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studentŠkolyarchitektury Emila Přikryla při
Akademii výtvarných
umění v Praze,
organizátorletníarchitektonické dílny
re:vodňany

V

ážení
Vodňanští, Vodňany
zažívají nezvyklý ruch. Do toho
ještě přijela skupina architektů,
účastníků letní architektonické
dílny re:vodňany.
Měli jsme po 14 dní hledat vizi Vodňan,
přičemž naše práce byla doplňována
řadou přednášek na témata související s
městem, urbanismem a ideály.
Jak dlouho by asi trvalo legendě
architektury Le Corbusierovi navrhnout “Zářící Vodňany” po vzoru jeho
„Zářícího města”, jež mělo nahradit
centrum Paříže volně stojícími věžáky?
Jak dlouho by narovnával vodňanský
“kruh” ruský architekt Miljutin podle
své vize “Pásového města”, kde co pás,
to funkce (bydlení, výroba či rekreace)?
Jak dlouho by anglickému Team X
trvalo udělat z Vodňan “Město chodící”
a Američanu Frankovi Lloydu Wrightovi rozptýlit jej dle vize “Akrového
města”, kde každý dům stojí sám
uprostřed akrového pozemku? A jak
dlouho by normalizačnímu kolosu trvalo Vodňany nahradit systémovou panelovou výstavbou?
Chvíli. A ve Vodňanech by se potom
děly “velké” věci. My jsme za dva týdny
plného nasazení nenavrhli z Vodňan
ani město Plovoucí, Letící, natož Zářící.
Neprorazili jsme čtyřproudou silnici skrz náměstí ani nenavrhli nový
obchvat
města.
Nenarovnali
jsme
vodňanský kruh ani nevytvořili prostorovou mřížku pro “plug-in Vodňany”.
Hledali jsme ale jedinečnost Vodňan
a definovali “drobné” problémy. Dobré
zkoušeli posílit, špatné potlačit. Spíše
než finální řešení předkládáme možnou
metodu. Nastiňujeme možnosti.
Přijďte se podívat. Výstava potrvá do
konce října v městském muzeu – bývalé
synagoze.
Děkujeme za kapry, koláče, prostory
a veškerou další podporu.
re:vodňany zdraví Vodňany!

Ondřej Synek, organizátor dílny re:vodňany
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Michal Kuzemenský. 43letý architekt rád hledá maličkosti, které dělají velké věci.

Vodňany léčit Vodňanami

Vnímáte dílnu re:vodňany jako úspěch?
Mé předsevzetí bylo, že není na
prvním místě výstup, ale to, aby si
frekventanti odvezli v hlavě specifický přístup k městu. A to se stalo.
V zásadě jsme se tam jeli učit. Navíc
mám pocit, že se povedl i výstup, to je
velký bonus. Vnímám workshop jako
úspěšný.
S čím jste konkrétně do Vodňan jel?
Abych dal studentům i sám sobě
možnost do hloubky poznávat město.
V Holandsku je urbanismus a archi-

tektura jednou ze státních priorit. V
Česku se pořádně neví, co to urbanismus je. Města si pořizují územní
plány, ale ty se dělají většinou technokraticky a s odstupem. Já jsem se
pokusil o opak. Při urbanismu musí
být architekt silně přítomen a nahlédnout do města. Když dělám rodinný
dům, také musím nahlédnout do rodiny dostatečně hluboko, abych věděl,
co má kde být. A nahlédnout do města
je mnohem složitější. Takže jsme tam
jeli citlivě a pečlivě hledat neuralgické
více na str. 3
body.
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studentkamediálních
studií FHS UK v Praze,
členka sdružení
Vodňany žijou

Úvodník

C

o si představíte, když slyšíte
heslo “Vodňany žijou”? Tento
zpravodaj?
Barevná
trička?
Šapitó za kulturákem? Nebo
partu záškodníků, kteří strkají nos,
kam nemají, a dělají městu naschvály?
Pro nás bylo zprvu “Vodňany žijou!”
přáním, teď je to konstatováním.
Proto, aby Vodňany žily kulturně,
jsme se rozhodli uspořádat festival.
Chceme ale, aby Vodňany žily také
svobodně. Někteří festival odsuzují jako
předvolební kampaň a vedení města
varovalo své zaměstnance, že je to akce
vedená proti radnici. Není tomu tak.
Zveme Vás na kulturu bez ohledu na
vaše politické názory a budeme rádi,
když přijdou také radní města.
Chceme, aby se z festivalu stala
tradice a konal se každý podzim bez
ohledu na volby. Stejně tak chceme,
abyste tento zpravodaj nacházeli ve
schránce i poté, co se za několik dní
rozhodne o novém složení zastupitelstva. Naše sdružení není politickou stranou, jejíž aktivity se odvíjí od voleb. Co
jsme a co nejsme, od začátku deklarujeme na našich webových stránkách
a můžete si to přečíst i v tomto čísle
na straně 8.
Některým z nás nicméně leží život
města natolik na srdci, že se rozhodli
Vodňany oživovat nejen kulturně, ale
také občansky, a proto v těchto komunálních volbách kandidují do městského
zastupitelstva. Nedělají to ale jménem
občanského sdružení Vodňany žijou
a
jeho
aktivity
ani
prostředky
nevyužívají k vlastní propagaci.
Tématem tohoto čísla zpravodaje je
architektonická dílna, která přispěla
k životu Vodňan dva týdny v září,
a pokud Vodňanští vyslyší podněty,
které z ní vzešly, může město v budoucnu žít ještě lépe. V rozhovoru
s vedoucím dílny architektem Michalem Kuzemenským se dočtete, že
by Vodňany měly být samy na sebe
více hrdé, mají proč. A to třeba také
proto, že tu létal jeden z prvních
vzduchoplavců, o němž je další díl
seriálu.
Vážení Vodňanští, inspirativní čtení
a svobodné rozhodování ve volbách
vám přeje

Kristýna Gavriněvová, šéfredaktorka
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Happening ke kauze pískovna
� Lukáš Kraus

V příloze minulého čísla jste se dočetli
o velmi podezřelých okolnostech těžby
štěrkopísku v místní části Vodňan,
Čavyni.
Vedle
nezávislé
analýzy
smlouvy o spolupráci mezi městem
a těžební společností vypracované
Ekologickým právním servisem a vyhodnocení ekonomické (ne)výhodnosti
těžby z pera odborníka Kamila Sochora jsme vám nabídli i názory obyvatel
Čavyně. Součástí informační kampaně,
již finančně podpořila Nadace VIA,
se stal happening 11. září 2010 na
náměstí Svobody.
Ve Vodňanech bude hodně písku.
Ale za jakou cenu? Je těžko pochopitelné, že vedení města uzavřelo smlouvu
o těžbě za tak nevýhodných podmínek
- nejen po stránce právní a ekonomické,
ale i z pohledu kvality života obyvatel.
Jelikož nám všem vedení města dluží
zodpovězení mnoha otázek, rozhodli
jsme se spojit happening se sbíráním
podpisů k petici za úplné informování
Vodňanských o težbě.
Během jediného dopoledne jsme
nasbírali přes 80 podpisů. V pondělí
13. září 2010 ráno petici předal
místopředseda Vodňany žijou, o. s.,
Vít Krajčovič do podatelny Městského
úřadu ve Vodňanech. K odpovědi

foto: Vodňany žijou via facebook

1985, Praha

čím žijeme

Odborníci diskutují s občany.

na petici je stanovena zákonná lhůta
30 dnů, takže uvidíme, jak s ní rada
města naloží. Věříme, že vhodnějším
způsobem než pan místostarosta
Bezděkovský, který poté, co jsme jej na
náměstí slušně oslovili, odvětil: „Jděte
s tou pískovnou do hajzlu.“
Jako koordinátora mě příjemně
překvapilo, jaký zájem happening
u občanů vyvolal. U informačního
stánku, kde jsme s Kamilem Sochorem
odpovídali na dotazy, bylo stále plno.
Nedovedete si představit, jak moc to
pro nás znamená. Je to známka toho,
že je ve Vodňanech mnoho lidí, kteří
nejsou lhostejní k nepravostem, jež se
ve jménu jejich města provádějí.�

Písek nad zlato
� Miloslav Vaněček

Byla to pouť jako všechny předtím.
Vyrazil jsem na náměstí na klobásu
a pivo, jak se na takovou slavnost
patří. Přece jen ale byla v něčem jiná.
Vzdálenost na náměstí jsem nepočítal
na kroky, ale na rytmické vrzání mého
kolečka. Lidé se ohlíželi netušíce, co
s ním zamýšlím, a já se jen pousmál
a spěchal směr kašna. Mé kolečko
pookřálo, když spatřilo své jednostopé
druhy. Nebyl jsem totiž jediný, kdo
kličkoval mezi stánky.
Lidé se pomalu začali probouzet
a plnit vodňanské náměstí. Náš stánek
sledovali se zaujetím. Prohlíželi trička,
debatovali o programu festivalu, ale
stále jim byly v očích vidět nevyřčené
otázky. Co tady dělají ta kolečka? Na
co ta velká truhla? Naše defilé mělo
teprve přijít.
V 10:00 to začalo. Kolečka jsme zaplnili pytlíčky s pískem doplněnými
o informační letáky a malé čokolády.
Jakmile dohrála dechovka, vyrazili
jsme vstříc davům. Abychom neušli
ničímu zraku ani sluchu, vybavili jsme
se píšťalkami a megafonem. Hesla jako
„Za jakou cenu máme písek?“ a „Písek
nad zlato!“ nás provázela při čestném
kolečku kolem náměstí. Nakonec jsme
zakotvili u našeho stánku, otevřeli
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GAVRINĚVOVÁ

Kolečko kolem náměstí.

truhlu s nápisem “Městská pokladna”
a vyrazili mezi občany našeho města.
Vysvětlovali jsme, o co nám jde a co
mají lidé s pískem dělat. Písek mohli
vysypat do symbolické městské pokladny a dozvědět se od našich odborníků
více informací o pískovně v Čavyni.
Lidé reagovali vesměs pozitivně, ptali
se, sypali písek a podepisovali petici.
Našli se i ale tací, kteří před námi
raději uhýbali pohledem, a někteří
nám “laskavě” poradili, kam se máme
s našimi kolečky vydat. Naše odhodlání ale nezviklali. Celou akci jsme za
hluku kolotočů a dechovky ukončili
písní Jednou budem dál.�
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rozhovor

Rozhovor s Michalem Kuzemenským
dokončení ze str. 1

Co je tedy urbanismus?
Je to, jako když lékař správně určí
diagnózu, léčí neuralgická místa, ale
pacient se musí uzdravit sám. Urbanismus nejsou rigidní mantinely,
ale soubor rad a pevných pravidel,
kterými když se město řídí, tak dobře
prosperuje.
Co bylo cílem dílny?
Jedno z témat bylo obecně malé město.
Přijel jsem s hlavou otevřenou, žádné
konkrétní vodňanské problémy jsem
neznal. Měl jsem několik variant, jaké
výstupy může workshop mít. Za prvé,
frekventanti budou mít představu,
jak obecně přistupovat k malému
městu, to je aktuální evropské téma.
Za druhé, jak Vodňany mají samy se
sebou naložit.

k velkým změnám. Například jsme
přišli s nápadem umístit nad město
rozhlednu. Stále tak upozorňovat
na hrdost města a na jeho kvalitu.
Především jsme se snažili rozlišit jednotlivá místa na obvodu historického centra, aby člověk věděl, kde
je, a nechodil anonymním kruhem.
A díky těmto vyřešeným místům
propojit centrum s okolním městem.
Když přijedete do Vodňan na autobusák, vůbec netušíte, že nedaleko je
něco jako Benátky. Když lidé vidí od

Architekt se stará, aby lidi přežili ve
svém prostředí.
Zdůrazňujete Benátky, rekreační oblasti
apod. Jaké jsou další návrhy?
Naznačili jsme, kudy mohou vést cyklostezky. Na trase bývalého příjezdu
do města mezi rybníky by mohlo být
něco jedinečného – projížďka uprostřed
vodní plochy na bruslích, na kole nebo
pěšmo. Taková pěší zóna s cílem na
rozhledně, odkud si člověk může
hrdě prohlédnout město. Navrhovali
foto: Michal Kuzemenský

� K. Gavriněvová, H. Doudová

Znal jste Vodňany předtím?
Neznal jsem je a poznával jsem je až
spolu se studenty. Když jsem přijel,
připadaly mi jako krásné město,
a nechápal jsem, co je tu zapotřebí řešit.
Mají všech pět P, ale jako kdyby si je
neuvědomovaly. Po chvíli jsme zjistili, že město trochu kulhá. Například
místo toho, aby místní udělali jednu
dobrou ulici, záplatují všechny okolo.
Nemají plán.
Jak jste město poznávali?
Na začátku jsem účastníkům zadal,
aby vyrobili 3D model města. Takže
když přijeli, jedni sedli na kolo, začali
objíždět město a fotit ho dům po domu
a druzí to dávali do počítače. Tím se
okamžitě nastartovala týmová práce
a poznávání města. Pak se rychle
střídala různá témata. Řekli jsme si:
“Vodňany jsou hrozné!” a ponořili
jsme se do problémů. Po třech dnech
jsem řekl: “Vodňany jsou hezké! Foťte
a analyzujte krásná místa a přemýšlejte
o nich!” Vodňany nevylepšíte tím, když
do nich plácnete kus New Yorku nebo
Prahy. Je možné je vyléčit jimi samými. V tom byla naše metoda unikátní. Když se vám třeba líbí Kalinovo
náměstí, všímejte si, co je tam hezké,
a poučte se z toho. Snažili jsme se
o jemný, regionální přístup.
Co jste se o Vodňanech dozvěděli?
Pro mě bylo překvapivé, že existuje
město, které má všechny dobré vlastnosti, které může mít, ale jako by
o nich nevědělo.
Co by se tedy mělo změnit?
Došli jsme k celé řadě bodů, které jsou
k vidění na výstavě. Společným jmenovatelem je soubor “drobných změn”,
které vedou k sebereflexi a posléze
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Týmová práce. Diskutovalo se často až do rána.

místa k místu, že dál něco pojmenovatelného následuje, tak se po městě
začnou pohybovat a automaticky se
začne kultivovat i prostor mezi těmito
místy. Vodňanům hrozně uškodila
změna směru, ze kterého se přijíždí do
města. Paradoxně nejhorší pohled na
Vodňany je z té hlavní silnice, ze všech
ostatních stran jsou nádherné. Ale je
třeba, aby se do města přijíždělo hrdě.
Tam jsme navrhli rekultivovat rybník,
případně rozšířit soustavu rybníků.
Jaké byly reakce Vodňanských na
závěrečnou prezentaci?
Padla otázka, jestli je dobré mít v takto
malém městě funkci hlavního architekta. Odpověděl jsem, že samozřejmě
ano. Tak jako tam máte dentistu, lékaře
a speciálního lékaře, měli byste mít
i architekta, nejlépe externího, a nejlépe
poradní orgán skupiny architektů. Je
důležité si uvědomit funkci architektury. Ryba žije ve vodě a voda je její habitat, to znamená přirozené prostředí,
ve kterém přežije. A architekt je filosof habitatu pro člověka. Nemá to
co dělat s uměním ani s kreativitou.
Když rybě uděláte žlutou vodu, tak
je to velice kreativní, ale ona umře.

jsme také obnovení alejí… a spoustu dalšího. Neuralgický bod celých
Vodňan je oblast kolem kulturáku.
Kromě náměstí a okruhu kolem něj
mají Vodňany další přirozené centrum mezi autobusovým a vlakovým
nádražím a průchodem do takzvané
“republiky za tratí”. Zaměřili jsme se
na propojení, artikulování těchto center a jejich napojení na zbylé město.
Toto místo bylo jedno z největších
témat a zůstalo záměrně nedořečeno.
Na plánech jsou totiž vytečkovaná
místa - celky, které by bylo vhodné zadat jako architektonické soutěže. Tím
se vracím k tomu, k čemu je architektonická rada města – aby v určitou
chvíli řekla, pojďme vypsat soutěž. Když
město stagnuje, architektura je tahák.
Když se zjistí, že o sebe nějaké město
chce pečovat, stane se středem zájmu
a začnou se do něj stahovat investice.
Zaujaly Vás Vodňany, chtěl byste se sem
třeba pracovně vrátit?
Vodňany mě velice zaujaly, protože
jsou prototypem města, které nemá
velký problém. Tady jde o to, co mám
rád – hledání maličkostí, které pak
dělají velké věci.�
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seriál

Ty lítáš jako Kudlička!
Ještě v první polovině dvacátého století jste mohli ve vodňanských domácnostech zaslechnout
povzdechnutí rodičů na adresu malých uličníků, kteří se od svých her vraceli uběhaní: „Ty lítáš
jako Kudlička!“ Odkud se vzal tento příměr a proč bychom neměli zapomínat na legendy, které
se již po generace tradují? Vodňansko možná vychovalo více velkých osobností než jen ty, na které
pamatují spolehlivé historické prameny. Byla by škoda ztrácet stopy těchto osobností z paměti.
� Martin Leskovjan

až tím, když mrštil kudlou o stůl a z ní
vypadlo šest (podle jiných zdrojů osm)
malých kudliček.

Pozoruhodná je varianta,
podle níž na sebe vzduchoplavec oblékal speciální
oblek z části vycpaný
mechem a pošitý velkými
měchýři.
Co nám tane před zraky, provedeme-li analýzu dostupných pramenů
v případě Víta Fučíka? Žil ve druhé
polovině 18. století na samotě
Klůs vzdálené asi tři kilometry
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foto: Archiv města Vodňan

Jak známo, první historicky doložený
let člověka vzduchem uskutečnili bratři
Montgolfierové ve svém balónu v roce
1786. Po vodňanské půdě však chodila
podivuhodná osoba, o které legendy
i zaznamenané zpovědi pamětníků
říkají, že proslavené bratry předstihla.
Že byl Vít Fučík skutečnou historickou postavou, dokládá matriční
záznam z fary na Bílé Hůrce uložený
v třeboňském archivu, který se dochoval díky předvolání Fučíka před
soud. Tím však spolehlivá data končí
a my si musíme položit otázku, nakolik lze legendám věřit. Jak praví
velký literární historik a podporovatel iniciativy Vodňany žijou! Martin C.
Putna, není legendy, na níž by nebylo
něco pravdy – pro poznání pravdivého jádra je však třeba srovnávat a
sbírat co nejvíce výpovědí a záznamů
k legendě se vážících.

Umělá křídla

jihovýchodně od Vodňan. Byl nevolníkem na libějovickém panství knížete
Schwarzenberga.
Ačkoliv
neuměl
číst ani psát, vynikal podle všeho
neobyčejnou zručností a vlastní pílí se
naučil mnohým řemeslům a dovednostem.
Přezdívka
„Kudlička“ se
váže k jeho řezbářskému umu. Podle
nejpopisnější legendy toto přízvisko
vzniklo poté, co Fučík navštívil výstavu
řezbářského řemesla, kde před zraky
mistrů předvedl „březí kudličku“, na
které však nebylo na první pohled nic
zvláštního. Všechny přítomné ohromil

Počin, kterým však Kudlička vstoupil
nejen do dějin regionu, ale i světového
letectví, byla jeho dlouhodobá snaha o
„dobytí nebes“ pomocí vlastnoručně
sestrojených křídel, a to navíc o
několik desetiletí dříve, než se datuje
první řízený let člověka.
Podle pamětnických rekonstrukcí se
Fučíkovy pokusy o vzlétnutí datují do
let 1760 – 1790. O tom, kterak jednotlivé pokusy probíhaly, již ale taková
shoda nepanuje. Nejsmělejší verze však
mluví o uskutečněných letech, během
nichž urazil Fučík i několik kilometrů
– nejdelší měl dokonce přesáhnout 20
kilometrů a Fučík při něm doletěl až k
hrázi Tálínského rybníka.
Podoby jeho vzdušného plavidla
se ve vyprávěních rovněž liší. Pozoruhodná je varianta, podle níž na
sebe vzduchoplavec oblékal speciální
oblek z části vycpaný mechem a pošitý
velkými měchýři, které naplňoval bahenním plynem jen nemálo těžším,
než je vodík.
Podle leteckých odborníků je málo
pravděpodobné, že by se Fučíkovi
s fyzikálními znalostmi dostupnými
v jeho době podařilo vyvinout technologii, pomocí níž by takovýto plyn
mohl zachycovat a následně jím plnit
měchýře. Na druhou stranu lze ale jen
VODŇANY ŽIJOU I ŘÍJEN 2010

vodňanský vzduchoplavec

„Jsou sice dochovány
zprávy o tom, že již kdysi
létal jakýsi muž na výroční
trhy do Vodňan na podivném kole. Vzhled kola
a jeho sestrojení se nedochovalo.“ (J. Foglar: Záhada
hlavolamu)
jeho létajícího kola, které skutečně létalo, jak potvrdil deník. Jsou sice dochovány zprávy o tom, že již kdysi
snad před sto – snad před dvěma sty
roky létal jakýsi muž na výroční trhy
do Vodňan na podivném kole vlastní
výroby. Vzhled kola a jeho sestrojení
se nedochovalo. Ale tady v Tleskačově
ježku plán nového, a jistěže i lepšího
létajícího kola určitě je!“
Jediným
přímým
dochovaným
pramenem o Vítu Fučíkovi, jímž disponuje vodňanský archiv, je listinné
předvolání k soudu ve věci blíže nespecifikované. Někteří badatelé však
poukazují na výčet spoluobviněných
a z něho usuzují, že předvolání muselo
souviset se vzduchoplaveckými pokusy,
které nepochybně vyžadovaly obzvláště
v podobě zavěšeného kluzáku asistenci
více osob. Vyvozují z toho nemilost,
WWW.VODNANYZIJOU.CZ

foto: Archiv města Vodňan

těžko vysvětlit, kde se takto originální řešení vzalo. Tento oblek pak měl
být opatřen plechovými křídly s čepy,
které bylo lze promazávat kolomazí
a na nichž bylo připevněno ptačí peří.
Křídla letec uváděl do pohybu silou
svých paží.
Další verze hovoří o pohyblivých křídlech s dřevěnou (jasanovou) kostrou potažených plátnem
se zapíchanými husími brky, rovněž
poháněných lidskou silou.
Z jiných popisů plyne podoba
kluzáku s pevnými křídly, který byl
pevně připevněn lanem k zemi a za
dobrých povětrnostních podmínek se
vznášel podobně jako papírový drak
(tento princip byl objeven ještě dříve
v Číně, kde již v období středověku
proběhly první pokusy o let na kluzáku
zavěšeném na laně).
Jen málo důvěryhodná, ale o to
zajímavější je zmínka o „jakémsi
muži“ létajícím na „podivném kole“
ve Foglarově románu Záhada hlavolamu: „Ježek v kleci je tedy na světě!
Co to znamená? Že je na světě i plán
úžasného Tleskačova vynálezu, plán
s jakou se museli první průkopníci letectví potýkat kvůli své odvaze „vyrovnávat se nebešťanům“.
Tato nepodložená interpretace nejspíše pramení z jedné z pověstí, podle
níž byl Fučík za své pokusy o létání
označen místním farářem za rouhače,
a protože byl člověkem pobožným,
zanechal těchto svých pokusů a z
plechových křídel vyrobil kříže, které
rozestavil podél cest v okolí Klůs. Podle jiné legendy však skonal při jednom
z pokusů, když se v důsledku nehody
zřítil do rybníka a utonul.

Překročit hranici snu

Dochované
svědecké
výpovědi
z šedesátých let 19. století v konfrontaci s první tiskovou zprávou poukazují ještě na další zajímavou souvislost
– podle svědectví se totiž až do roku
1860 dochovalo jedno křídlo Fučíkova
„samoletu“. Toho roku ho ovšem
vyhledal „jistý pán z Prahy“ a odvezl
si jej neznámo kam.
Hned následující rok však vyšla
první a tedy nejstarší zmínka o Vítu
Fučíkovi v tisku a o dalších pět let
později přišel se svou konstrukcí samoletu Václav Kadeřávek. Časová
návaznost je až překvapivá, a lze se
tedy domnívat, že torzo Fučíkova samoletu sloužilo jako vzor a inspirace
dalším konstruktérům.
Mezi vodňanské následovníky Víta

Fučíka se zařadil také Václav Parýzek
– nadšený letec, který v období normalizace unikal před tlakem režimu zálibou v konstruování vlastních letadel.
Zároveň se podrobně zabýval legendami o Kudličkovi, které shrnul v knize
Kacíř na křídlech, kterou dokonce
vlastním
nákladem
samizdatově
vydal.

Kvůli své odvaze a snaze
„vyrovnat se nebešťanům“
čelili první průkopníci
letectví nemilosti úřadů
i duchovních.
Hmotné důkazy potvrzující legendy
o prvním vzduchoplavci na světě,
který žil na Vodňansku, se patrně již
nikde neobjeví. O to přitažlivější však
záhadný Kudlička zůstává a záleží
teď na nás, kterak se jeho památky
zhostíme. Velký sen o létání patří
k těm nejstarším - objevuje se již v antických dílech, a Vodňany by si proto
měly vážit toho, že v jejich sousedství
žil muž, který se jako jeden z prvních
odvážil překročit hranici snu a pokusil
se jej naplnit.�
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...

Horažďovice

Co znám od dětí, nečekala jsem od dospělých
říká starostka Horažďovic Jindřiška Antropiusová

Do čela Horažďovic vyneslo
Jindřišku Antropiusovou odhodlání obyvatel změnit po šestnácti
letech poměry na radnici. Její rodné město za čtyři roky pod jejím
vedením získalo desítky milionů
korun z evropských strukturálních
fondů a připravuje zásadní rekonstrukci náměstí. Starostka také
předsedá sdružení Prácheňsko,
které má za cíl koncepční rozvoj celého regionu a koordinuje
spolupráci mezi samosprávami.
Do komunálních voleb znovu vedete
Nezávislé pro Horažďovice. Když se
ohlédnete, co považujete za největší
úspěch?
Cílem bylo pokusit se čerpat co
nejvíc financí z dotačních programů.
Uspěli jsme v žádostech především
z
Operačního
programu
životní
prostředí. Zrevitalizovali jsme anglický
park Ostrov, vybudovali sběrný dvůr
odpadu, zateplili obě základní školy
a provedli jímací zářez na vodu. Pustili jsme se také do programu „Zelená
úsporám“ a zateplujeme jedno velké
sídliště.
A co nabízíte dalšího?
Největší plánovanou akcí je teď rekonstrukce náměstí. Rozhodli jsme se pro
úplnou změnu vzhledu a navázali na
ideovou soutěž Cena Petra Parléře z
roku 2006. Z té vzešla studie, a protože
těmi nejúspěšnějšími byli horažďovičtí
architekti, navázali jsme s nimi další
spolupráci. A pak, Horažďovice, stejně
jako jiná města, tíží dopravní situace.
Připravili jsme projekt „malého obchvatu“, který z části odkloní dopravu,
aby nešla přes centrum města.
V září 2004 proběhla v Horažďovicích
Letní škola architektury. Podobnou akci
teď zažily Vodňany. Jaký přínos může mít
pro město?
Dostali se k nám architekti ze všech
koutů republiky, takže Horažďovice se
tím určitě zviditelnily. Myslím, že tehdy také vznikly návrhy náměstí, které
se později účastnily soutěže o Cenu
Petra Parléře. A vím, že pan architekt
Bíza dělal o Horažďovicích svou diplomovou práci, což nám později také pomohlo. Takže to propojení je důležité.
Studenti získávají představu o konkrétních věcech a město to může využít ve
svůj prospěch.
Vaše webové stránky letos získaly druhé
místo v krajské soutěži a vyhráli jste
první místo za elektronickou službu. Co
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tyto služby obyvatelům nabízí?
Změnili jsme vzhled našich stránek,
rozšířili je a pravidelně je aktualizujeme. Lidé se je naučili hodně
využívat. Cenu za elektronickou službu
získal projekt “Otavská plavba”, který
sdružuje města na Otavě a má přivést
návštěvníky k řece a informovat je o
možnostech splavnosti.
V celém kraji je velmi oblíbený váš akvapark, který teď budete i rozšiřovat...
Akvapark už je deset let starý
a potřebuje modernizaci. Navíc se
otevřel nový areál ve Kdyni a chystá to
i Sušice. Abychom přitáhli návštěvníky,
chceme udělat nové atrakce a rozšířit
saunu a wellness centrum.
Po krytém plaveckém areálu Vodňany
také touží. Je reálné, aby se v
šestitisícovém městě uživil?
U nás se to daří díky velké rekreační
oblasti Šumavy. Přes zimu bazén
využívají lyžaři a přes léto vodáci.
Akvapark sice není výdělečný, ale
daří se nám udržet ztrátu do jednoho
milionu korun ročně, což je ve srovnání
s jinými městy výborné.
Horažďovicím se říká “perla Otavy”.
Z čeho to vychází a jak s tímto dědictvím
nakládáte?
Do roku 1945 tu byl jedinečný
umělý chov perlorodek, který zavedl
šlechtický rod Kinských. Patřilo to k

městu a je škoda, že se to nepodařilo
uchovat nebo obnovit. Chtěli bychom
to mít v logu města. Například město
Regen, se kterým spolupracujeme, má
také perlu, ale je to náhoda.
Jak dopadla dubnová soutěž na logo
města? Na internetu máte stále jen
městský znak…
Sešlo se asi osm návrhů, ale porota nic
nevybrala. Chceme soutěž zopakovat,
ale oslovit rovnou grafické školy a studia.
Proč podle Vás město kromě znaku
potřebuje také logo?
V dnešní době se města účastní mnoha
akcí a člověk se těžko orientuje podle
jejich znaků. Z vlastní zkušenosti vím,
že mnohem snáze poznám město podle loga. Například Sušice má ten svůj
typický bod nad městem – takzvaný
Andělíček. Nebo v Písku mají úplně
jednoduché logo s mostem. Člověka to
praští přes oči a hned ví, o jaké město
se jedná.
Nedávno jste vydali komiks “Průvodce
pro děti a mimozemšťany”. K čemu
slouží?
Je to iniciativa místní knihovny. Děti
dnes získávají informace z internetu
nebo z televize a s knihou umí pracovat jen špatně. Smyslem bylo přitažlivě
dětem přiblížit historii města. Mohou
si do toho samy malovat a něco nového se dozvědět.
A jak se snažíte vzbudit zájem o
Horažďovice u návštěvníků?
V červnu pořádáme “Slavnosti kaše”
spojené s Rudolfem Habsburským,
který nedaleko od Horažďovic v roce
1307 zemřel na úplavici. Pro své
střevní potíže byl nazýván “král kaše”,
na slavnostech se proto kaše vaří
a ochutnává, je tam soutěž o největšího
jedlíka i kašová bitva. Slavíme také
jmeniny města spojené s naším
patronem svatým Gorazdem. A na
konci srpna pořádáme sportovní
víkend - turnaj ve fotbale a ve volejbale, cyklistický závod středem města
a senioři si mohou zahrát pétanque.

foto: Kristýna Gavriněvová

� Kristýna Gavriněvová

Mgr. JINDŘIŠKA ANTROPIUSOVÁ
Narozena 21. října 1960

Členka sdružení Nezávislí pro
Horažďovice
Starostka Horažďovic od roku 2006
Vystudovala Pedagogickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni
Je vdaná, má dvě dospělé děti

Jaké to je být ženou v čele města? Na
radnici máte cedulku “starosta”…
To je ještě po mém předchůdci, který
tu byl 16 let. V Plzeňském kraji jsem
jediná starostka v těchto obcích třetího
typu. Jsem povoláním učitelka, starostování
je
zajímavá
zkušenost.
Překvapilo mě, že toho, co mohu čekat
od dětí – že si občas vymýšlejí, někdy
zalžou nebo hledají kličky-, se dočkám
i od dospělých.�
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na co se můžete těšit

Fotojatka

Fotospecialita z jihu Čech se objeví na festivalu Vodňany žijou 9. října
� Martin Leskovjan

Když se řekne podivné slovo Fotojatka, mají znalci fotografie jasno: jde
o putovní mezinárodní festival tvůrčí
fotografie, který už několik let pořádá
stejnojmenné
občanské
sdružení
z Českých Budějovic. Dne 9. října
přijedou Fotojatka oživit Vodňany
promítáním toho nejlepšího z tvůrčí
a dokumentární fotografie, co za čtyři
roky své existence milovníkům fotografie nabídla. Servírovat se bude

formou projekce na plátno s hudebním
podkladem na netradičním místě ve
středu Vodňan.
Téhož dne bude pro každého, kdo má
chuť vzít do ruky fotoaparát, připraven
jednodenní
zážitkový
workshop,
jehož účastníci se doslova podívají na
to, jak “Vodňany žijou”. Budou totiž
hravou formou hledat nové podněty
v důvěrně známém prostředí města
a vyzkouší si netradiční přístupy k fo-

cení. Důraz bude kladen na kreativitu
a nápady, nikoli na technickou zdatnost nebo zkušenosti účastníků - nápaditý začátečník tu může svou tvorbou
hravě strčit do kapsy zběhlého profesionála.�
Přihlásit se můžete i vy, buď na tel.
725 821 506 nebo e-mailem: joockey@
gmail.com. Aktuální informace najdete
na www.vodnanyzijou.cz

Nejen šapitó bylo nabito
� Markéta Jirková
Kdo viděl na vlastní oči, ba zažil
na vlastní ruce, jak se k jasnému nebi
v parku za kulturním domem přes
tři stěžně tyčí šapitó, musel se do té
nádhery zamilovat. A bylo to znát. O
prvním a festivalovém večeru, v sobotu
18. září, jste onoho plátěného obra naplnili k prasknutí. A stejně tak Parkánský příkop i rockový klub Pohoda.
Ač se zpočátku zdálo, že nám,
organizátorům, nahrává do karet
pramáloco - vodňanská rodačka a operní pěvkyně Ilona Kaplová se nakonec
nemohla zúčastnit a následující kapely
jsme vyhlíželi déle, než by bylo třeba
-, díky Vám, Vodňanským, jež mnohokráte předběhla pověst televizních
povalečů, to nakonec byl večírek, na
jaký dlouho nezapomeneme. (Sama jej
z paměti skutěčně vytěsnit nemohu, neb
se mi stále ještě klepou kolena z úvod-

ního vystoupení namísto paní Kaplové. Díky za všechny milé ohlasy - bylo
krásné zpívat Vám!). A nutno dodat,
že díky skvělému obsazení hudebníků
(Vees, Navigators) i divadelníků (Continuo) ten večer z paměti nevypustí
ani stovka přespolních, ba i pražských
návštěvníků. Chvála i dostatek konstruktivních připomínek se k nám dostávají z mnoha míst. Považte - nějaký
Tomáš z Vodňan dokonce nechal zahrát
občanskému sdružení Vodňany žijou v
rádiu píseň “We are the Champions”…
Ale dost bylo oslavných pamfletů. O
následujícím víkendu Vás přišla polovina, ač se festivalová nabídka skvěla
podobnými hvězdami. Atmosféra - ať
už v šapitó v rytmu funky, cikánského
čardáše (či kytarových “nášlehů” v
rockovém klubu) byla přesto skvělá,
ale kde byli ostatní? Ano, byla zima,

Pocitové mapy

Dernisáž výstavy v synagoze

pršelo, ale nezapomeňte: šapitó je
vyhřívané a podávají se v něm teplé
nápoje i jídlo! (Věřím, že třetího festivalového víkendu, kdy vystoupili
táborští Please the Trees jste to napravili, ač před uzávěrkou tohoto čísla ještě
nenastal.) V nadcházejícím čase se těšte
kupříkladu na kapely WWW či Midi
Lidi a nebo na přehlídku fotografií
Fotojatka.
Na závěr Vám dlužím několik díků
a uznání: Vedle hlavního programu
pod šapitó se zajímáte i o jedinečnou
výstavu Pavla Janšty z Vodňan do Jeruzaléma (na vernisáži 19. září nebylo k hnutí), užíváte si filmový klub
v kulturáku a dokonce - se zájmem
nasloucháte tónům jazzu v Kavárně
U Anděla! To jsme ve Vodňanech ještě
neviděli...

Během srpna jsme sbírali vaše pocity
z města u supermarketů, před poštou,
na vlakovém a autobusovém nádraží i
na náměstí. Vzniklo tak čtrnáct originálních pocitových map, které posloužily i
jako podklad pro práci architektů.
Fialovou barvu symbolizující „tady
je to ošklivé“ si nejčastěji vysloužilo
koupaliště Škorna, zelené označení
„tady jsem, když mám volno“ dávali
lidé do okolí řeky a rybníků. Sraz si
dávají ponejvíce na náměstí, chodci i
řidiči se bojí (modrá) na přechodech na
sadech, lásku lidé prožívají (červená)
nejčastěji doma nebo v
romantickém okolí rybníků a nuda (bílá) je na
nejrůznějších místech sídlištěm počínaje
a školou konče.
Chcete vědět více? Přijďte do
městského muzea v bývalé synagoze!
Po celý říjen jsou tam kromě pocitových
map vystaveny i výsledky čtrnáctidenní
architektonické dílny re:vodňany.
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� Pavel Janšta

Rádi bychom Vás pozvali na dernisáž
výstavy Pavla Janšty Z Vodňan do
Jeruzaléma, která se bude konat
31. října 2010 v městském muzeu v
bývalé vodňanské synagoze.

Program:
14:00 Martin C. Putna pohovoří
o jihočeské religiozitě a vodňanských
Židech
15:00 premiéra autorského divadelního kousku Jeruzalémský syndrom
15:30 k poslechu i tanci zahraje v
rytmech židovských tradic pražská
kapela Trombenik
17:00 večírek po skončení hlavního
programu obstará Židýdžej z Českých
Budějovic

Portréty z Pavlovy cesty.
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poděkování
za finanční podporu:

za spolupráci:

za osobní doporučení:

FrantišekŠtangl-radníprokulturu,úřadJihočeskéhokraje
MartinM.Šimečka-publicistaabývalýšéfredaktorčasopisu
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 Veselá, 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 		

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VODŇANY ŽIJOU! co (ne)jsme
JsmepartamladýchlidízVodňan,Budějovic,Prahy,Varnsdorfuadalšíchčeskýchměstavísek. Nejsme politická strana ani hnutí.
Jsme členy a přáteli občanského sdružení Vodňany žijou.
Nejsme ziskový podnik.
Jsme organizátoři stejnojmenného mezinárodního multižánrového festivalu.
Nejsme teroristé – ani ekologičtí.
Nejsme stavitelé vzdušných zámků.
Chceme, aby Vodňany žily.
Nechceme přihlížet úpadku Vodňan.
Chceme pořádnou kulturu – filmy, divadlo, koncerty, výstavy.
Nechceme přihlížet bezbřehé devastaci jihočeské krajiny.
Chceme kvalitní vzdělání, kvalitní vzdělávací akce.
Nechceme přihlížet arogantnímu výkonu moci.
Chceme architektonicky krásné město.
Nechceme ztratit šanci obnovit život města z Evropských fondů.
Chceme aktivní, transparentní a odpovědnou politickou reprezentaci města.
Nepodporujeme nic, co by bylo v rozporu s výše uvedenými body.
Podporujeme aktivní účast obyvatel na správě věcí veřejných.
Nepodporujemenic,cobybylovrozporusezájmyVodňanajejichobyvatel,jejichzvířata
Podporujeme aktivní účast obyvatel na správě věcí kulturních.
rostlinadomůasilnicakobercůavýlohakostelůavývěsníchštítůaplotůazdíaoken,okapů,
Podporujeme aktivní účast obyvatel na správě věcí vzdělávacích.
dopravních značek, aut, drátů, květináčů, zábradlí i kropáčů.

pořádáme kulturní festival, architektonickou dílnu, fotografický seminář, vzdělávací happeningy. budeme rádi za vaši podporu
• 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 volbách
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