
Projekt Bolestné kameny a instalace kamenů v Píseckých horách 
Projekt BOLESTNÉ KAMENY 

projekt Obchodní akademie a Jazykové školy Písek 
Cíl: pojmenovat bolesti moderního člověka, pomoci je uchopit u sebe, prohloubit sociální 
cítění ve vztahu k druhým a pomoci posunout moderního člověka k naději 
V první fázi měli studenti Obchodní akademie za úkol sestavit 14 bolestí moderního 
člověka. Mezi tématy se objevily např. ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, smrt blízkého, 
opuštěnost, deprese atd. Patnácté heslo bylo od začátku dané – Naděje. Hesla byla 
zkonzultována s lidmi ze všech sociálních sfér  a dále,   
ve druhé fázi, byl  studenty distribuován na 600 míst (domovy důchodců, školy, dětské 
domovy, církve, věznice, hospice, úřady práce aj.) dopis a plakát s těmito hesly a zde lidé 
žádáni, aby poslali studentům svůj příběh.  K dnešnímu dni vlastníme několik desítek 
příběhů z věznic, dále lidí onkologicky nemocných, opuštěných, zraněných atd., kteří 
vzali jako naději již to, že se mohli z bolesti vypsat, ale svým příběhem mnohem více 
posunout další, kteří v současnosti svým bolestným kamenem prochází.  
Ve třetí fázi vznikne 14 putovních panelů s bolestmi z pohledů lidí, kteří bolesti 
prodělali a pozitivně překonali a patnáctým panelem, který ponese jméno Naděje.  Tyto 
panely budou posílány na místa, kde mohou pomoci prohloubit sociální cítění a 
posunout k naději (nemocnice, hospice, vězení, dětské domovy, úřady práce atd.). Poté 
senát, ambasády, Brusel, po překladu školy v zahraničí.  Pozn.: V rámci této fáze se také 
do projektu zapojilo Jihočeské divadlo, která připravuje dramatizaci k projektu.  
Ve čtvrté fázi se uskuteční v rámci Cesty bolestných kamenů instalace skutečných 
kamenů v Píseckých horách. Trasa: U Vodáka – odbočka ke Kraví hoře- lesem na 
Vyhlídku píseckých lesníků. Kameny o velikosti 1,8 x 1 m na cestě dlouhé 1,5 km 
budou lemovat terén  (1 kámen – 1 napsané heslo). Nahoře,  na Vyhlídce píseckých 
lesníků, bude poslední zastavení - kámen s názvem Naděje.  
V páté fázi vznikne CD, na kterém budou předčítat 14 příběhů 14 herců a Tomáš Halík. 
CD, eventuálně sborník bude určený pro základní a střední školy a veřejné instituce. 
První příběh byl již pro účely projektu nahrán s hercem Janem Třískou v České televizi 
Autor a koordinátor projektu: Mgr. Pavel Sekyrka, ředitel  
Záštita nad projektem: Marta Kubišová, prof. Tomáš Halík 
Další záštita nad projektem:  
Město Písek (zastoupené JUDr. Ondřejem Veselým, starostou a Mgr. Hanou 
Rambousovou, místostarostkou) 
Jihočeský kraj 
Česká křesťanská akademie 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Rozpočet: panely(Čj, Aj, NJ): 150 000 Kč, Cesta zamyšlení: 800 000 Kč, Nahrávání, 
studio, hudba, herecké obsazení: 150 000 Kč (odhad) 
Pozn.: Náklady na realizaci projektových fází řeší Obchodní akademie z uznaných 
grantových řízení a z darů milých donátorů 
Sponzoři: Nadační fond ČEZ, Nadace kardinála Vlka, Nadační fond Albert, Intelis, 
Mládež v akci, Passerinvestgroup, Kámen a písek, spol. s.r.o., Zakom, GK Plavec 
Dosavadní medializace: Česká televize (Sama doma), MF dnes, IDNES, rádio Orlík, 
Písecký deník, Jihočeská televize, internet 
 


