
POZVÁNKA NA VÝLET  
Cesta po stopách dobrého vojáka Švejka 

16.09.2017 

 
 
Odjezd z Košetic: parkoviště Jednota 07:00 hodin 
 
Po cestě se naberou účastníci v:    Onšově 06:35 hodin – plac pod kostelem 

Martinicích 06:45 hodin – křižovatka Onšov x Chyšná  
(autobus JSDH Onšov)  Chyšné 06:50 hodin – autobusová zastávka  
 
Mezi tím se svezou účastníci z: Babic  06:35 hodin 
(Transit SDH Babice)   Buřenic 06:40 hodin 
          Radějova 06:45 hodin     
Účastníky z Chýstovic dovezu osobně, sraz:            06:40 hodin                                               
  
Program: 
 

- Obec Putim (četnická stanice, socha Josefa Švejka, památkově chráněný most 
přes řeku Blanici, kaple vedená v seznamu kulturních památek, případně 
kostnice) 
 

- Město Písek (Křižíkova vodní elektrárna, Prácheňské muzeum, nejstarší 
kamenný most a sochy z písku + oběd)  

 
- České Budějovice (Budějovický Budvar, národní podnik) 

 
- Košetice (předpokládaný příjezd zpět přibližně 21:00 hodin – 21:30 hodin) 

 
„Poslušně hlásím,“ že Okrsek 11, Košetice opět pořádá výlet pro „zasloužilé hasiče“ 
jednotlivých sborů našeho okrsku s názvem: „Cesta po stopách dobrého vojáka Švejka“ 
a rádi bychom Vás touto cestou na výlet pozvali.  
 
Po výše uvedeném svozu pojedeme z Košetic směrem na město Tábor, kde začne pomyslný 
začátek naší cesty. Zde totiž Švejka postihla ta nehoda, že v nádražním hostinci pil za stolem 
jedno pivo za druhým a ujel mu vlak, kterým se měl dostat ke svému regimentu do Českých 



Budějovic. Tábor se do našeho programu již nevešel, a tak cestu zahájíme pouze pomyslně 
posilněním se douškem z domu donesené slivovice. 
 
Po zahájení vlastní cesty v Táboře pojedeme do Putimi, jedné z nejznámějších jihočeských 
obcí ležící na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, která 
nás bude provázet později. Putim byla první zastávkou Švejka na cestě ke svému regimentu. 
Máme zde domluvenou schůzku se starostou, popřípadě kronikářkou obce, kteří by nás měli 
neformálním výkladem seznámit s historií obce, která je velmi bohatá. Obec je totiž nejstarší 
sídlo v okolí, starší než současné okresní město Písek a v roce 1995 byla vyhlášena vesnickou 
památkovou zónou. Krom toho, že Jindřich Šimon Baar, inspirovaný svým strýcem farářem 
Josefem Baarem, umístil do vsi dějiště románu Jan Cimbura, naším cílem je zde zejména 
právě dílo Jaroslava Haška, který v Osudech dobrého vojáka Švejka nechává tohoto 
po posilnění brambůrkou na mostě přes řeku Blanici zatknout a bystrým strážmistrem 
Flanderkou mistrně na místní četnické stanici vyslechnout. V průběhu jistě zajímavého 
výkladu o obci shlédneme zachovalý autentický dům tehdejší četnické stanice (pouze exteriér, 
neboť interiéry byly dotáčeny na Barrandově a dům je běžně obývaný), sochu Josefa Švejka, 
památkově chráněný most přes řeku Blanici z roku 1864, kapli z roku 1818 vedenou 
v seznamu kulturních památek, popřípadě dostatku času i kostnici z roku 1741, kde jsou 
uloženy pozůstatky padlých ve válce o Rakouské dědictví. 
 
V Putimi strážmistr Flanderka pojal podezření, že Švejk je ruským špiónem a nechal ho 
předvést do Písku. Písek je tedy naší další zastávkou. Jedná se o město s velmi bohatou 
kulturní historií. My zde navštívíme kousek od centra na řece Otavě vodní elektrárnu, která je 
umístěná v bývalém Podskalském mlýně. Sestrojil jí v roce 1888 František Křižík a byla to 
první elektrárna v Čechách určená pro účely veřejného osvětlení. Dnes je elektrárna opět 
v provozu a je v ní umístěno muzeum. Dalším cílem naší cesty v Písku je raně gotický 
kamenný most přes řeku Otavu postavený koncem 13. století. Tento most je po již zničeném 
mostě Juditině v Praze druhým nejstarším kamenným mostem v Čechách a je jedním 
z nejstarších dochovaných kamenných mostů v Evropě. Na náplavce řeky Otavy, ale i 
před muzeem budeme moci shlédnout obří sochy z písku, které zde byly vystavěny již 
po desáté, tentokrát na scény z příběhů Václava Čtvrtka. Abychom se o Písku dozvěděli co 
nejvíce, navštívíme v hradu umístěné Prácheňské muzeum s bohatými sbírkami 
mineralogickými a archeologickými a s expozicemi o historii města a těžbě zlata na Písecku. 
Zvláštností je expozice historie rybářství s několika akvárii s živými rybami. Největší 
zvláštností v muzeu bude ovšem to, že se nás, po předchozím vysvětlení významnosti našeho 
výletu, ujme sám pan ředitel muzea a výjimečně pro nás nám po muzeu udělá komentovanou 
prohlídku s výkladem. V Písku v neposlední řadě navštívíme v historickém centru Plzeňskou 
restauraci u Rainerů, kde máme zamluvený salónek s motivy jak jinak, než Dobrého vojáka 
Švejka. I tato restaurace je v Písku významným kulturně společenským místem. V domě 
bydlel básník Adolf Heyduk a mezi významnými návštěvníky minulé doby byli Mikoláš Aleš, 
Fráňa Šrámek a Jan Neruda.  V dnešní době mezi významné hosty patřili všichni naši 
novodobí prezidenti Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman a mnoho dalších osobností 
politického, kulturního a společenského života. Významnost restaurace samozřejmě stoupne i 
po tom, co v ní i my jistě dobře poobědváme.  
 
Těm, kteří s námi jezdí pravidelně, určitě neuteklo to, že do současné doby není nikde uveden 
čas, kdy budeme jednotlivé zastávky v Písku absolvovat. Vše je závislé na tom, jak se ještě 
domluvím s ředitelem muzea, který čas nám věnuje, neboť ten bude ukrajovat se svého 
vlastního volného času a má ještě na ten den osobní program. Tím se ale netrapte, 
do předmětného dne bude vše v kolejích, na které jste zvyklí, tedy že časový harmonogram 



bude vypracovaný do poslední minuty.  Jediný čas, který je pro nás v současné době v Písku 
důležitý, je čas odjezdu z města, což bude po patnácté hodině.   
 
Abychom stejně jako Švejk, který nakonec ke svému regimentu do Českých Budějovic 
šťastně dorazil, i my vyrazíme z Písku přímo do cíle naší cesty. Tímto cílem je Návštěvnické 
centrum národního podniku Budějovického Budvaru. Zde máme pro naší skupinu 
zamluvenou prohlídku pivovaru s ochutnávkou čerstvě uvařeného piva načepovaného 
z pivovarských tanků v ležáckých sklepeních. Vlastní prohlídka je zamluvená na čas 16:45 
hodin. Toto je jediný čas, u kterého si nemůžeme dovolit se zpozdit. Řečeno slovy Švejka: „ 
Každý takový vopoždění je ošemetná věc. Napoleon se u Waterloo zpozdil o pět minut a byl 
s celou slávou v hajzlu.“ Před tím budeme mít prostor navštívit v případě zájmu i 
multimediální expozici s názvem „Příběh budějovického piva“, která je součástí 
Návštěvnického centra Budějovického Budvaru a neobvyklou formou vykresluje dějiny 
pivovarnictví v Českých Budějovicích, popřípadě čas využijeme k zakoupení propagačních 
předmětů. Po ukončení prohlídky máme zarezervovaná místa v Pivnici Budvarka, abychom 
mohli například u tankového kroužkového ležáku dojmy z Cesty po stopách Dobrého vojáka 
Švejka vstřebat a lépe se tak vcítit do jeho nepříjemné situace, kdy ho v Táboře na nádraží 
stihla ta nehoda, že pil za stolem jedno pivo za druhým, až mu ujel vlak a on tak musel tu 
dlouhou cestu z Tábora až do Budějovic absolvovat po svých a navrch část z ní s četnickou 
eskortou. 
 
Zbývá říci několik organizačních drobností. Co si vzít s sebou a jak se na výlet vybavit? Výlet 
proběhne za každého počasí. V případě nepříznivého počasí se obejdeme pouze 
s nepromokavou bundou nebo deštníkem. Převážně se budeme pohybovat okolo autobusu, 
kterým přijedeme vždy na dané místo, a když bude pršet nepřetržitě, jsme schopni být 
po celou dobu pod střechou. Zmoknout můžeme pouze při krátkých přechodech v Písku, ale i 
tady je vše po ruce v okolí centra. Co se týče jídla, tak i přes to, že čas oběda zatím přesně 
nevím, bude mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou. Další hromadné občerstvení je plánované 
v případě zájmu až do pivnice po prohlídce. Pití si jinak můžete koupit kdekoliv po cestě 
po Písku. Další svačiny nechám na fantazii každého účastníka, v autobuse rozhodně záložní 
pití a svačinu každý uveze.  
 
Pravidla pro financování jsou jednoduchá. Okrsek 11, Košetice za každého hasiče uhradí 
kompletní naplánovaný program. Každý z účastníků si pak zaplatí to, co sní a vypije na obědě 
U Rajnerů a v Pivnici Budvarka. Ochutnávka piva v ležáckých sklepích je součástí prohlídky. 
 
Pravidla pro přihlášení jsou stejná jako v minulých letech. Stačí pouze svoji účast potvrdit 
na můj e-mail: zdeneksovka@seznam.cz nebo na tel.: 605 888 962. Přihlašování provádějte 
prosím svědomitě, aby nezůstala v autobuse zbytečně volná místa, nebo abychom někoho 
nenechali nedopatřením doma. Přihlášení, popřípadě odhlášení proveďte prosím co nejdříve, 
kdy budete vědět, jak na tom jste, nejpozději do úterý 12.09.2017. Ve výjimečných případech 
jednotlivců až do odjezdu autobusu. Bude-li cokoli, na co se potřebujete zeptat, neváhejte 
mne kontaktovat. 
 
Těšíme se na Vás. 
 
Okrsek 11, Košetice 
Zdeněk Sovka                                                                                                                                                              
605 888 962 
zdeneksovka@seznam.cz 


