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V projektu Week of Life 
(Týden života) je nejstarším 
aktivním účastníkem. „Dej-
me tomu, že jsem stařeši-
na rodu. Proto mě zaklada-
tel projektu, fotograf a reži-

Dvaaosmdesátiletý Josef Písek z Havířova 
se drží moudra, které říká, že každý je tak 
stár, jak se cítí: „No a já mám v životě ješ-
tě nějaké plány, jsem na světě rád!“ A tak 
třeba nafotil týdny svého života v  rámci 
internetového projektu Week of Life! JOSEFA JOSEFA

Text:  Václav Suchan
Foto:  Josef Písek

ve fotografi ích
Pokračujte na straně 36
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sér Adolf Zika, v duchu in-
diánských tradic pasoval do 
funkce náčelníka woláků (z 
WOL). A u přátel se to uja-
lo,“ říká energický senior.

Vášeň
Do Week of Life vstoupil 
před devíti roky díky své-
mu koníčku, fotografová-
ní. Účastnil se soutěže Foto-
graf roku a lehce tehdy zkri-
tizoval snímek od fotografa, 
který byl shodou okolnos-
tí členem redakce Week of 
Life. To ale nevěděl. Každo-
pádně si o snímku otevřeně 
promluvili. 

„Fotograf Zdeněk Dvo-
řák vyvrátil moje námitky a 
výsledkem bylo pozvání do 
projektu WOL. Myslím, že 
jsme teď po těch letech dob-
rými přáteli...“ říká pan Josef.

Focení ho baví dlouho-

době, vlastně celý dosavad-
ní život. Ale až nyní mu dává 
smysl! 

Projekt Week of Life má 
podle jeho slov ambici stát se 
fotografi ckou kronikou lid-
stva. Účastníci zde devíti fot-
kami denně (Nedělní Blesk 
z nich vybral vždy šest), od 
rána do večera, dokumentu-
jí  týden svého života. Kva-
lita snímků není podstat-
ná, běžně se používají tře-
ba fotky z mobilů. Podstat-
ná je jejich dokumentační 
hodnota. 

„Záleží jen na naší upřím-
nosti a na tom, kolik toho 
chceme o sobě odhalit. Pro 
mne je fascinující, že se 
mohu podívat, jak pro-
žil svůj týden jiný účast-
ník třeba na Slovensku, ve 
Finsku, Rusku, Itálii, Ka-
nadě nebo třeba v  Japon-

sku. Stačí se zaregistrovat na 
www.weekofl ife.com,“ říká 
amatérský fotograf.

Hodně přátel
Tenhle projekt je podle něho 

to nejlepší, co ho mohlo 
v jeho věku potkat. „Poznal 
jsem díky tomu řadu skvě-
lých lidí, mám mnoho přá-
tel, se kterými se pravidel-
ně setkávám. A ten úžasný 

kontakt s nimi a s mou ro-
dinou mi vždy znovu dobíjí 
životní energii. Asi je to ten 
nejlepší recept: pokud mož-
no zůstat aktivní. Přestože 
to někdy bolí! Ty nohy, ou-

vej...“ chválí s úsměvem in-
ternetový projekt Josef Pí-
sek.

Nesedí na zadku
Týdny 82letého důchodce 

jsou prý podle jeho slov dost 
jednotvárné, a nechce jimi 
proto nikoho nudit. To ale 
opravdu nehrozí! 

Jeho zveřejněné Týdny ži-
vota dokládají obdivuhod-
nou vitalitu fotografa. A tak 
nechybí týdny plné pohybu 
v Beskydech nebo na haldě 
Ema v Ostravě, ale ani lidsky 
obyčejná a upřímná fotogra-
fi cká sdělení třeba z kuchyně 
nebo hospodského posezení 
s kamarády. 

Josef také prozrazuje, že 
už padesát týdnů v  projek-
tu vzniklo na chatě jeho se-
stry v  podhůří Novohrad-
ských hor, kam vyráží kaž-
dé jaro. „Jsem rodilý Jiho-
čech, a proto jsem je na-
zval Návraty do rodného 
kraje. Je to moje vyznání 
lásky k domovině, “ uzavírá 
sympatický senior.

Sobota

Neděle

I takové opékání špekáčků I takové opékání špekáčků 
lze pojmout sportovně, třeba lze pojmout sportovně, třeba 

v šermířském postoji!v šermířském postoji!


