TZ03: Husité z písku rostou v Písku
Cipískoviště, 15.-17. května 2015
Na náplavce řeky Otavy v Písku podeváté rostou pískové sochy. Proces jejich výstavby
započal navážením písku v závěru dubna. Umělečtí sochaři Jiří Kašpar a Jakub Zimáček již
několik dní pilně pěchují písek a postupně pracují na zpodobnění postav z doby husitské,
kterými se Písek připojuje k celoročnímu krajskému cyklu akcí „Jižní Čechy husitské“. I zde
ve stínu Kamenného mostu si budou moci místní i návštěvníci připomenou 600. výročí
mučednické smrti Mistra Jana Husa a navazující události.
Vernisáž soch je naplánována na první den Cipískoviště, tj. pátek 15. května 2015 od 17:00
hodin. Návštěvníci si od tohoto okamžiku (a v ideálním případě až do podzimu) budou moci
prohlédnout pět obřích pískových skulptur – mezi nimi Jana Žižku, Matěje Loudu
z Chlumčan, husitské ženy u Sudoměře, husitský vůz s bojovníky a scénu upálení Jana
Husa. Další socha pak bude stát samostatně na druhém břehu Otavy u Městské elektrárny,
zde se bude jednat o dominikánského mnicha jakožto upomínku na zničení kláštera tyčícího
se nad tímto místem v srpnu 1419. Ve stejný den budou v přilehlé Čechově ulici zahájeny i
dvě další dlouhodobé akce k tématu husitství:
Venkovní výstava „Doba husitská v Písku“, autorem jejíchž textů je odborník na
středověké dějiny Prácheňského muzea Mgr. Jan Adámek. Zájemci se budou moci po celou
sezonu seznámit s tím, co se dělo v Písku za husitských válek i krátce před tímto revolučním
obdobím, se zmiňovaným zničením dominikánského kláštera, slavnou bitvou u nedaleké
Sudoměře, zdejším působením osobností husitského hnutí - Jana Žižky a Mikuláše
Biskupce…
Novinkou sezóny budou novodobé husitské kádě - Písek byl totiž pravděpodobně prvním
místem v Čechách, kde se v době husitské sbíraly cennosti do kádí (známo je to ještě
z Tábora a Vodňan). Kádě budou sloužit pro veřejnou sbírku nepotřebných kovových klíčů.
Přijít, vhodit své přebytečné klíče do kádí a přispět tím na charitativní účely mohou zájemci
kdykoliv do 31. října 2015. Dle naplněnosti kádí budou klíče postupně vyndávány a po
roztřídění dle materiálu odevzdány do sběrných surovin. Výnos bude vkládán na zvláštní
účet. Po ukončení sbírky příslušný orgán Města Písku rozhodne, jakému konkrétnímu
příjemci/příjemcům bude příspěvek z výnosu určen.
Téma husitství se zároveň promítne i ve dvou snímcích promítaných při akci v kině Portyč, a
to v rodinném animovaném snímku Husité (16. května od 10 hodin) a klasickém filmu Jan
Hus režiséra Otakara Vávry (16. května od 18 hodin), zapůjčeného k tomuto účelu
z Národního filmového archivu.
Více informací o všech
www.cipiskoviste.cz.
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