

Ondřej Synek s architekty na obhlídce
foto: googleimages

Rytmus, který udávali hudebníci, zvedal hlavy lidí skloněné před
vydatným deštěm, nutil obchodníky
vyjít před krámky a vyvolával zvědavé
úsměvy na tvářích těch, kteří se
odvážili přijít blíž . Uprostřed náměstí
stál stan s již dokončenými pocitovými mapami z vodňanských škol,
který silný déšť a vítr málem odnesly,
stejně jako rozvěšená barevná trička,
z jejichž prodeje jde výtěžek na podporu občanského sdružení Vodňany
žijou.
A co na to Vodňanští? Podobnou akci
tu moc často nevidí, a tomu odpovídaly i jejich reakce. „Kdo tu dělá takovej
rámus?“ rozčiloval se postarší pán.
Když jsem mu vysvětlil, že Vodňany
žijou, dodal smířlivěji: „Aha, to jste
vy? Tak vy to myslíte vážně...“.
Většina místních se o projektu
dozvěděla už dříve z našeho zpravodaje, a tak se vyptávali spíše na
detaily. Jako jednoho z organizátorů mě
potěšilo, že lidé neváhali vyjadřovat své
názory. Vyplňovat připravenou mapu
barevnými nálepkami označujícími
pocity jako například „tady to mám
rád“ nebo „tady se bojím“ bavilo i děti
a seniory.
Při rozhovorech s jednotlivými
občany se nicméně potvrdil můj vlastní
pocit, že město zatím spíše umírá, než
žije. Chybí nám tu kultura a možnosti
příjemného trávení volného času. Měli
bychom se, myslím také snažit mnohem více využít historický potenciál
našeho města. �

Vodňany, místo činu
03

seriál

Chrám ‘české duše’
V Čechách byste těžko hledali město bez kostela. Kostelní věž se tyčí i nad většinou malých českých
vesnic. Barokní stavitelé uměli církevní stavby zasadit na výjimečná místa v krajině tak, že dodnes
působí jako dominanty a orientační body. Vodňanský kostel už sice ze své původní barokní podoby
leccos ztratil, významnou stavbou v srdci města ale zůstává. Mnozí z těch, kteří kolem něj chodí,
možná ani netuší, co skrývá.
� Martin Leskovjan

ní byly odstraněny barokní oltáře
a chrámu byl znovu vdechnut gotický
duch. S ním se však mísí ještě duch další:
„Až Alšova ruka jej však proměnila
v chrám „duše české“.“ (Ladislav
Stehlík, Itálie, díl II.). Podobná slova pronesl českobudějovický biskup
Martin Josef Říha při slavnostním
svěcení
nově
zrekonstruovaného
a vymalovaného kostela, které se událo
25. října 1896: „Požehnány ruce, které
dovedly českou duši vnést v chrám”.

Vodňanský trojlístek

foto: googleimages

Výjimečnému dílu, ve kterém harmonoicky splynula přestavba do gotické
podoby a moderní výzdoba podle
návrhu Mikoláše Alše, dala vzniknout,

Jedinečné podobě
vodňanského chrámu
Martina Švatneranapomohla šťastná shoda
náhod - harmonicky
historii a praktikám
jazzové hudby.
v něm splynula gotizující přestavba a moderní
Alšova
výzdoba.
FOOTNOTE/25/9/10

JAZZ/23/9/10
Vystoupení formací
Orpheovi bardi a M. Š. Q.

CONTINUO/18/9/10
Nezávislá skupina pod vedením Pavla

herectví, cirkusové techniky, živou
muziku i výraznou výtvarnou stylizaci.

foto: googleimages

Jihočeská gotika tvoří specifický kulturní fenomén české historie a Vodňany
se právem mohou pyšnit jednou
z nejpozoruhodnějších staveb tohoto
druhu - chrámem Narození Panny
Marie. Kdo by chtěl znát přesné datum
jeho dostavby, nepochodí kvůli absenci
pramenů. Podobně by nepochodil ten,
kdo by chtěl uhádnout původní podobu
chrámu. Ačkoliv totiž v základu vznikl
již na přelomu 13. a 14. století, byl
několikrát zásadně přestavěn. I přesto
si však díky velice obratnému zacházení architektů s dědictvím gotického
stylu zachoval autentickou tvář.
Nejvýznamnější z přestaveb byla jistě
ta poslední z let 1894 – 1897. Během

MIKOLÁŠ ALEŠ

(1852 - 1913)
OTK/25/9/10
Od sonických erupcí k
Český
malíř a ilustrátor - jedna z
ambientní
nejvýznamnějších
dokonalosti. Nejlepší osobností tzv.
zvuky katalogu Silver
“generace
Národního divadla”.
nejlepší
Ve Rocket,
svém
díle došel sod
pozdně
každou
další deskou
deska za opaskem.

romantického stylu až k secesi.
Kreslit začal už ve čtyřech letech a
jež svou poetikou,
stejně jako jeho dva bratři chodil do
NAVIGATORS/18/9/10
VYŠEHRÁTKY/26/9/10
základní školy v Písku, prolamují
kde později
nudu a
rutinérství
nastoupil i do gymnázia.
V tuzemské
roce
unky, blues,
alternativní scény.
1869 se vydal do Prahy
studovat
latina, fusion a další
jak tomu u takových děl bývá, šťastná
malířství na Akademii umění. Z té
Travelin’ dokázali, že i u nás se dá hrát
shoda náhod. Vodňany totiž v té době
byl později vyloučen za protesty proWOTIENKE/2/10/10
zažívaly svůj dosud největší kulturní
ti názorům německých
Energický šansonprofesorů
s jímavou a
rozmach, o ARNOŠTA/25/9
nějž se zasloužila nemalou
studentů na české umění. V roce
- označovaných
1879 zvítězil společně s Františkem
měrou trojice autorů dnes
popu, melancholické
JERUZALÉM/19/9/10
sko-pražské
Ženíškem vOdstíny
konkursu
na jazzu.
výzdojako
„Vodňanský
trojlístek“.
balady
a expresivního
Vernisáž výstavy portrétních
loutkové divadlo s
IMPROVERTI/2/10
XAVER/19/9/10
bu
foyer
Národního
divadla, kde
básník, lékárník a v
prvky autorského
Originální loutkové Tedy spisovatel,
později namaloval čtrnáct velkých
herectví a živéúřadující činorodý
divadlo Františka Watzla
době rekonstrukce
hudby.
lunet. Ilustroval také Arbesův
starosta František Herites, dále literát IMPROVERTI/2/10/10/
časopis Šotek a vytvořil několik
podobného ražení a notář Otokar
cyklů ilustrací národních písní.
Kostel Narození Panny Marie
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FESTIVALOVÁ PŘÍLOHA

� Markéta Jirková

dokončení ze strany 1

Tak byla ruka v rukávě…
No, tak jsme se na sebe tak dívali... Já už
jsem o nich věděl a těšil se na ně, protože
se mi líbili. Byla to na českou scénu dost
netradiční a ojedinělá formace. Hráli citlivou až trochu meditativní kytarovou
muziku.
A tak jsme se s klukama domluvili,
že by to stálo aspoň za zkoušku. Pak
to vykrystalizovalo a pro mě to znamenalo, že jsem začal jezdit do Tábora.
A časem jsme si změnili jméno na Please
the Trees (“Potěšit stromy” - pozn. red.),
aby ten náš společnej projekt získal vlastní název.
Proč zrovna Please the Trees?
Kluci měli vždycky dost svébytnej humor, hezkej a inspirativní - díky němu
vznikl nejen název, ale taky spousta textů
písniček. A jednou z vtipnejch myšlenek
bylo, že jsme vlastně kapela, která hraje,
aby potěšila stromy…
Souvisí to s tím, žes vyrostl - jak říkáš
- v lese?
Ne přímo, spíš jsme s klukama v kapele
na jedný vlně a nápady k nám přicházejí
samy. Ono pro každý setkání je důležitý,
aby v něm byl lidskej a duchovní
průsečík. A my máme stejnej přístup
k přírodě jako základní hodnotě
a inspiraci. Necháváme se vést spíš
pocitama, než že bysme něco úporně
vymýšleli. Cit je dneska strašně výjimečná
záležitost. A pro muziku důležitá. Ale i v
umění a v životě vůbec, že jo…

Takže názvy, texty i hudbu nějak ‘vycítíte’? Nepřemýšlíte o tom?
Přemýšlíme spíš zpětně. Kolikrát něco
napíšu v kontextu toho, co se děje
a co ke mně přichází v přítomnosti, ale
podstatu tý píničky objevím třeba až
za rok. Taková zpětná sebereflexe. Ta
je k tvorbě nutná. Stejně jako kritika.
Všechny písničky píšeš ty? Jak to
probíhá?
Texty všechny a hudbu z devadesáti
procent. Musí to z tebe jít spontánně,
když nad tím moc přemýšlíš, je to
k ničemu. A pro mě jsou důležitý texty.
Text je měřítkem písničky - jestli je dobrá
a hotová. Protože hudebních motivů je
spousta, to bych si mohl brnkat světelný
roky… Ale text je filtr. Písnička se ti usadí
až podle obsahu.
To znamená, že jsi v pravém slova
smyslu písničkář?
Snažil jsem se jím být a teď, když
jsem u toho vydržel, se ukazuje, že
jím jsem. Jde mi o obsah slov ne

o melodický kudrlinky. Tak jsem
písničkář. Vždycky mě vzrušovalo,
že na pódium přišel ten nejotrhanější
chlápek a zahrál ti tu nejkrásnější
písničku.
A co na to říkají kluci, kteří dřív hráli
v instrumentální kapele?
Je pravda, že z původní sestavy jsme
zbyli jen dva. Ale to proto, že věci
začaly bejt vážnější. Že se zábava stala
prací. Ale jinak dobrý - oni dál hrajou
muziku a ta hudba teď díky textu dostává další rozměr. Já jsem prošel jako
zpěvák různýma kapelama a stylama
včetně vyřvanýho punku a vždycky mě
to omrzelo, až jsem si musel začít hledat
písničky na kytaře sám.
Sám ses naučil hrát na kytaru?
Jasně! A to máme v kapele společný.
No, takže pak už nebylo vyhnutí. Prostě
jsem zjistil, že píseň ohromně žije. Úplně
nehledě na to, co se bude dít, vždycky to
bude jen o tý písničce.
Jak se vypořádáváš s kritikou?
Ke kritice se člověk musí postavit čelem.
I negativní kritika je dobrá, protože je to
reakce. Znamená to, že se o tobě ví. Nemusí tě pořád někdo plácat po ramenou,
jak skvěle to děláš. U všeho, čemu se
člověk věnuje, je nejdůležitější mít zdravou sebereflexi. I když někdy musíš být
i nekompromisní.

foto: please the trees.com

Rozhovor s Václavem
Havelkou

PLEASE THE TREES
* Zdeněk ‘ZOK’ Kadlec - kytara
* Miroslav Syrný - basa
* Václav Havelka - zpěv, kytara
* David Koukal – bicí
Nedávno se vrátili z turné po USA,
kde absolvovali mj. vystoupení na
prestižním festivalu South By Southwest v texaském Austinu.Pokřtili album Inlakesh.

A jak se těšíš do Vodňan?
Těším se moc! Festival vypadá skvěle
- spousta bezvadnejch kapel, jak jste
to udělali? Jsme zvědaví, jaký bude
vodňanský publikum. Hrajeme sice
po velkých festivalech, máme za sebou
turné v USA a zpíváme anglicky, protože
to pro nás je přesah, ale nejradši hrajeme
pro lidi na malým městě. Protože i my
jsme z malýho města. �

fotografická dílna
Hudba, divadlo, film a výtvarno k pivu, vínu i limu! 18/9/10-17/10/10

PLEASE THE TREES/2/10/10

Pat Garrett & Billy the Kid
(Sam Peckinpah, 1973)

dýchánek

WWW/16/10/10
Kombinace hiphopu, industriálu a

Pražská formace hraje world music s vlivy
východoevropského folklóru, klezmeru,
punku, country i ska.

PIMPRLATA/3/10/10/loutky!

FOTOJATKA/9/10/10
Masový festival fotografie.

SPORTO/9/10/10
elektroniku, pop a post
punk do svébytného

Na sever severozápadní linkou
(r. Alfred Hitchcock, 1959)

3/10/10

4/10

5/10

du hudby stovky vynikajících
prací.

6/10

7/10

8/10

9/10/10

industriální zvuky a elektronické

MIDI LIDI/16/10/10
elektro, experimental a
vstoupili hudbou k filmu
Protektor. Živé
doplní VJ.

desku Tance sekyr.

ST. GERONIMO

THE POOH/16/10/10

Víte o tom, že
Michael Jackson ist
tot?

Racounteurs, Arctic Monkeys…

10/10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

16/10/10

17/10/10
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Tříčlenný elektronický projekt kolem
filmaře Petra Marka, herce a hudebníka
Prokopa Holoubka a šperkařky Markéty Lisé vznikl na základech emo/elektrogothic kapely Krásný stěhovák Gerard
a Sexuální nábytek. Stylově se MIDI LIDI
pohybují na hranách elektra / experimental / IDM, a to ve velmi tanečním a energickém mixu. Hudbu doprovází odsekávaný
sborový zpěv originálních českých textů.
Právě spojením elektronické hudby
a českých textů kapela rychle získala velké
množství fanoušků a její písně se nečekaně
často začaly hrát v rádiích. Do povědomí
široké veřejnosti se MIDI LIDI dostali hudbou
k filmu Protektor. Součástí koncertů je i VJ,
který vystoupení doplňuje obrazově. Všichni
VJs – Filip Cenek, Magdalena Hrubá a VJ
Kolouch (Anymade.org), kteří s kapelou
vystupují, patří mezi zavedené české
vizuální umělce.

foto: Wotienke.com

Navigators

WWW

pD

Vyšehrátky/o.a., park za KD

pD

pD

Arnošta – O hezkém ženichovi/park za KD
Footnote/o.a., park za kulturním domem

W

pD

Vernisáž – Jeruzalém/MGMV
Loutkové divadlo Xaver/o.a., park za KD

Zahájení, Ilona Kaplová/o.a., park za KD
VEES/o.a., park za kulturním domem
Navigators/o.a., park za kulturním domem

18/9/10 17.00� H
19.00�H
20.00�H
21.00�D
22.00�H
23.00�H
19/9/10 14.00�U
16.00�D
17.00� U
21/9/10 19.30�F
23/9/10 19.00�H
25/9/10 15.00�D
18.30�D
20.00�H
21.00�H
22.00�H
23.00�H
26/9/10 13.30�S
15.00�D
15.30�D

PAT GARETT & BILLY THE KID
MIDI LIDI

WWW

VYŠEHRÁTKY

NAVIGATORS
PLEASE THE TREES

DIVADLO CONTINUO
06

9

WWW slučují postupy hiphopu, industriálu
a elektroniky. Hudba Ondřeje Anděry obsahuje útržky hip-hopových postupů, ale není

7

Sešli se z nejrůznějších míst Česka i žánrově
často značně odlišných hudebních působišť
a spojili se ve velmi osobitém projektu
tuzemské hudební scény. Jejich žánrové
zařazení se vzpírá běžným (škatulkám).
Už se svým debutem Sky Travelin‘ dokázali, že i u nás se dá hrát černošské R’n’B
v kombinaci s funky a jazzem, aniž by to
působilo studeně a akademicky, což byl
vždy problém většiny místních podobně
zaměřených interpretů.

Žánrově lze Wotienke charakterizovat jako
alternativní šanson založený na atmosféře,
energii a jednoduchosti, podpořený osobitým zvukovým projevem. Přesto však
zůstává jednou z devíz kapely její stylová
nezařaditelnost. Jednak kvůli značnému
výrazovému záběru a rozmanitosti
a zároveň kvůli žánrovému vývoji a posunu.
Ze začátku šlo o příjemný jazzový popík,
písničky ke kávě. Něco se ale brzy zvrtlo
a rok od roku je kapela syrovější, dravější
a osobitější. Současná poloha vychází
z temných odstínů popu, melancholického
šansonu a expresivního jazzu.
foto: Marekphotos.com

HUDBA

Wotienke

pD

Chtěli jsme dvouměsíční festival,
máme pětivíkendový, chtěli jsme
Tata Bojs, Jana Budaře, divadlo
Buchty a loutky, máme Navigators,
MIDI LIDI, Divadlo Continuo. Co se
však nezměnilo, co jsme dodrželi, za
čím si jdeme, to je naše rozkročení
napříč žánry. Naším záměrem bylo
nevymezovat se, nabídnout kvalitní
umění všech směrů. Věřím, že Vás
naše nabídka přesvědčí, že jsme
mu dostáli. A mimochodem, festival
zahájí doma i v zahraničí úspěšná
operní pěvkyně a vodňanská
rodačka Ilona Kaplová.

na ně vázaná, jen využívá jejich energii.
Kapela používá z reality nasnímané samply,
industriální zvuky a elektronické struktury.
Loni kapela vydala druhou desku Tanec
sekyr. V Čechách jsou občas přirovnáváni
ke kapelám jako Beastie Boys, Massive Attack, NIN nebo Young Gods.

8

� Vít Krajčovič

MIDI LIDI

W

V ŠAPITÓ OD LOUTEK
AŽ PO OPERU

FESTIVALOVÁ PŘÍLOHA
Květy

OTK

Brněnská kapela Květy, která v poslední
době s každou další deskou tvrdohlavě
přibírá jednoho nového člena (houslista
Albert Novák), už léta patří k formacím, jež
svou poetikou, přístupem i soundem prolamují nudu a rutinérství panující na tuzemské alternativní scéně.

„Od sonickejch erupcí k ambientní
dokonalosti. Tam všude OTK byli, tam všude
doletěli. Nejlepší zvuky katalogu Silver
Rocket, nejlepší deska za opaskem. Protiproudy i zrádný mělčiny, Slapy i Mariánskej
příkop - hudební prozřetelnost zatím OTK
vždycky ochránila a její požehnání i nadále
provází cestu týhle výjimečný kapely, která
je nejsilnější v těch nejméně očekávanejch
souvislostech. Operační základna OTK
se totiž obvykle nachází na tom jediným
nejistým bodě v celým širokým statickým
kosmu. Na něm se rozkročí...“

Pohyb, hudba, fyzické herectví, cirkusové techniky, živá muzika, stejně jako
výrazná výtvarná stylizace - to vše vytváří
nezaměnitelnou poetiku představení Divadla Continuo.
Je to mezinárodní nezávislá divadelní
skupina vedená režisérem a uměleckým
vedoucím Pavlem Štouračem. Od roku
1995 sídlí a tvoří v Malovicích u Českých
Budějovic v bývalé zemědělské usedlosti
pojmenované Švestkový Dvůr.
Za svoji téměř dvacetiletou existenci
Divadlo Continuo vytvořilo celou řadu inscenací různých žánrů. Od loutkových
počátků prošlo inspirací cirkusovým
uměním a posunulo se až ke svébytné poetice, kterou divadelní kritika nazývá „novou středoevropskou snovou obrazivostí“.
Divadlo Continuo se věnuje pouličnímu
divadlu a představením v netradičních prostorech.
foto: Petr Moravec

foto: Myspace.com

Trio vzniklo v roce 2006 pod názvem VVV
(podle příjmení muzikantů). Sestava Honza
Bernard Vaněček (basa, zpěv), František Vácha (bicí) a Mates Vodička (kytara, zpěv) se
od té doby nezměnila. Jen ten název. Přízeň
publika si Véčka získávala energickými koncerty nejdříve v domovských Budějovicích,
později se jejich renomé šířilo i do
vzdálenějších koutů republiky. Talentu
mladých hudebníků si na počátku roku
2010 všimla značka X Production, která
se nebojí jít i do rizika objevování nových
jmen.

Divadlo Continuo

foto: Bandzone.cz

Vees

DIVADLO

Neočekávaný dýchánek
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6

...

11

11
pD

sport
S

MGMV
6

www.vodnanyzijou.cz
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hudba

pD

H

10
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divadlo F film T
W workshop

U
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park za Kulturním domem

8
7

The Pooh/o.a., park za KD
WWW/o.a., park za KD
Midi lidi/o.a., park za KD

Na lanech – lanové aktivity/park za KD
Egochoreia – Jen nezblbni/o.a., park za KD

Please the Trees/o.a., park za KD

28/9/10 19.30�F
30/9/10 19.00�H
2/10/10 14.00�D
15.30�D
19.00�H
20.00�H
21.00�H
3/10/10 10.00�S
15.00�D
16.00�D
5/10/10 19.30�F
7/10/10 19.00�...
9/10/10 13.00�F
20.00�H
21.00�H
22.00�H
10/10/10 14.00�S
14.30�T
15.00�D
16.00�F
12/10/10 19.30�F
14/10/10 19.00�H
16/10/10 19.00�H
20.00�H
21.00�H
17/10/10 10.00�S
15.00�D
17.00� H
20.00�H

Improverti – workshop/o.a., park za KD
Improverti/o.a., park za KD
Wotienke/o.a., park za kulturním domem

pD

...

pD

W

Fotojatka + FAMU film/o.a., park za KD

pD

pD

10
pD

Pimprlata – loutkové divadlo/o.a., park za KD
Arnošta – Kugelstein!/o.a., park za KD
Na sever severozápadní linkou (1959)/KD V.

9
W

8

Osmičlenná hudební skupina z Prahy
hraje od roku 1992 vlastní písničky ve
stylu world music. V její hudbě se ozývají
převážně vlivy východoevropského folklóru,
ale také klezmeru, punku, country, ska
nebo moravských lidových písní, to vše
s rockovým přídechem. Chytlavá není jen
směsice rytmů, ale i originální třeskuté
texty. Na konci září kapela představí dlouho
očekáváné nové album Plech.
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VyšeHrátky

Improverti

Autoři interaktivního festivalu pro děti
a rodiče VyšeHrátky přivezou do Vodňan
atrakci Osvoboď Prahu od nacismu, která
patří do cyklu České státní svátky a už vloni
si získala velkou oblibu návštěvníků. Festival VyšeHrátky už tradičně v září nabízí
alternativní kulturní program pro děti
a jejich rodiče. Atrakce rozvíjí dětskou
imaginaci a kreativitu, propojují umění, hry
a vzdělávání. VyšeHrátky zábavnou formou
odhalují dětem i dospělým zákoutí české
historie a kultury. Na pražském Vyšehradě
je projekt doma už sedm let a publiku
umožňuje vstoupit do starých českých
pověstí a svátků.

Uran byl ve Lvu, Orion v Panně a Martin toho
času v hospodě. I přihodilo se, že soubatolenci Kubísek a Vojťásek potkali obdobné
zábavě nakloněné duše a rozhodli se šířit
radost a veselí zbaveni věčného hereckého
jha, povinnosti pamatovat si předem daný
text.
Roky plynuly, naši hrdinové stárli,
Soňa zmizela v cizině, Máca zapadla do
osidel souboru, přibyl ďábelský PýDžej
a z nicoty (a hospod) se vyloupla kytara
a k ní přirostlý kontrabasista Martin. A jsme
tu, Improverti, vždy připraveni bavit právě
tak, jak si zrovna poručíte…
Členové kapely: Vojtěch Dvořák, Lenka
Švejdová, Marcela Žandová Švejdová, Petr
Janda, Jan Žanda, Jacques Joseph, Martin
Švantner
VÝTVARNO

Fotojatka - fotografický festival

V rámci festivalu Vodňany žijou
… pojďte s námi do pohádky …
Loutkové divadlo Pimprlata při MěKS
Vodňany srdečně zve všechny děti
v sobotu 25.září 2010
na
POHÁDKOVOU CESTU MĚSTEM VODŇANY
Brána do pohádky bude otevřena v divadélku

od 15,00 do 16,00 hod

Přijďte se podívat na originální “masový”
fotografický festival Fotojatka, jak fotí
špičky evropské tvůrčí a dokumentární
fotografie!
Narozdíl od jiných akcí podobného typu
Fotojatka prezentují fotografii ne jako
statickou výstavu na stěně galerie, ale
dynamicky na kino plátně a za hudebního
doprovodu.
Za jediný večer tak máte možnost zhlédnout několik stovek skvělých fotografií více
než desítky vynikajících autorů. Společný
divácký zážitek v potemnělém kině či jiném
prostoru s hudebním či zvukovým doprovodem, který navodí vhodnou atmosféru
k promítaným fotografiím, vám nemůže
nabídnout žádný jiný fotografický festival.

Festival filmu - FAMU film
Režisér a dokumentarista MgA. Jiří Fedurco
pro náš festival vybral snímky z produkce
studentů FAMU. Prošel archivem FAMU
a vybral “vtipné” snímky, které studenti
natočili v průběhu posledních deseti let.
Nečekejte tedy depresivní či tragické filmy
nevyzrálých autorů. Přijďte si odpočinout
a pobavit se filmy, které pohladí. Přehlídku
absolventských prací budou moderovat
odborníci.

Filmový klub
Ve spolupráci s Asociací českých filmových
klubů jsme pro vás připravili čtyři filmové
večery. Představíme různé žánry - film
noir, historický film, thriller a western. Vybrali jsme proto filmy Hluboký spánek
(r. Howard Hawks, 1946), Sedm samurajů
(r. Akira Kurosawa, 1954), Na sever severozápadní linkou (r. Alfred Hitchcock, 1959)
a Pat Garrett & Billy the Kid (r. Sam Peckinpah, 1973). Večery vás provedou odborní
moderátoři, kteří zasadí filmy do dobového
kontextu a představí režiséry. Chceme tak
vyjít vstříc náročným divákům. Děti se mohou těšit na český animovaný film Na Půdě
aneb Kdo má dneska narozeniny? (r. Jiří
Barta, 2009).
foto: googleimages

foto: Vysehratky.cz

FILM

JAZZ/23/9/10
Vystoupení formací
Orpheovi bardi a M. Š. Q.

CONTINUO/18/9/10
Nezávislá skupina pod vedením Pavla

OTK/25/9/10
Od sonických erupcí k
ambientní
dokonalosti. Nejlepší
zvuky katalogu Silver
Rocket, nejlepší
deska za opaskem.

Martina Švatnera
historii a praktikám
jazzové hudby.

herectví, cirkusové techniky, živou
muziku i výraznou výtvarnou stylizaci.

s každou další deskou
jež svou poetikou,

NAVIGATORS/18/9/10

VYŠEHRÁTKY/26/9/10

FOOTNOTE/25/9/10
unky, blues,
latina, fusion a další

prolamují nudu a
rutinérství tuzemské
alternativní scény.

Travelin’ dokázali, že i u nás se dá hrát

JERUZALÉM/19/9/10
Vernisáž výstavy portrétních

18/9/10
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ARNOŠTA/25/9
sko-pražské
loutkové divadlo s
prvky autorského
herectví a živé
hudby.

XAVER/19/9/10
Originální loutkové
divadlo Františka Watzla

19/9/10

20/9

21/9

22/9

WOTIENKE/2/10/10
Energický šanson s jímavou

23/9

24/9

IMPROVERTI/2/10

Odstíny popu, melancholické
balady a expresivního jazzu.

IMPROVERTI/2/10/10/

25/9/10

26/9/10

27/9

28/9

29/9

30/9

1/10

2/10/10

vodňanský chrám
dokončení ze strany str. 4

pracuje s rostlinnými motivy a zobrazované figury nejsou navzdory dobové
tendenci přebujelé – v chrámu se tak
citlivě snoubí moderní secese s osobitou
jihočeskou gotikou.

Zrádný kapr

Mnoho konkrétních výjevů v kostele
je opředeno legendami o jejich vzniku.
Asi nejslavnější a v nejrůznorodějších
variacích zachovaná vypráví o původu
slavného motivu vodňanského kapra
umístěného v žebroví kleneb nad
hlavním oltářem.
Asi nejpravděpodobnější verzi podává
František Herites ve svých Vodňanských
vzpomínkách – podle ní pojal Aleš

Karikatura místo pranýře

Na samotném ztvárnění návrhů na
stěnách kostela nepracoval Aleš sám,
nýbrž celá skupina umělců. Jeden
z nich, Josef Bosáček, namaloval
také podle mistrova návrhu dva
obrazy na oltáři a dále je pak sám
autorem 14 desek Křížové cesty.
Výjevy z tohoto cyklu obsahovaly
v jedné z figur také obraz neoblíbeného
vodňanského Žida Adolfa Kaudera
v roli jednoho z mučitelů Kristových
(na obraze, kde Židé žalují na Krista
u Piláta Ponského). Kauder totiž vystupoval proti utrácení veřejných peněz za
nákladnou opravu kostela a v žaludku
mu ležel též odlišný život umělců
pracujících na chrámu.
foto: Klára Bernklau

pro kterého Vodňany znamenaly únik
z osobní krize a který zde strávil několik
let. Nebýt jejich přátelství s Alšem, jen
těžko by se podařilo jej k takovému
dílu přemluvit.
Stejně tak vděčí Vodňany Heritesovi
za to, že se vedení rekonstrukčních
prací ujal architekt Mocker – jeden ze
stavitelů Chrámu sv. Víta v Praze. Bylo
to právě osvícené kulturní vedení
města požívající všeobecnou důvěru
Vodňanských, které dalo vzniknout
odvážnému projektu za nemalou částku
z veřejného rozpočtu. Odvážné bylo
také pozvání „necírkevního umělce“ Aleš totiž nebyl pravověrným katolíkem

Když se podezření potvrdilo, vznesl u purkmistra
důrazný protest, načež
musel Bosáček podobiznu
přemalovat.

Vodňanský chrám. Rekonstrukci provedl stavitel pražského Chrámu Sv. Víta - Mocker.
fotografická dílna

O tom, že byl v kostele vyobrazen, se však Kauder dozvěděl až
s delším odstupem času, po který obrazy v chrámu visely. K obvinění však
potřeboval důkaz vidět na vlastní oči,
a tak se navzdory zákazům katolické
i židovské věrouky vydal do chrámu
k osobnímu ohledání vlastní podobizny.
Když se podezření potvrdilo, vznesl
u purkmistra důrazný protest, načež
musel Bosáček podobiznu přemalovat.
Podle vodňanské kroniky vedené
archivářem Janem Prajerem pak
tohoto a ještě dalšího neoblíbeného
Žida zakomponoval Aleš do svého
Betléma, kde z nich udělal dva ze tří
svatých králů.
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obvyklé. Přesto však mistr přistoupil naléhání ze strany architekta Stecha, Vedle návrhů na výmalbu stěn
Pat Garrett & Billyathe
Kid
k tvorbě
s velkou
pokorou, která patrně
oltářních
obrazů je Aleš dále autorem
PLEASE
THE TREES/2/10/10
dýchánek
(Sam Peckinpah, 1973)
LIDI/16/10/10
vyplývala z jeho jihočešství. Pocházel
vitráží a sgrafit na MIDI
západní
a severní
totiž z Mirotic na Písecku a po celý
stěně chrámu. Z uvedeného je zřejmé,
Alšův styl není rozmáchlý,
elektro, experimental
život choval k rodnému kraji vroucí
že výzdoba vodňanského
chrámu atvoří
WWW/16/10/10
citlivě
pracuje
s
rostlinnými
Kombinace hiphopu,
industriálu a kapitoluvstoupili
náklonnost.
specifickou
Alšovy
tvorby,
hudbou k filmu
Protektor.
Živé
Když Aleš později líčil v časopise
která by si nepochybně
zasloužila
větší
motivy a figury
Student průběh prací, zazněla i mo- Pražská formace hraje world music s vlivy
pozornosti ze strany
návštěvníků
doplní
VJ.
nejsou
industriální zvuky
a elektronické
folklóru,přebujelé.
klezmeru,
mentka prozrazující rozpoložení umělce východoevropského
Vodňan,
ale i samotných Vodňanských,
punku, country i ska.
rozhlížejícího se při tvorbě z věže kosteneboť některé části chrámu již delší dobu
PIMPRLATA/3/10/10/loutky!
desku Tance sekyr.
FOTOJATKA/9/10/10
ST. GERONIMO
la: „Když jsem maloval
ve Vodňanech který vedl rekonstrukci, a starosty trpí působením neúprosného
zubu času
Masový festival fotografie.
když už zbývaly jen poslední a je nabíledni zasadit se o opravu této
kostelíček a zdáli viděl Putim, napadlo Heritese,
SPORTO/9/10/10
THE POOH/16/10/10
do památky patřící k nejhodnotnějším
mi: Když jsem já šel tou Putimskou bra- návrhy, které bylo nutno zapracovat
na
Víte o tom, že
elektroniku, pop a post
Michael Jackson
ist že
prací.
Jiná
verze
pak
hovoří
nou a maloval jsem strop české koruny finálních
celém
Vodňansku.
Dodejme
ještě,
punk do svébytného
tot?
Racounteurs, Arctic
Monkeys…
Václavalinkou
a národní vyšívání. Okno o tom, že původní Alšův kapr byl uvázán
vděčný
návštěvník chrámu Julius Zeyer
Na seversv.
severozápadní
du hudby
stovkykvynikajících
(r. Alfredjsem
Hitchcock,
na řetěze podle nelichotivé legendy věnoval do sákristie obraz Panny Majim 1959)
udělal, dudák
hraje
narození
prací.
a bačové jsou třemi králi svatými. Kdy- o lakomém starostovi, který chtěl rie, který přivezl do Vodňan z jedné
podobným opatřením zamezit krádeži ze svých ruských cest (jeho aktuální
by to tak tatík a matka viděli.“
svého
vánočního 10/10/10
macka.11/10 12/10 13/10 14/10umístění
Alšův
styl
není
rozmáchlý,
citlivě
se nepodařilo
dohledat).17/10/10
�
3/10/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10
9/10/10
15/10
16/10/10
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

09

jak žijou...

Semily

Opravdu soutěžíme, přijďte se podívat
říká starosta Semil Jan Farský

Jan Farský se v letošních volbách
do Poslanecké sněmovny postaral o senzaci. Aniž by se jakkoliv zapojil do volební kampaně,
dokázal na liberecké kandidátce
TOP 09 poskočit z posledního
místa až do jejího úplného čela.
Pro severočeské voliče totiž nebyl
žádnou neznámou. Za čtyři roky
dokázal probudit ospalé devítitisícové Semily v živoucí město, kde
se podařilo zatočit s korupcí. Se
svým rodným městem má ještě
další plány. V říjnu se proto bude
v čele uskupení Volba pro Semily ucházet o funkci starosty podruhé.
V rámci podzimní volební kampaně se
chystáte vydat pexeso, na němž žádné
dva obrázky nebudou stejné. Jak to bude
fungovat?
Ano, připravujeme pexeso, na němž
dvojici bude tvořit situace v konkrétní
části města před komunálními volbami
v roce 2006 a po nich.

V podstatě je to z nouze ctnost. Po posledních komunálních volbách přestaly
do města proudit veškeré dotace z kraje. Hledal jsem, jak se k tomu postavit.
Prvním způsobem se staly rezervy
v rozpočtu města.
Rozhodl jsem, že se hlavním kritériem stane cena. Tušil jsem navíc, že
investiční záměry v rozpočtu města jsou
předražené nejméně o 20 %. A že se
firmy do tohoto rozpočtu dívají a určují
podle něj své nabídky. V tajné dohodě
s vedoucími příslušných odborů jsme
všechny částky na plánované investice
snížili o pětinu. Zakázky byly nakonec
zrealizovány ještě levněji.
Druhým způsobem potom bylo
otevřené soutěžení, které nutí firmy
snižovat cenu. Abychom předešli
nařčením, že je výběrové zřízení zmanipulované, rozhodli jsme se zveřejnit
celý jeho průběh, od vypsání zakázky
v dostatečném předstihu až po smlouvu uzavřenou s vítězem. Soutěžit jsme
donutili i technické služby.
Ze ztrátového podniku, který míval
obrat kolem sedmi milionů a ztráty
700 tisíc korun, se během tří let stala společnost s obratem 15 milionů a
ziskovostí kolem milionu korun.

Jak tedy vypadaly Semily, když jste se
před čtyřmi roky ujímal starostování?
Z mého pohledu ubývalo důvodů,
proč v Semilech žít. Mizela obecní
infrastruktura. Kolem roku 2000 se
zavřelo koupaliště, o čtyři roky později
kino. V obou případech chyběly peníze
na údržbu. Náměstí zůstávalo nadále
vyasfaltovanou plochou. Vlastně se
toho od roku 1989 moc nezměnilo.
Nabízel se tak nespočet projektů, které
čekaly na realizaci. Jaké jste si se svými
spolukandidáty stanovil priority?
Do voleb jsme šli s tím, že údržba
města je pro nás stejně důležitá, neli důležitější než investice. Slíbili jsme
dát do pořádku to, co už vlastníme.
Zavázali jsme se oživit náměstí a vrátit
lidem kino. Místo megalomanských
betonových pomníků stavět cyklostezky a místa k odpočinutí. V neposlední
řadě jsme si předsevzali, že budeme
otevření a že budeme diskutovat.
Právě pro svou transparentnost bývají
Semily často uváděny za vzor ostatním
obcím. Jak se vám toho podařilo dosáhnout?
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Zavedený systém přidělování zakázek
několika málo spřáteleným firmám jste
tak postavili vzhůru nohama. S jakými
reakcemi jste se setkali?
Nové firmy se zpočátku tvářily
nedůvěřivě. Volaly a ptaly se: „Opravdu
soutěžíte, nebo budeme jen dělat křoví
dopředu vybranému vítězi?” Říkal jsem:
„Opravdu soutěžíme, podejte nabídku
a přijďte se podívat na otevírání
obálek.”
Zavedené
místní
firmy
mě
samozřejmě rády neměly. Byly zvyklé,
že jim město zakázky přihrávalo bez
velkých problémů. Přesto se novým
podmínkám dokázaly přizpůsobit
a výsledkem je, že největší zakázku
dostala firma, která v Semilech stavěla
vždycky. Vyhrát v domovském městě
se pro ni stalo otázkou prestiže.
Zmíněná největší zakázka se týká oživení
kina na malém městě. To je cíl, kterého
by rády dosáhly i Vodňany. Jak jste na to
šli v Semilech?
Rozhod li jsme se snížit kapacitu kina
z původních 500 na 117. Tím se v jinak
obrovské budově uvolnily prostory, do
kterých jsme umístili kavárnu a knihovnu. Vzniklo tak kulturní centrum,
v němž se budou jednotlivé instituce
vzájemně doplňovat. Kinosál bude
použitelný i pro přednášky a podobně.
Jaká bude návštěvnost, nedokážu
odhadnout, ale věřím, že si semilské
kino své diváky najde.
Vsadili jsme na velmi šikovného
mladého vedoucího kina. Získali jsme
příslib od distribuční společnosti,
že filmy budou v Semilech uváděny
v premiéře ve stejný den, jako
v ostatních velkých městech. Provoz kina se ale chystáme zahájit
v nejbližších dnech přehlídkou starších
filmů, které si nicméně v Semilech odbudou svoji premiéru. Přehlídku jsme
pojmenovali To jste v Semilech ještě
neviděli.

foto: Kristýna Gavriněvová

� Tereza Burianová

MGR. JAN FARSKÝ
11. července 1979

člen hnutí Starostové pro Liberecký
kraj
starosta Semil od roku 2006
zastupitel Libereckého kraje
2008 - 2010
poslanec od roku 2010
(zvolen na kandidátce TOP 09)
vystudoval Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně
je svobodný, bezdětný

Co dalšího ještě Semilští neviděli, ale
uvidí?
Chystáme zpřístupnit takzvané zelené
srdce Semil, ostrov uprostřed města,
kde bude vedle parku a sportoviště
k dispozici ještě koupaliště nebo
přírodní divadlo.
A rádi bychom využili geotermální energie. Geologický výzkum
potvrdil vhodné podmínky, takže
připravujeme zkušební vrt. Chtěli
bychom se stát průkopníky nejen
v zadávání veřejných zakázek.�
VODŇANY ŽIJOU I ZÁŘÍ 2010

na co se můžete těšit

Z Vodňan do Jeruzaléma za 40 dní

Vernisáž výstavy začne ve Vodňanské galerii v neděli 19. září ve 14 hodin

Z marného stopu mě vysvobodil
až minibusík s poznávací značkou
Štýrského Hradce a já si naráz připadal
jak v hippiesáckých Státech, kdy už má
následovat jen pozvánka k naskočení
na jízdu do Frisca, kde rozkvete každé
kytky sen. Blanka a Gery sice nebyli
nikterak zarostlí a směřovali do Indie, ale jejich další destinací byla Sofie
a měli teplý čaj a ořechový koláč od
maminky, o čemž se mi před minutou
ani nesnilo.
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

Jordánsko-izraelská hranice
26. 3. 2010

Jeruzalém
3. 4. 2010

Nejde to vždy lehce, neb Ehud se
nesnaží vůbec artikulovat a chce
vědět ode mě vše jménem mého dědy
počínaje, přes podrobnosti což a pročže
jsem vše prováděl v Sýrii a Libanonu,
až po mé kontakty v Izraeli a mé tamní
plány…
Výsledkem
tohoto výslechového
vodopádu bylo, že jsem obdržel pěkně
obtisklé izraelské razítko o stránku
vedle libanonského a se vzájemným
popřáním “shalom” jsem se odebral jako
poslední (děkuji řidičům i poutníkům
za počkání) do autobusu, jenž nás
v čase pozdně nočním do Betléma dopravil.

Po důstojně proběhlé bohoslužbě
následovala nevídaná oslava Vzkříšení.
Po požehnání se celý kostel vyhrnul do
úzkých ulic Starého města.
V čele roztančeného a rozzpívaného
průvodu šly dva tucty dudáků následované alespoň dvojnásobným počtem
bubeníků. Po nich pak dorazila trojice
mužů, kteří seděli na ramenou hekajících odvážlivců, v jedné ruce svírali
meč a v druhé pochvu a řinčíce jimi
o sebe nad hlavou udávali tón i ve
středu pomyslného průvodu. Kdo
chtěl, si mohl koupit červené nabarvené vejce natvrdo, zapečené v těstu ve
tvaru šneka. �

Rakušané Blanka a Gery

Staré město Jeruzalém
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foto:Pavel Janšta

Srbsko-bulharské pomezí
27. 2. 2010

Setkání s přáteli. Pavel Janšta (vpravo) v Jeruzalémě s Lukášem Krausem, Ivanou Žálovou,
Markétou Jirkovou a Ivou Jirkovou

foto:Pavel Janšta

Z rodných Vodňan jsem vyrazil do
3500 km vzdáleného Jeruzaléma
v polovině února tohoto roku. Přes
11 států jsem střídavě pěšky putoval
a stopoval, na cestě jsem strávil 40
dnů, svou poutnickou hůl zkrátil
o 12 cm, 480krát si nahodil na záda
krosnu, zalepil si 13 puchýřů, sepsal
několik desítek stránek deníku, potkal
nespočetně skvělých lidí, občas měl
krizi, avšak nechal se vést vizí. Velikonoce jsem pak strávil ve Svaté zemi
v kruhu rodinném i přátelském.
Rád bych se s vámi podělil v rámci výstavy „Z Vodňan do Jeruzaléma - Pavel ve šlépějích sv. Pavla“
o portrétní fotografie a obrázky z cesty
i vlastní smysl mé pouti. V neděli 19.
září od 14 hodin Vás proto srdečně zvu
do Vodňanské galerie, kde proběhne
v hudebním rytmu vernisáž.

foto:Pavel Janšta

� Pavel Janšta

poděkování
za finanční podporu:

za spolupráci:

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

Junák (skautské středisko Vodňany)
Chelčický domov sv. Linharta
OS 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
Divadlo Continuo
VyšeHrátky
Za obnovu poutní kaple Sv. Maří Magdaleny, o. s.
David Vávra
TV Gimi a. s. České Budějovice
Fotojatka

Jiří Vinklát 			
Karel Handšuh, Mateo		
Petřík Brokers, a. s., pojišťovací makléřství
Lenka Štěpánová, Rustika		
Angelika Frenáková, pedikúra - manikúra
Stanislava Kotyzová, Kadeřnictví Sympatie
PharmDr. Roman Kejzlar, lekárna U zlatého slunce
Zbyněk Hroneš, Ekohron - účetnictví
Martina Vavrušková, 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
Milan Holý, Žlutý tulipán
Auto Lenc
Ing. Jitka Smržová
Marie Páralová, Textilní výroba
Otherm okna
Josef Vavruška, JVCHEM 		

POŘÁDÁME KULTURNÍ FESTIVAL, ARCHITEKTONICKOU DÍLNU, FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ, VZDĚLÁVACÍ HAPPENINGY. BUDEME RÁDI ZA VAŠI PODPORU
PODPOŘIT NÁS MŮŽETE RŮZNÝMI ZPŮSOBY

• darujte našemu sdružení finanční částku na účet 2000068784 / 2010
• kupte si tričko Vodňany žijou – vybírat můžete v kavárně u Anděla a v ordinaci MUDr. Ivany Janštové ve Vodňanech nebo na
našem webu www.vodnanyzijou.cz
• inzerujte v našem zpravodaji (napiště nám na info@vodnanyzijou.cz)
• propagujte nás, řekněte o nás svým přátelům
• nabídněte nám své zkušenosti, svůj čas nebo pomocnou ruku při organizaci festivalu

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

Herma a Frodit o kultuře

VODŇANY ŽIJOU, zpravodaj stejnojmenného občanského sdružení | vydává Vodňany žijou, o. s.,
IČO: 0022873074, adresa: U Matěje Chytila, Újezd 37, Praha 1, 118 00 | e-mail: info@vodnanyzijou.cz, web: www.vodnanyzijou.cz | zdarma do všech vodňanských domácností | evidováno
u ministerstva kultury ČR pod MK ČR E 19642 | náklad 4000 ks | redakce: Kristýna Gavriněvová,
Pavel Janšta, Markéta Jirková, Tereza Burianová, Martin Leskovjan, Vít Krajčovič, Ondřej Synek,
Kamila Havlínová, Michal Hroneš, Štěpán Matějka | grafika: Anežka Martínková, Eliška Kosová |
tisk: Polygrafická dílna Martin Kreuz, Vodňany
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

12

