
Po stopách Fráni Šrámka (modrá trasa)

Pracovní list

Výchozí bod: Alšovo náměstí

1. Alšovo náměstí – bývalá  škola
Do druhé třídy obecné školy sem přišel malý Fráňa Šrámek po přistěhování do Písku. 

•  Na budově snadno najdete symboly pilnosti. Na které budově, na dohled od školy, jich je 85?  
Napovíme, že byla postavena pro Občanskou záložnu.

Prostranství kolem kostela se nazývá Bakaláře podle školy, jejíž renesanční budova stála před 
kostelem do roku 1853.
•  Najděte před kostelem upomínku na tuto školu.

2. Ulice Fráni Šrámka – dům U Koulí

Dětství a mládí prožil F. Šrámek v domě U Koulí. 

•  V této ulici se nachází i „zlatá“ dělová koule. Najdete ji?

•  Jak se jmenuje herecká partnerka Eduarda Cupáka v roli Vilíka Roškota, se kterou hledí 
    na časně ranní řeku se splavem?  

3. SOŠ a SOU, Komenského ulice – bývalé gymnázium

Na hotelu na rohu Komenského ulice jsou obrazy provedené podle kartonů Mikoláše Alše.

•  Na jednom z obrazů na hotelu jsou dvě osoby, jejichž činnost vykonával v Písku i F. Šrámek. 
Jsou na výletě na Zvíkově. Za jakým účelem pobývaly ony osoby i Šrámek v Písku? 

•  Mohl si Šrámek na svých toulkách notovat písničku „Když jsem já šel tou Putimskou branou“?     

4. Palackého sady
 Palackého sady byly oblíbenou promenádou píseckých studentů a slečen. 

•  Pomník F. Palackého byl slavnostně odhalen roku 1886. Mohl se této slavnosti zúčastnit i malý 
Fráňa?

•  Co znázorňují alegorické sochy na průčelí Divadla Fráni Šrámka od Jana Jiřikovského?

5. Kamenný most
Došli jste k nejstaršímu dosud stojícímu kamennému mostu v naší republice, který vznikl ve 13. století.
Sochy, které ho zdobí, jsou však pozdější. 

•  Přes který most musel Fráňa přejít, aby se z domu U Koulí, kde bydlel, dostal do školy
a) žádný         b) Kamenný most       c) Šrámkův most       d) lávka vedoucí přes Ostrov

Z mostu vidíte hučící jez na Otavě, na který se z domu U Koulí díval Fráňa Šrámek i hrdinové jeho děl. 

•  Jak se jmenovali? Uveďte alespoň dvě jména.


