
Kulturní spolek 

Čestice

20 let

1993 - 2013

www.kulturnispolek.cestice.cz



Výňatek ze stanov Kulturního spolku

Kulturní spolek je dobrovolným sdružením občanů Čestic, okolních 

obcí a dalších zájemců, kterým záleží na rozvoji kulturního dění v 

obci, na stavu památek a na vzhledu obce (obcí). 

 Spolek podporuje, zprostředkuje a organizačně zajišťuje konání 

kulturních akcí v obci. 

 Spolek navrhuje obecnímu úřadu opatření, směřující ke zlepšení 

vzhledu obce a prostřednictvím svých členů se podílí na realizaci. 

 Spolupracuje s místní knihovnou při propagaci významných děl, 

organizuje besedy nad knihou. Spolupracuje rovněž s kronikářem při 

opatřování informací a dokumentů z minulosti i současnosti obce. 

 Pečuje o doplňování sbírek v Pamětní síni, stará se o vydávání 

publikací a dokumentů, které mají vztah k obci. Spolupracuje s 

regionálním tiskem. 

 Členem Kulturního spolku se může stát každý občan 

Čestic, přilehlých obcí i další zájemci (např. z řad chalupářů). 

 Členy spolku se mohou stát jako celek i společenské a politické 

organizace, působící v obci. 

 O přijetí za člena rozhoduje valná hromada Kulturního spolku. 

 Každý člen má právo být volen do výboru spolku, nebo do 

kontrolní komise. Má právo volit orgány spolku. 

 Má právo dávat podměty pro práci spolku, hlasovat o předložení 

návrzích. 

 Je povinen řídit se stanovami a usneseními valné hromady. 



20. výročí Kulturního 

spolku Čestice

1993 - 2013

Zakladatel:    Josef KŘEŠNIČKA

Datum narození: 25.11.1939, 

Strakonice

Datum úmrtí: 22.11.1997, Strakonice

Absolvent vyšší zemědělské školy, referent pro zemědělství na 

ONV, od 1964 redaktor regionálních novin, od 1969 krmič prasat a 

později noční hlídač v JZD. 1972 v politickém procesu odsouzen na 18 

měsíců vězení.

Autor her pro loutky, básník a bouřlivák, ale i duchovní 

inspirátor strakonické Radosti.

1957 začal jako autor a mluvič aktivně s loutkovým divadlem v 

souboru RADOST, založeném jeho strýcem Aloisem.

Napsal 35 her, z nichž prvou byla 1957 adaptace Andersenovy 

Sněhové královny a poslední 1994 Popelka, 7 inscenací zde též 

režíroval.

1964-1968 vedl dětský soubor při Radosti.

1966 poprvé na LCH jako autor úspěšné Barevné pohádky, 1967 

v Zlatovlásce jako mluvič, 1969, 1971, 1978 a 1982 opět jako autor a 

1976 jako dramaturg.

"Svůj literární talent rozdával štědře, nezištně a v míře až 

marnotratné", napsal o něm jeho bratranec Ivan. Jeho hry mají živý, 

bezprostřední jazyk a přesto, že jde často o autorské adaptace 

klasických předloh, počítají s modernějším loutkovým divadlem plným 

poezie a neotřelých nápadů. (Richter)

1992 zakladatelem a po valné hromadě v roce 1993 předsedou

čestického Kulturního spolku, vydavatelem časopisu Čtení pro lidi, 

Časopejsku, od 1995 zakladatelem a organizátorem přehlídky dětské

soutěže v literární tvořivosti „O čestický brambor“

Zemřel násilnou smrtí.



Aktivity Kulturního spolku:

- vydávání dvouměsíčníku Čtení pro lidi

- ochotnické divadlo

- pořádání letních divadelních festivalů na zámeckém nádvoří

- pořádání koncertů na zámeckém nádvoří a v kostele

- pořádání adventních koncertů

- spolupořádání literární a výtvarné soutěže „O čestický

brambor“

- pořádání diskoték

- pořádání  tématických odpolední (Velikonoce)

- pořádání Adventního odpoledne vždy poslední adventní neděli

- snaha o zachování venkovských tradic – pořádání Staročeských

májů, Staročeského posvícení, Zemědělského roku na vsi (ve

spolupráci s mládeží z Čestic a okolí)

- zajišťování programů na čestickou pouť

- vydávání publikací

S financováním aktivit nám pomáhá hlavně Městys Čestice, od

něhož dostáváme každoročně 15.000,- Kč na činnost.

V posledních letech jsme byli úspěšní i při podávání grantů na

Jihočeský kraj.

Dostali jsme granty na

- Zámecké hudební pohlazení 25.000,- Kč

- Pouťový kulturní maratón 20.000,- Kč

- Krásný a klidný adventní čas 20.000,- Kč

- Čestická divadelní prkna znamenající svět 20.000,- Kč

- Staročeské máje a staročeské posvícení 30.000,- Kč

- V tom našem kostele vážně i vesele 20.000,- Kč

- Zemědělský rok na středověkém vodním mlýně v Hoslovicích a na

zámku v Česticích 30.000,- Kč

- Rok 2013 – 20 let Kulturního spolku Čestice – Pojďte se bavit

s námi! 30.000,- Kč

Z některých aktivit Kulturního spolku je vybíráno vstupné, ale to

většinou nepokryje náklady, které jsou na tyto aktivity vynaloženy.



    Čtení pro lidi
Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, 
HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, 
NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC

Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích 

Čtení pro lidi se začalo vydávat jako měsíčník s podtitulem

Čestický družstevní zpravodaj. Na měsíčník Kulturního spolku

v Česticích se přejmenoval v roce 1993. Hlavním redaktorem a

editorem byl Josef Křešnička.

Psané slovo bylo doménou Josefa Křešničky. Sám psal články,

glosy, básničky, prózu, loutkové hry pro soubor Radost Strakonice, 

divadelní hry pro Kulturní spolek, který také založil.

A nejen, že psal, on nutil psát i ostatní. Díky jemu jsme se ve 

Čtení mohli setkat s příspěvky p. Naděždy Kopelentové, p. Emanuela 

Strnada, p. Karla Nováka z Hořejšic a stále můžeme s články pana 

Jiřího Koláře ze Sušice, Miroslava Zachariáše, který byl terapeutem 

v terapeutické komunitě SANANIM Němčice, Paní Miluškou 

Staňkovou z Němčic a mnoha dalšími.

Díky Josefu Křešničkovi se ve Čtení objevují i teď příspěvky od 

dětí, hlavně ze soutěže O čestický brambor.

V roce 1997, kdy Josef Křešnička zemřel, jsme stáli před 

problémem jestli Čtení vydávat dál. Kdo se tomu bude věnovat? Bude 

mít časopis alespoň podobnou úroveň jako za Josefa Křešničky? 

Nelehké úlohy se zhostila Jana Vlažná, která se od té doby snaží, aby 

Čtení „žilo“ dál. Z měsíčníku se sice stal dvouměsíčník, ale snad jsme 

se, podle množství čtenářů, nezpronevěřili původnímu obsahu a 

množství 150 – 160 výtisků si každé dva měsíce najde své čtenáře. 

Tomu jsem moc rádi a děkujeme!

V současné době se ve Čtení pravidelně dozvídáme o aktivitách 

základní a mateřské školy, pionýrské skupiny Podlesáci. Najdeme zde i 



články poučné, převzaté z internetu nebo z různých knih, poslední 

dva roky o včelách a včelaření. 

Několik posledních let obohacujeme obsah našeho časopisu o 

fotografie, které se týkají jednotlivých akcí, lidí nebo věcí, o kterých 

píšeme. 

Dvakrát ročně dáváme titulní stránky domalovat dětem do 

základní a mateřské školy, a pak máme 160 originálních výtisků.

Spolutvůrcem Čtení pro lidi mohou být lidé samotní. Jejich 

příspěvky, články, básničky  i třeba výtvarné práce, které se dají 

okopírovat přijímáme nejdéle 20. každého sudého měsíc e na mailové 

adrese jana.vlazna@email.cz.

Budeme se těšit na vaše příspěvky!

Ochotnické divadlo

je další aktivitou Kulturního spolku. 

Divadelní soubor byl založen v roce 1994 a v březnu roku 1995 

uvedl premiéru hry „Loupeživý rytíř 

aneb Podrobná zpráva o rozkotání tvrze 

v Doubravici L.P. 1520“.

Hru napsal Josef Křešnička a 

ochotnické divadlo se zde tedy začalo 

hrát po několika desítkách let. Úspěch 

hry byl obrovský (to bývá vždy při 

nějaké nové aktivitě, kde účinkují 

místní lidé). A navnadil nás tak, že jsme se nedočkavě dožadovali

dalších her.

Nahořanská rebelie (1996)

Zazděná paní (1998)



Dobrodinec (2000)

jsou další hry, které pro nás Josef Křešnička napsal. Premiéry 

posledních dvou her se však již nedočkal.

V roce 2001 jsme ještě uvedli 

autorskou hru Aleny Jopkové a 

Michaely Jakešové Nápoj lásky aneb 

Čarování v milování a pak už jsme 

museli sáhnou do fondů Dilie.

První hra byla Dívčí válka (1997) od

F. R. Čecha.

A následovaly další:

- Švec a čert

- Sousedé

Nejkrásnější válka Loupežníci na Chlumu



1 + 1 = 3 3 + 3 = 5

Jak začala a skončila Trojská válka

Čáry báby Cotkytle

Zatím naší zřejmě nejúspěšnější hrou je „Mátový nebo citron?“ se 

kterou sklízíme úspěchy již druhý rok.

Publikační činnost

Čestice sedmsetpadesátileté – Jan Hartl r. 1993

Holoubci veršů míří k domovu – Doubravický, Hrách, Hrubý, 

Kuncipál r. 1995

Rukopis F.X. Chanovského – Několik poznámek k historii 

Čestic a Němčic r. 1996

Cestami a pěšinami Česticka a Vacovska – Josef Křešnička 

r. 1996

Doktorské příběhy – Jiří Marek, Eva Marková r. 1998

Dětský rok na vsi - Josef Křešnička r. 2004

Cestami a pěšinami Česticka a Vacovska – reedice r. 2013



Divadelní festivaly na zámeckém nádvoří
Již několik let se snažíme rozšířit kulturní nabídku v naší obci 

pořádáním letních divadelních festiválků na zámeckém nádvoří. Za 

posledních 5 let se tu vystřídalo na desítku souborů, některé 

opakovaně. Vzpomeňme například

- divadelní soubor PIKI Volyně (Monsieur Amedéé, Podzim života je 

krásný)

- divadelní soubor Čelakovský Strakonice (Doba kamenná, Zelňačka)

- divadelní soubor Čelakovský – mladá scéna (Muž sedmi sester, 

Amant, Dámský krejčí, Švagřičky)

- divadlení soubor Kolár Strašín (Naši furianti)

- Spolek divadelních ochotníků Blatná 

- Ražický hravý spolek (Český Honza, Paroháči, Jak čert vyletěl 

z kůže)

- soubor KOS Čkyně (Postel pro anděla)

- loutkový soubor Radost Strakonice (Třetí sudička, O dobré duši)

- divadlo Klauniky Brno

- spolek Ochotník Kladruby (Holky ze Stoyerville)

Naši furianti Zelňačka

Amant    Holky ze Stoyerville



Monsieur Amedéé Muž sedmi sester

Podzim života je krásný Doba kamenná

Klaunika Brno Paroháči



Ovšem divadlem naše aktivity nekončí. Snažíme se pořádat 

kulturní akce pro všechny věkové kategorie. 

Pořádáme diskotéky, tématicky zaměřené 

- dělnická diskotéka

- zdravíme slavné májové dny

- květinové děti – rozloučení s prázdninami

- velikonoční odpoledne s ukázkami zdobení kraslic různými 

technikami, pletení pomlázek, výroby ošatek z slámy

- adventní odpoledne s kulturním programem a prodejem zboží 

s vánoční tématikou, které vyrobily děli v základní škole.

Velkou oblibu u starší generace našly koncerty pořádané na 

zámeckém nádvoří. Již se nám představila Nektarka, Babouci, Malá 

muzika Nauše Pepíka, Akord.

Babouci Malá Muzika

Nektarka Akord



Večerní koncerty jsou oblíbené spíše střední generací. Na 

nádvoří jsme přivítali Abraxas, Sandonoriko, Nutno dodat, ve 

spolupráci s městysem i skupiny HUDBA PRAHA, Parkán Strakonice, 

The Beatles revival.

Nutno dodat Sandonoriko

Abraxas

         Hudba Praha Parkán



Nejen koncerty na zámeckém nádvoří, ale i koncerty pořádané 

v kostele mají své kouzlo. Tyto koncerty se ovšem mohou pořádat 

pouze díky grantům Jihočeského kraje. Již dvakrát jsme mohli uvést 

v předvánočním období adventní koncerty. V létě v kostele vystupoval 

Pěvecký soubor Gymnázia Strakonice, který sbírá ocenění po celé 

Evropě a skupina Ádh Mór ze Strakonic. Prostor dáváme i místním 

malým muzikantům ze Soukromé hudební školy v Radešově.

Gymnázium Strakonice      Ádh Mór

Čestické pouti

Jsou dalším dílkem do skládačky aktivit Kulturního spolku. 

Snažíme se vždy připravit buď celý program nebo se alespoň nějakou 

malou částí podílet na této velké akci.

V rámci pouti se předvádí buď nastudované pásmo (Staročeské 

posvícení, Zemědělský rok na vsi), nebo si Volné sdružení muzikantů a 

zpěváků z Čestic připraví pásmo písniček (Staropražské písničky, 

divadelní písničky). Dále připravujeme výstavy, zajišťujeme 

předvádění starých řemesel (drátování, paličkování, pletení ze slámy, 

výroba mašlovaček, výroba šperků). V neposlední řadě financujeme 

koncerty pořádané na nádvoří v rámci pouti.

Ve spolupráci s Pošumavskou dudáckou muzikou, mládeží a dětmi 

z Čestic a okolí připravujeme pásma, která mládež dříve na vsích 

pořádala. Snažíme se tak, aby staré tradice na vsi nezanikly. A 

kupodivu je stále dost mladých lidí, kteří mají o tyto tradice zájem a 

jsou ochotni celá pásma secvičit ve svém volném čase.



Staročeské máje r. 2006

Staročeské máje r. 2011



Staročeské posvícení r. 2006

Posvícení r. 2011



Zemědělský rok na vsi r. 2012



Velikonoční odpoledne

Před Velikonocemi pořádáme  Velikonoční odpoledne – příjemné 

posezení v sále Lidového domu, kde se mohou návštěvníci seznámit 

s různými technikami zdobení vajec, velikonočními dekoracemi, mohou 

si vyzkoušet zdobení perníčků, pletení pomlázek a další „velikonoční“ 

aktivity jako je drátování vajec, patchwork. K příjemnému odpoledni 

přispívá i harmonikář a zpěváci.



Diskotéky

Nezapomínáme ani na mladší generaci, pro kterou pořádáme 

diskotéky, někdy tématicky zaměřené. Úspěch slavila diskotéka 

s podtitulem „Zdravíme slavné májové dny“ s ukázkami spartakiádního 

cvičení.

Předvádění řemesel

při zajišťování programu o čestické pouti

drátování výroba šperků

patchwork paličkování



O čestický brambor

Je dětská literárně výtvarná soutěž, 

jejímž iniciátorem byl zakladatel Kulturního 

spolku Josef Křešnička. Snažil se v dětech 

probudit literárního ducha. Bohužel se dožil 

pouze tří ročníků. Prvních ročníků soutěže 

se účastnily děti pouze z okolních škol, dnes 

už je do soutěže zapojeno přes deset škol a 

kolem tří set žáků ve třech věkových kategoriích. Vyhodnocení 

soutěže spojené s kulturním programem probíhá vždy v listopadu a 

Kulturní spolek se podílí na spolufinancování odměn pro účastníky 

soutěže. 

Práce dětí zveřejňujeme v našem časopisu „Čtení pro lidi“.

Proč prší.
Celý den prší. To je zase na obloze smutku, říkám si. Že nevíte o čem 

mluvím? Tak si poslechněte příběh  z dávných dob.

Na obloze se objevily první mraky. Taková rodinka - táta, máma a malý 

mráček. Ten rostl, rostl - no jako z vody , až jednou prohlásil: ,,Půjdu si hledat 

nevěstu.“

Vyhlédl si duhovou vílu, protože zářila úžasnými barvami. Ještě víc se 

nafoukl, aby vypadal jako chlap, a požádal vílu o ruku.

„Nemohu se stát tvou ženou,“ odpověděla. „Já patřím všem .“

Nešťastný obláček se žalem celý schoulil, a jak se tak se smutkem 

rozvzlykal, celý se otřásl a plakal a plakal. K němu se přidali i jeho příbuzní a za 

chvíli z oblohy padala celá záplava. Přece jste slyšeli o potopě světa?

Občas si mraky na tu smutnou příhodu vzpomenou ještě dnes a to pak 

všichni vyndáme deštníky nebo pláštěnky.



Adventní odpoledne

Poslední adventní neděli se vždy na zámeckém nádvoří koná 

Adventní odpoledne.

O zábavu se postarají děti ze základní školy, mateřské školy, 

Soukromé hudební školy Radešov a někdy i hosté (Pošumavská 

dudácká muzika, Elčovická dudácká muzika). Na závěr probíhá „Živý 

Betlém“

Celé odpoledne jsou k dostání dárky s vánoční tématikou, které 

vyrábí žáci základní školy a je zajištěno i vánoční občerstvení 

(medovina, vánoční punč, svařené víno a pro děti čaj).



Adventní koncerty v kostele

Díky grantům Jihočeského kraje jsme již dvakrát mohli 

uspořádat adventní koncerty v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

v Česticích. Unikátní akustika umožňuje jedinečný zážitek.

Poprvé jsme zde přivítali Prácheňský soubor písní a tanců 

Strakonice, Pěvecký sbor Mír Čkyně, sbor Scholy Všech Svatých 

Volyně a sbor sv. Mikuláše z Radomyšle.

Podruhé pro velký úspěch jsme znovu pozvali Prácheňský soubor 

písní a tanců a Scholu Všech Svatých Volyně a dále se nám představili 

i žáci ze Soukromé hudební školy Radešov a rodačka z Čestic Petra 

Vilánková (nyní Brabcová) se svým mužem Janem Brabcem, kteří si 

připravili nádherné koncertní pásmo pro housle a klarinet.

Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice



Radomyšl Mír Čkyně

Schola Všech svatých Volyně Petra a Jan Brabcovi

návštěvníci



Představili jsme zlomek činnosti Kulturního spolku Čestice u 

příležitosti 20. výročí jeho vzniku.

Doufáme, že i nadále budeme jedním z hlavních nositelů kultury 

v našem regionu

Tato brožurka vyšla díky finanční podpoře Krajského úřadu

Jihočeského kraje
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