„Pecha Kucha“ ve vodňanské sokolovně
V pátek 18. března hostí od 20:00 vodňanská sokolovna v pořadí druhou Pecha Kuchu (čti
peča kuču). Večer nabitý zajímavými hosty a neokoukanými prezentacemi se ponese
v duchu starého sokolského hesla „NI ZISK, NI SLÁVU!“
Co je to PechaKucha Night (PKN)? Projekt vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark
Dytham. Záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků a dalších
inspirativních lidí na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co
je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní, a to vše ve formátu 20x20, kdy si
každý mluvčí připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat pouze 20 vteřin, za 6
minut a 40 vteřin ho tedy střídá další prezentující. V pořádajících městech se večery se konají pravidelně
za dva až tři měsíce. Dnes už na více než 900 místech po celém světě.

Proč má PKN podtitul „ni zisk, ni slávu“? „Při pořádání akcí se snažíme zohlednit i místo, kde
probíhají. Proto měla minulá Pecha Kucha v synagóze téma ‚v srdci jižních Čech‘. Teď pro další
pokračování v sokolovně jsme zase zvolili sokolské heslo ‚ni zisk, ni slávu‘,“ vysvětluje Miloslav
Vaněček, předseda spolku Vodňany žijou, který „peča kuču“ pořádá. Další z organizátorů Pavel
Janšta k tomu dodává: „Zisk a sláva se samy prodají nejsnadněji. My jsem ale chtěli ukázat už
klíčem při výběru prezentujících, že i dnes s minimem prostředků a bez nadměrné okázalosti jdou
dělat skvělé věci.“
Kdo bude na PKN prezentovat? Celkem se můžete těšit na devět prezentujících a jedno
bonusové překvapení. Na domácí půdě představí nejprve svou bohatou činnost Sokol Vodňany.
Klára Kavanová Mušková nám poví příběh Chelčického domova sv. Linharta – bezpečného
útočiště pro všechny potřebné. Manželé Šímovi z Týna nad Vltavou přiblíží, jak v nich uzrálo
rozhodnutí jedinečně propojit muzeum, arboretum a ekocentrum. Ladislav Tejml z Netolic
poodkryje svět své mnohovrstevnaté umělecké tvorby. Dalším neotřelým umělcem bude Julius
Reichel, jenž zase tvoří převážnou část svých děl v klidu statku u Kaplice. Bohumil
Harmonický z Volar nám poví, proč začal v českém pohraničí pořádat Koncert pro svobodné
lidi. Rekonstrukcí zámku v Dubu nás provede Jana - Marie di Battaglia. Nakladatelství FRA
z Prahy ukáže, proč právě na ně se obzvláště hodí ono sokolské „ni zisku, ni slávy“. A konečně
spolek „Živá vila“ z Prachatic vás nenechá na pochybách, že zpustlá Kralova vila opět žije.
Kolik PKN stojí? „Jak bývá na našich akcích zvykem, vstupné návštěvník neplatí předem, ale na
odchodu. Výši ‚výstupného‘ si pak každý zvolí sám – dle toho, jak se mu program líbil“, vysvětluje

Linda Krajčovič, členka spolku Vodňany žijou. Místo v sokolovně si můžete ale zarezervovat i
předem vyzvednutím lístku ve vodňanském Infocentru nebo na adrese info@vodnanyzijou.cz.
Více informací o PKN na www.vodnanyzijou.cz, info@vodnanyzijou.cz
www.facebook.com/VodnanyZijou/ Tel: 776 002 794 (Pavel Janšta)

