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Každé dva týdny 6 000 výtisků v Písku a širém okolí

PÍSECKÝ SVĚT 
= účinná a nejlevnější tištěná inzerce, 

VYNIKNETE mezi čtivými články! 
Tel. 739 348 550, inzerce@piseckysvet.cz

ZRCADLO 
• Co se stalo, 
co oceňujeme

AKTUÁLNĚ 
• Spor města 
a občanů 
o retenční nádrže 
v Mlakách u Kluk 
graduje

KULTURA
• Dny české 
státnosti v Písku 

KŘÍŽOVKA 
• o volné vstupenky

HISTORIE 
• Hanuš Kolovrat 
Krakovský

VÍdEň a PÍSEK: 
aNImaTIoN Now! ve Sladovně

RobERT Fulghum 
přijede do Písku
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PÍSECKý SVĚT vychází každý dru-
hý čtvrtek jako čtrnáctideník v ná-
kladu 6 000 kusů a je distribuován 
ZdaRMa.
další plánovaná čísla: ve čtvrtek 
17. a 31. října. Uzávěrka inzerce 
vždy v pondělí před vydáním.

Časopis si můžete vyzvednout na desítkách 
distribučních míst nebo objednat za 10 Kč/ks 
donášku do schránky telefonicky: 739 348 550 
či e-mailem: inzerce@piseckysvet.cz. 

Seznam hlavních distribučních míst:
•	Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
•	Městská knihovna Písek, alšovo nám.
•	Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	TRaFIKY V CEnTRU MĚSTa
•	divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
•	Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1
•	Zimní stadion, na Výstavišti 493
•	Sportovní hala, Tylova ulice
•	dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394
•	Základní umělecká škola, nádražní 1032/27
•	natural, Budovcova 105/4/1
•	Knihkupectví Elim, Velké nám. 8 a Janáčkova
•	Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	Korálkárna Za vodou, Čechova ulice
•	Farmářský obchod Moje Lhota
•	Farmářský obchod Johanka
•	Prodejna Bez obalu
•	Ráj sýrů drlíčov
•	Pekárna Pekar, Pekárna Bernartice – Racek
•	Samoobsluhy COOP, POGRR, Pramen, Spar 
•	ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop)
•	MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	PROTIVín – supermarket Pramen
•	PUTIM – restaurace U Cimbury, obecní 

úřad, vlakové nádraží Čd

OdPadOvý OSkar: Písek získal další kraj-
ské ocenění v kategorii měst nad 5000 obyvatel 
za nejnižší produkci komunálního odpadu 
– 143,6 kg na osobu a rok. Soutěž vyhlašuje 
spolek Arnika už pátým rokem. „Písek díky 
mnohaleté systematické práci dnes recykluje 
a kompostuje přes 60 % veškerých odpadů. Na-
víc toho dosahujeme za vysoce podprůměrných 
nákladů,“ říká místostarosta Ondřej Veselý. Ve 
městě je 145 sběrných stanovišť na separovaný 
odpad, 12 kontejnerů na textil, 12 kontejnerů 
na elektroodpad a 2000 nádob na bioodpad. 
Další odpady lze odevzdat v sedmi sběrných 
dvorech. Obyvatelé v ČR v průměru ročně 
vyhodí 270 kg odpadu, zatímco v Rakousku 
nebo v Německu je to 170 kg.

deN a MěSíc věží a rOZhledeN na jihu 
Čech zahájila 28. září Anabáze Josefa Švejka s Čes-
kou pohádkovou akademií a výstup na věž děkan-
ského kostela. Více na str. 12. Foto Lenka Goetzová

DĚKUJEME !
Redakce a spolupracovníci PS

děkují za projevy podpory, kterých 
se nám dostalo v uplynulých dnech, 

za všechny milé vzkazy a morální 
podporu i za finanční příspěvky. 
Nezaručuje to sice zatím naše 

dlouhodobé přežití, ale jde o jasné 
znamení, že máme nadále usilovat 
o zachování svobodného prostoru 

Píseckého světa.
váš dar na podporu naší činnosti, přede-
vším vydávání těchto novin (jednorázový, 

nebo formou pravidelného měsíčního 
příkazu) – je možno zaslat na účet:

č. 78 31 003 001 / 5500
Veřejná sbírka byla schválena 5. 12. 2013 KÚ 

v Č. Budějovicích. Částku od 2000,- Kč lze jakožto 
dar veřejně prospěšné neziskové organizaci uplatnit 
v daňovém přiznání – rádi Vám poskytneme potvr-
zení. Tel. 739 348 550, mail redakce@piseckysvet.cz.

Vaše redakce PS

Přijďte na veřejné projednání ankety na Hradišti
Osadní výbor Hradiště zve občany na veřejné projednání ankety „Co bude v prostoru po zbouraném 
statku U Kovandů na hradišťské návsi?“ Setkání se koná ve středu 9. října od 19 hodin v sále hos-
tince U Srnků. Přijďte diskutovat o budoucí podobě návsi na Hradišti. Členové osadního výboru 
seznámí občany s výsledky ankety a budou odpovídat na dotazy. Pozvání k diskuzi přijala také 
místostarostka města Písku Petra Trambová, která má ve své gesci rozvoj města.

Zbyněk konVička, osadní výbor Hradiště

NOvÁ želeZNIČNí ZaSTÁvka vyrůstá v těchto 
dnech u podchodu na sídliště Písek Jih. Zatím není 
jasné, zda či kdy dojde na slíbenou rekonstrukci 
podchodu.   Foto M.Myslivcová

102. NarOZeNINy OSlavIla PaNí 
JarOMíra ŠvecOvÁ v domově pro seniory 
Světlo v Písku. Místo starosta Petr Hladík (na 
snímku) a vedoucí odboru školství a kultury Marie 
Cibulková předali oslavenkyni květiny, dárkový 
balíček a pamětní list. „Teta bývala vždycky 
hodně činorodá. Ještě vloni dokonce pracovala 
i na zahrádce,“ usmívá se Helena Štěrbová, 
neteř paní Švecové. „Teď už jí, bohužel, zdravíčko 
neslouží.“ Jaromíra Švecová se narodila ve Slatině 
u Přešťovic. V Písku žije od sedmdesátých let 
minulého století. Celý život pracovala v textilním 
průmyslu. Ráda cestovala, četla a vyšívala. „To byla 
moje velká láska, dneska už nevyšívám, začínám 
hůř vidět, tak si musím šetřit oči,“ svěřila se před 
dvěma roky při oslavě svých stých narozenin. 
Tehdy také zmínila svůj recept na dlouhý život: 
nezávidět a nic zlého nikomu nepřát.

stk Mirotice s.r.o.
s t a n i ce  te c h n i c k é  k o nt ro l y  
a   m ě ře n í  e m i s í

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

Zajišťujeme zákonem předepsané kontroly motocyklů, osobních motorových 
vozidel, nákladních vozidel do 3,5 t a jejich přípojných vozidel, dále traktorů 

i jejich přípojných vozidel.
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Papučový den 
domácí hospic athelas se po roce opět zapojí do 
kampaně mobilních hospiců dOMa a osloví tak 
širokou veřejnost na Písecku. Mobilní hospice 
doprovázejí nevyléčitelně nemocné v závěru 
jejich života. Přinášejí do domácnosti odbornou 
zdravotní péči, informace a podporu. Pomáhají 
celou nelehkou situaci zvládnout také rodině 
umírajícího člověka.
Pondělí 7. října je dnem, kdy začíná celorepubli-
ková týdenní kampaň pro mobilní hospice. V ten 
den si lidé v Česku berou své papuče (bačkory) 
do práce. den, kdy je facebook a instagram za-
plněný fotografiemi s hashtagem #papucovyden. 
den, o kterém se píše, o kterém se mluví, který 
je vidět. den, kdy umíme vysvětlit, proč mnozí 
z nás vypadají tak netradičně. den, který má 
smysl, protože předává poselství. 
V letošním roce podpoří #papucovyden na Pí-
secku děti v mateřských školkách, které budou 
vymalovávat bačkůrky. Mezi 7:30 a 9:30 hodinou 
můžete přijít posnídat do hospice. Celý den 
v obchodech, školách, bankách či na úřadech 
potkáte lidi v papučích a odpoledne od 15:30 
do 16:30 se pokusíme vytvořit velký papučový 
řetěz přes kamenný most v Písku.
Zapojte se tedy i VY a přizvěte vaše kolegy, 
kamarády a všechny, kteří chtějí změnit pově-
domí o umírání v České republice. Upozorněte 
společně s námi na to, že umírat doma je možné 
a že existují služby, které nabízejí doprovod. 
Odborný i lidský. Sdílejte vaše fotografie na 
sociálních sítích s hashtagem #papucovyden 
a sledujte, jak papuče mění svět. 
Vzhůru do papučí! děkujeme.

Domácí hospic athelas v Písku

dodá spolek 

Farmáři z. s. z Čížové
BALENÍ hovězího masa: 

10 kg – 1.950 Kč, 5 kg – 990 Kč

na základě vysoké poptávky 
rozšiřujeme sortiment masa 

o VEPŘOVÉ Z DOMÁCÍCH CHOVŮ

Objednávky a bližší info 
na tel. 797 633 200

e-mail: info@farmarizjihu.cz, 
www.farmarizjihu.cz

ČERSTVÉ maSo 
Z JIhoČESKÝCh 

FaREm 

Na VÁŠ STŮl

Část občanů Kluk projekt naopak podporuje, může 
sloužit jako požární nádrž či k chovu ryb. Mezi obě-
ma stranami k žádné dohodě nedošlo, místostarosta 
Ondřej Veselý totiž nebyl hledání kompromisů 
nakloněn. Písečtí zastupitelé budou na svém jednání 
3. října rozhodovat o tom, zda akci za odhadovaných 
15 milionů zařadí do investic roku 2020 a město 
podá žádost o dotaci ministerstva zemědělství. na 
programu jsou i další projekty budování vodních 
ploch a úpravy u rybníků U Vodáka. V současnosti 
se čeká na rozhodnutí krajského úřadu, kam se 
občané Mlak odvolali.

Obyvatelka Mlak paní luzumová na besedě 
popsala pocity části obyvatel, kterých se projekt 
bezprostředně dotýká: „Jsem úplný laik, ale chápu 
princip zadržování vody v krajině. Žiju na Mlakách 
54 let a mám letité zkušenosti s tím, jak tam fun-
guje příroda. Není tam ani kubík betonu, je to čistě 
přírodní místo. Co vlastně chceme od té přírody? 
Mě by zajímalo, jak to bude vypadat v budoucnos-
ti, až postavíte retenční nádrže. Byla jsem se podí-
vat na smrkovické rybníky a byla jsem zděšená, co 
se kolem toho děje a jak to tam vypadá. Kdo se o to 
bude starat, sekat, jak se tam bude jezdit, kde bu-
dou cesty? Pro mne je naprosto nepochopitelné, jak 
do téhle nedotčené krajiny chcete udělat takovouhle 
pecku. Proč zrovna Mlaka, když je potok suchý?“

Jak jsme informovali v  minulém čísle, ani od-
borníci nejsou v otázce budování nádrží v podob-
ných lokalitách, kde se nacházejí přírodní mokřady 
a  přirozené biotopy, jednotní. agentura ochrany 
přírody v  Českých Budějovicích sice vydala sou-
hlasné vyjádření, ale odborníci z  její středočeské 
pobočky podobné projekty naopak nedoporučují.

Redakci Píseckého světa oslovil odborník na 
klimatologii a  hydrogeologii a  vysokoškolský 
pedagog Jiří Svoboda. Poté, co si podrobně pro-
studoval projekt a  osobně prohlédl lokalitu, za-
slal nám vyjádření, které celý projekt významně 
zpochybňuje. Předpoklad, že Jehnědský potok 
nádrže naplní, totiž nikdo měřením neověřoval. 
Podle místních je potok po většinu roku téměř 
bez vody a  projektant staví na pět let starých 
datech o průtocích jiného – Okrouhlického po-
toka: „Jedna záležitost je zde dosti nejasná a  tou 
je stanovení n-letých vod na Jehnědském potoce. 
Vzhledem k  tomu, že se na tomto toku měření 
neprovádí, byl použit analogický numerický mo-
del v podobě průtoků Okrouhlického potoka. Zde 
je ovšem jedna nejasnost. Zatímco v  Jehnědském 
potoce žádná voda neprotéká, je analogický model 

Spor o retenční nádrže 
v Mlakách u Kluk graduje 

V pondělí 30. září se v sále Obecního úřadu Kluky sešli obyvatelé na besedě 
o projektu dvou plánovaných retenčních nádrží v Mlakách. Zatímco zástupci 
města Písek coby investora projekt obhajovali, jeho odpůrci z řad místních 
občanů vysvětlovali své námitky, žádali o revizi projektu a o hledání citlivějšího 
řešení. Problematické je podle nich především kácení mnoha stromů, 
bagrování terénu, likvidace biotopu a nedostatek vody v potoce.

v podstatě pouze teoretickou záležitostí, neboť i při 
nejlepší vůli nelze předpokládat, že by průtokové 
parametry Okrouhlického potoka byly identické 
s  parametry potoka Jehnědského. Toto tvrzení je 
postaveno na zprávě ČHMÚ Č.Budějovice, kde 
jsou uvedeny dané údaje. Zvláště významný je de-
tail, že identické hodnoty obou vodních toků jsou 
postaveny na nestejném říčním kilometru. Jehněd-
ský potok je pro stejné parametry identifikován 
na km 6,5, zatímco Okrouhlický na km 1,1. To je 
podstatný rozdíl. Jakkoliv je studie důkladná, zů-
stává pro budoucnost velmi nejasná otázka délky 
stávajícího suchého období. Přijmeme-li předpo-
klad, že ani v  dalším horizontu nejbližších let se 
situace nezmění, je existence této stavby postavena 
na nejasném odhadu zvýšení srážek. Potom bude 
celé okolí stavby zatíženo stavebním provozem 
s vědomím, že příchod vyššího srážkového období 
je věcí nejisté budoucnosti. Za těchto předpokladů 
je skutečně velmi těžké odhadnout, jak celý pro-
jekt dopadne a  jak dlouho se budou obě nádrže 
napouštět.“ Obecně se dá říci, že průměrný roč-
ní průtok u malých vodních toků při Q1 je při-
bližně dvacetkrát menší. Z toho by vyplývalo, že 
při srážkovém normálu se roční průměr při Q1 
pohybuje kolem 65 l/sec. K  tomu je nutné ještě 
dodat, že musí být zachován minimální  v  celé 
délce toku, což tuto hodnotu snižuje ještě o 30 až 
50 procent.  Při zachování minimálního průtoku 
je možné soudit, že celkový vteřinový průtok se 
bude pohybovat někde kolem 30 l/sec. Všechny 
tyto výpočty jsou ovšem založené na jediném 
předpokladu, že skutečně začne pršet.

Besedy v Klukách se zúčastnil také zastupitel 
Martin Brož (Piráti), který má o  projektu vel-
ké pochybnosti a  chce zastupitele požádat, aby 
si nechali zpracovat i další odborné nezávislé či 
oponentní posudky, které by vyhodnotily nejlep-
ší řešení pro tuto lokalitu. 

Prodejna 
Ráj sýrů
na drlíčově
nabízí široký výběr ovčích, kravských 
a kozích sýrů, klobásy a jiné dobroty 
a rovněž oblíbené dárkové balíčky.

Přijďte si vychutnat 
hEZKÝ dEN SE SÝREm !

Drlíčov 143, Písek, tel. 776 545 959
FB Raj sýrů Písek

Můžete koupit ta
ké 

dárkové poukazy

Akční plán pro udržitelnou energii
a klima bude veřejně projednán

Realizací dílčích projektů v  rámci plánu do 
roku 2030 dojde k uskutečnění aktivit spojených 
se snižováním emisí skleníkových plynů, se zvy-
šováním energetické účinnosti a  s  minimalizací 
negativních účinků plynoucích z extrémních kli-
matických jevů. Všechny aktivity budou vedeny 
tak, aby se do nich mohli občané zapojit a  pří-
mo se podíleli na řešení. Chcete se podílet na 
vytváření plánu pro budoucnost života v Písku? 
Pak přijďte v pondělí 7. října v 16.30 hodin do 
zasedací místnosti v  přízemí Městského úřadu 
v Budovcově ulici 207.       – MÚ –

Smart Písek a město Písek pořádají v pondělí 
7. října veřejné projednání akčního plánu pro 
udržitelnou energii a klima (SecaP).

„SECAP představuje přístup obce k  udržení 
a zlepšování kvality života ve městě, jenž je v sou-
ladu s  dlouhodobým udržitelným rozvojem. Na-
stavuje plán úsporných energetických opatření s cí-
lem snížit množství CO2 produkovaného na území 
města a zároveň nastiňuje kroky pro posílení odol-
nosti města proti nepříznivým změnám klimatu,“ 
vysvětluje Jiří Tencar, specialista na energetiku 
z organizační složky Smart Písek. 

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ PORADNA

- bezplatné dluhové 
poradenství

- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek

ÚT, ČT 14 – 16 hod
nebo po tel. domluvě

Tel: 725 828 814
602 134 647

Email: info@ab-finance.cz
AB finance s.r.o., www.ab-finance.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PÍSEK 6.10.2019 14:00-17:00 
PROCHÁZKA S ARCHITEKTY NA TÉMA 

KAM SE MÁ ROZVÍJET NAŠE MĚSTO 
ZA NÁDRAŽÍ ČI DO KASÁREN 

Procházka do míst možné budoucnosti Písku s výkladem architektů Petra Leška a 
Martina Zborníka. Na příkladech z nedávné minulosti jako zástavby V Oudolí, 
Hradiště, U Václava či dopravního průtahu města se žhavou současností plavmo 
přes téma řeky, lávkou Dagmar Šimkové, přeneseme do nedaleké budoucnosti, k 
loukám nad nádražím či možným změnám průmyslových areálů jako třeba 
vodárny nebo Jitexu a lokality opuštěných kasáren. 

Sraz: ne 6. 10., 14.00, Svatoplukova – zadní ulice u kasáren směrem k 
přemostění k Václavu 

Vstupné zdarma      PODROBNÉ INFORMACE NA WWW.PISECKYSVET.CZ 
 

Dokončení na str. 6

Jakoukoli inzerci, 
poděkování, vzkazy, 

reklamní články 
v tištěném Píseckém světě i na webu 

www.piseckysvet.cz 
domluvíte na tel. 739 348 550 

nebo e-mailem:  
inzerce@piseckysvet.cz.
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Inzerce

Dům kultury Protivín
pátek 8. listopadu od 19.30 hod.  

Vstupné v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč

 

Prodej a rezervace vstupenek 
na tel. 382 251 806 nebo 734 271 080.

Jirka Macháček
Tel.: 777 571 529

info@strom-setkavani.cz

KYTARA NEBO UKULELE?
NAUČÍM VÁS HRÁT!

PÍSNIČKY TRAMPSKÉ I SOUČASNÉ
PRO RADOST VAŠÍ I OSTATNÍCH

UDĚLEJTE SI RADOST HUDBOU!

PTÁ SE VĚRA MATÁZKOVÁ, Písek:
Vážený pane místostarosto, mám na Vás dva do-
tazy:
1. Opravdu se počítá s rekonstrukcí stávajícího 
internátu v Sovově ulici na domov pro seniory? 
Pokud ano, kdy by měla být tato rekonstrukce 
realizována?
2. Jaké služby a pomoc poskytuje Městské středisko 
sociálních služeb v Písku v nočních hodinách a do 
jaké míry je o tyto služby ze stran seniorů zájem? 
děkuji za odpověď.

ODPOVÍDÁ PETR HLADÍK, místostarosta: 

Vážená paní Matázková, 
K bodu 1: Rekonstrukce bývalého internátu na 
domov pro seniory se opravdu připravuje, v sou-
časné době je zpracovávána projektová dokumen-
tace. Realizace bude možná podle toho, jak budou 
probíhat všechna řízení ohledně stavby a také 
příhodné dotační tituly, ale rádi bychom zahájili 
stavbu do dvou let.
K bodu 2: Městské středisko v současné době po-
skytuje tyto sociální služby: Pečovatelská služba, 

sociálně aktivizační služby 
pro seniory, osobní asistence, 
nízkoprahové denní centrum 
a noclehárna. dále poskytuje 
službu jeslí a stravování seni-
orů. V nočních hodinách jsou 
poskytovány služby noclehár-
ny, osobní asistence a pečova-
telské služby. Senioři využívají 

zejména pečovatelskou službu. Pečovatelská služba 
v současné době pečuje v noci o 1 klienta a neeviduje 
další požadavky o tuto službu v nočních hodinách 
(čerpám z informace od ředitelky střediska). V pří-
padě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Kde jsou sliby politiků?
dne 3. 10. bude na programu jednání zastu-
pitelstva prodej „honzíčka“. Podle posledního 
vývoje a řečí do médií jsem ovšem očekávala 
vyřazení tohoto objektu z nepotřebného majet-
ku, ne pokračování v prodeji.

Proč neprodat „Honzíčka“? Třeba pro jedi-
nečnost lokality – když to srovnáme, tak chata 
na Živci právě spolkla něco milionů na zvele-
bení, je mladší než Honzíček, ale město pro ni 
našlo využití... Nebo pro uplatnění stávající bu-
dovy – příměstský tábor pro děti, DDM, skau-
ti – kousek od města a přitom v přírodě nejen 
v době prázdnin! Třeba jako stacionář pro děti 
i  dospělé s  různým druhem zdravotního han-
dicapu. Anebo, stejně jako Živec, k odpočinku 
všech s možností ubytování. Třeba jen pro se-
niory, třeba jen pro mládež, třeba pro všechny.

Protože až se jednou Honzíček prodá, mož-
ná zjistíme, že se mohl hodit, že přibývá lidí 
nemocných, starých nebo postižených, kterým 
by tam bylo líp než ve městě, a bude se hle-
dat vhodná lokalita a  peníze v  rozpočtu na 
novostavbu. Město umí najít nemalé peníze 
na projekty kdečeho, proč se tolik zdráhá najít 
využití pro „Honzíčka“?

MicHaeLa ŠťaStná

Ptáte se zastupitelů: Domov 
seniorů Sovova a služby v noci

Na www.piseckysvet.cz/zastupitele najdete seznam 
zastupitelů města, údaje o jejich veřejných funkcích 
a můžete tu starostce a zastupitelům položit dotaz, 
který je obratem přeposlán adresátovi. Dotazy 
a odpovědi se zobrazují na webu, kde jsou archi-
vovány. Většina zastupitelů s voliči komunikuje 
ochotně a na dotazy odpovídá. Pro zaslání dotazu 
není třeba registrace.

Inzerce

Spor o retenční nádrže v Mlakách u Kluk graduje
Vyjádření agentury ochrany přírody, které ob-
staral místostarosta Ondřej Veselý na podporu 
projektu, není podle zastupitele Brože objektivní. 
Společně se spolkem Voda a zeleň v Písku proto 
oslovili odborníky Kláru Salzmann a Jiřího Malí-
ka z Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Vlá-
dy ČR a Jana Petra nekováře, kteří ve spolupráci 
s  dalšími experty připravují modelové příklady 
účinnějšího zadržování vody v krajině citlivějšími 
metodami, než jsou přehrady a velké nádrže. Jeho 
základem je navracení meandrů potokům, budo-
vání tůní a vysazování nelesní zeleně na správných 
místech. Tito odborníci se s podklady seznámili, 
přijeli do Písku na jednání a přislíbili, že by opo-
nentní návrh vypracovali zdarma. „Věřím, že by-
chom se tak dozvěděli skutečné výhody i nevýhody 
tohoto projektu. Tito odborníci se k projektu retenč-
ních nádrží na Mlakách při ústním jednání v Písku 
vyjádřili negativně, podle nich je absolutně nevhod-
ný. Spodní část louky, o kterou se jedná, byla až do-
nedávna zarostlá rákosem, protože je tam mokřad 
s vlastním biotopem. Nedávno ji někdo asi záměrně 
vysekal. Stavět dvě tak obrovské nádrže na mokřa-
du je opravdu nesmysl. Hráze vysoké přes čtyři me-
try by byly opravdu necitlivé. Byl bych pro řešení, 
kdy se v dolní části pozemku postaví jen nízká hráz, 

při velké vodě se mokřad zaplaví a bude fungovat 
jako zálivová louka, která postupně zase vysychá. 
Případně by bylo možné doplnit také nějakou tůni 
a  víc do místa nezasahovat. Retenční schopnosti 
mokřadů jsou větší než u velkých retenčních nádrží, 
které mají velkou výparnost a musí se o ně trvale 
někdo starat,“ komentuje Martin Brož.

dáša Švecová ze spolku voda a zeleň v Písku 
chtěla toto téma projednat na komisi pro životní 
prostředí rady města, ale nebyl jí poskytnut ča-
sový prostor: „Podle nás je důležitější zachování 
a budování mokřadů. Navrhované řešení je příliš 
razantní. Měl by tam být mokřad, který propouští 
vodu a bude v krajině lépe fungovat než nepropust-
ná nádrž se zadrženou vodou.“

Jan Petr Nekovář je předsedou organizace 
legenda země, která se ve spolupráci s  experty 
na ekologii a krajinu angažuje v ochraně přírody 
před suchem a nabízí městu Písek pomoc: „Podle 
názoru našich expertů je v tomto projektu zásah do 
krajiny příliš velký. Retenční nádrže jsou v pořádku, 
ale měly by se stavět s větší citlivostí. Navrhujeme, 
že bychom s našimi odborníky z Výboru pro kraji-
nu, vodu a biodiverzitu Vlády ČR zdarma zpraco-
vali alternativní variantu, která by více zohlednila 
existující ekosystém a otevřela diskusi s investorem. 

Jde o to, aby zásah retenčních nádrží nebyl tak velký 
a více respektoval krajinu. Retenční nádrže je třeba 
plánovat ve větších souvislostech a s větším respek-
tem k ekosystému. Tento projekt navíc předpokládá 
kácení značného množství stromů a strom je dnes 
nenahraditelný, nově vysazené stromy často usy-
chají. Nádrž by měla více respektovat terén, kde je 
dnes mokřad. Obecně platí, že se mokřad vypařuje 
významně méně než hladina rybníka, kde ztrácíme 
vodu podstatně rychleji. Bohužel v České republice 
zatím chybí krajinné plány a města nemají žádné 
parametry a  pravidla, kterých by se mohla držet. 
Proto někdy vznikají díla, která ekosystému více 
škodí, než pomáhají. Další věc je, že projekty čas-
to vycházejí z  dlouhodobých průtoků potoků, což 
je dnes vlastně zastaralý údaj, protože vody ubývá. 
Tyto statistické modely dnes nedávají smysl. Jsme 
připraveni s městem Písek spolupracovat a společně 
najít nejvhodnější řešení.“

MaGDaLena MySLiVcoVá

Dokončení ze str. 5
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STŘÍbRNÁ mINCE 
ZdaRma 

KE KAŽDÉ SMLOUVĚ  SPOŘENÍ pro děti či 
na důchod!!! MÁM ŘEŠENÍ, JAK SE KE ZLATU, 

STŘÍBRU A PLATINĚ DOSTANETE I VY.
SPLÁTKA PŘES ÚČET (TRVALý PŘÍKAZ) OD 500,- KČ 
– NÁKUP GRAMŮ – DALŠÍ SPLÁTKY – DOSPOŘÍM – 

VYZVEDNU U NÁS NA KANCELÁŘI

GARANTOVANý ODKUP OPĚT U NÁS! 

 mÁTE SVÉ PENÍZE PlNĚ Pod SVoJÍ 
KoNTRolou a NIKdo To NEVÍ. 

(stát, fin.úřad, exekutor atd….),

ZA POSLEDNÍCH 20LET CCA 6 % ZHODNOCENÍ

V RECESI 2007–11 STŘÍBRO NÁRŮST CCA 350 %, 
ZLATO CCA 190 %

ZISKY SE DLE ZÁKONA NEDANÍ !!!

VolEJTE 777 159 508, PIŠTE zlatopisek@volny.cz
Lenka Klečacká

 

Projekt: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek 
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529 

Realizátor: SOS Šumavsko, z. ú. 
Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

IČ 05660599 
Kontakt: kovarova@sossumavsko.cz, +420 730 870 048 

 

P O Z V Á N K A 

na Veřejné setkání  
projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ 

Vážení, 
dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné setkání, které se 

uskuteční dne: 

v přednáškovém sále Městské knihovny Písek  

 

Program: 

1. Zahájení: úvodní slovo zástupce Města Písek, zástupce 
Městské knihovny Písek  

2. Vystoupení dětí z tanečního studia T-Dance 
3. Informace o aktivitách současného plánování sociálních služeb 
4. Představení návrhu komunitního plánu 2020-2022 
5. Představení zástupce sociálních služeb poskytovaných pro ORP 

Písek – Romodrom o.p.s. 
6. Prohlídka veřejně nepřístupných prostor Městské knihovny  
7. Diskuze 

Akce je zdarma, občerstvení zajištěno 

Těšíme se na Vaši účast 

 

Zve Vás  

SOS Šumavsko, z. ú. a Město Písek                              

Inzerce

K velké psychické zá-
těži a strachu o zdra-
ví svých blízkých se 
přidávají i problémy 
finanční. a v tu chvíli 
podávají pomocnou 
ruku desetitisíce dár-
ců po celé České re-

publice, kteří již osmým rokem rodinám pomáhají 
prostřednictvím nadace dobrý anděl. 

„Od vzniku nadace v roce 2011 Dobří andělé po-
mohli už 7000 rodinám, 41 z nich pochází z Písec-
ka. Aktuálně příspěvky každý měsíc rozdělujeme 
mezi více než 3,5 tisíce rodin, které zasáhla vážná 
nemoc,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitel-
ka nadace. „U většiny rodin nemůže jeden z rodi-
čů docházet do zaměstnání – ať už kvůli tomu, že 
onemocněl on sám, nebo kvůli péči o nemocné dítě. 
Pravidelná finanční podpora rodinám částečně 
umožňuje pokrýt chybějící příjem i náklady spoje-

né s léčbou – speciální stravu, zdravotní pomůcky, 
doplňky stravy, rehabilitace, ale také například do-
pravu do nemocnice,“ dodává. veškeré příspěvky 
dárců nadace odevzdává do posledního haléře 
rodinám.

Každý měsíc dalších 100 rodin
nadace dobrý anděl přijme průměrně 107 nových 
rodin měsíčně. Rodinám pomoc dobrých andělů 
doporučují lékaři, sociální pracovníci, ale i lidé 
z jejich okolí. 

Hlavní podmínkou pro přijetí je fakt, že se 
jedná o rodinu s nezaopatřenými dětmi, v níž se 
rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemoc-
něním, nebo kde dítě trpí jinou vážnou nemocí. 
Žádost, kterou rodina vyplňuje, musí vždy potvr-
dit lékař. Přijetí do systému pomoci, a tedy i ode-
slání příspěvku, pak trvá pouhých pár dnů. 

„Snažíme se vše co nejvíce urychlit tak, abychom 
mohli rodině hned první pracovní den měsíce ná-

Dobrý anděl ulehčuje 7000 
těžkých osudů, 41 je z Písecka

Vážné onemocnění dítěte či nečekaná onkologická diagnóza změní život 
od základů. Rodinám s vážným onemocněním pomáhají lidé po celé České 
republice. Mnoho z dárců i potřebných je také z Písecka.

sledujícího po podání žádosti, poslat první pří-
spěvek,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: 
„Čím dříve začneme pomáhat, tím více rodině mů-
žeme v těžké situaci ulehčit.“

Děkujeme jménem rodin, kterým pomáháte! 
Kontakt: tel. 730 820 089, www.dobryandel.cz. 

Markéta křížoVá
nadace Dobrý anděl 

Šestileté Nellince lékaři před třemi lety diagnostikovali 
vážné metabolické onemocnění Leighův syndrom. 

Příspěvek Dobrých andělů pomáhá rodině zvládnout 
obtížnou situaci (ze zpravodaje Dobrého anděla).

Zprávičky z města Písku
aneb Co se děje a plánuje

U Vodáka střídměji
na programu jednání zastupitelstva města ve čtvr-
tek 3. října je návrh na realizaci úprav v lokalitě 
U vodáka. Studie úprav v této lokalitě byla dvakrát 
projednána s občany a širokou veřejností. S vyhod-
nocením připomínek občanů bylo zastupitelstvo 
města seznámeno už 15. srpna. Výsledkem je návrh 
úprav předmětné lokality, který by měl být podle 
předkladatele v souladu s připomínkami občanů. 
navrhovány jsou tyto úpravy:

1. Obnova a doplnění laviček z přírodního ma-
teriálu a v přírodním stylu.
2. Úprava vstupu do vody u rybníka Bašta zapís-
kováním (bez realizace pískových pláží a mola).
3. Údržba travnatých ploch sečením (2–3 sečení 
ročně) včetně údržby keřů a stromů.
4. Zastřešení stávajícího stanoviště sběrných nádob 
na tříděný odpad na parkovišti u rybníka Beran.
5. Případná úprava ohniště včetně jeho legalizace 
zůstává v kompetenci nájemce – společnosti Lesy 
města Písku s.r.o.

Máte zájem o dotaci 
na sportovní činnost?
dne 9. října od 15:30 hodin se v zasedací místnosti 
č. 145 v budově Městského úřadu Písek, Budovcova 
207, uskuteční informativní schůzka k představení 
nejdůležitějších změn v Zásadách pro poskytování 
dotací na sportovní činnost, které budou účinné 
od 1. ledna. 2020. na setkání zve všechny zájemce 
alena kalinová z odboru školství a kultury.

Osvícená galerie
Galerie Portyč se po měsíční pauze opět otevře 
umělcům i návštěvníkům. V září byla zavřená kvůli 
kompletní výměně osvětlení. V novém světle se 
představí už 8. října, kdy bude zahájena výstava 
výtvarných prací skupiny absolventů akademie 

umění a kultury Písek, vzdělávání III. věku. Výstava 
začne v úterý 8. října v 17 hodin. Úvodním slovem ji 
zahájí Marcela Bláhová, lektorka kurzů výtvarného 
oboru Základní umělecké školy Otakara Ševčíka 
v Písku. Práce skupiny absolventů akademie umění 
a kultury Písek budou vystaveny do 31. října. na 
kompletní výměnu osvětlení v galerii Portyč získalo 
Centrum kultury města Písek grant ve výši 30 tisíc 
korun z dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora muzeí a galerií.

Vedle divadla nezaparkujete
Parkoviště vedle divadla Fráni Šrámka bude mít 
nový povrch. Práce na kanalizaci a vylepšení par-
koviště byly  zahájeny v polovině září a potrvají 
až do 8. listopadu. než si tedy návštěvníci divadla 
zaparkují své vozy na vylepšeném parkovišti před 
sportovní halou vedle divadla, měli by se obrnit 
trpělivostí a hlavně, vyrazit na představení včas. „Je 
možné, že místo na zaparkování budou návštěvníci 
divadla hledat složitěji a pravděpodobně zaparkují 
dál od divadla, než by si představovali. Přesto věří-
me, že si tím nenechají zkazit kulturní zážitek. Od 
poloviny listopadu se situace opět vrátí k normálu 
a vylepšené parkoviště jim zase bude k dispozici,“ 
žádá návštěvníky divadla o pochopení provozní 
vedoucí divadla Tomáš Jiřík.

Dny české státnosti královského 
přemyslovského města Písku
dny královského přemyslovského města Písku 
nabídnou 10. a 11. října koncerty, přednášky i pre-
zentaci infocenter dalších měst založených nebo 
zvelebených Přemyslem Otakarem II. Smyslem 
akce je nejen připomenout odkaz významného 
panovníka, ale také novodobé české dějiny, a to 
v souvislosti s výročím 30 let od Sametové revoluce 
a 15 let od vstupu ČR do Evropské unie. 

Program nabídne přednášky předních českých 
historiků, ale také koncert významného písničkáře 
Jaroslava hutky, který vystoupí ve čtvrtek 10. 
října od 19:30 v kulturním domě. 

Ve čtvrtek 10. 10. se od 17:30 koná beseda s ge-
nerálem Petrem Pavlem – prvním velitelem naTO 
ze zemí bývalého východního bloku. Připravena 
bude i prezentace přemyslovských měst z Čech 
a Moravy. Součástí oslav bude v pátek 11. října od 
19 hodin v děkanském kostele Slavnostní evropské 
requiem za oběti totality, ve kterém budou účin-
kovat přední sólisté národního divadla a orchestr 
Virtuosi di Praga pod vedením oldřicha Vlčka. 

dny královského přemyslovského města Pís-
ku se budou odehrávat v  nové budově Městské 
knihovny, v  Prácheňském muzeu, v  Kulturním 
domě a kině Portyč, ve Sladovně, v Muzeu měst-
ské elektrárny nebo v děkanském kostele a zapo-
jí se také Filmová akademie Miroslava Ondříčka 
a Základní umělecká škola Otakara Ševčíka.

Setkání přemyslovských měst už probíhalo 
v rámci oslav české státnosti v roce 2018 v Praze 
i v Písku. Letos své prezentace do Písku připravu-
jí například Ústí nad Labem, Kutná Hora, Hlu-
čín, Uherské Hradiště a  řada dalších. Podrobný 
program najdete na www.centrumkultury.cz. 

Akci podporuje Jihočeský kraj a  město Písek. 
Osobní záštitu nad akcí převzala starostka města 
Písku Eva Vanžurová a  poslanec a  místostarosta 
města Písku Ondřej Veselý.
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí pro 
rozličné publikum – celý přehled by se sem nevešel, ale přinášíme vám TIPY, 
které vybírá redakce Píseckého světa. Pokud chcete některou svou akci v tomto 
prostoru zviditelnit, obraťte se na nás, pokud možno s předstihem, e-mailem: 
redakce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550.

TIPY Píseckého světa z kalendáře akcí

Filmový Písek podruhé
druhý ročník festivalu Filmový Písek 2019 pro-
pojí filmovou minulost a současnost města. 
Nabídne divákům současné filmy tvůrců, kteří 
mají vztah k Písku nebo Jihočeskému kraji, ale 
také staré české filmy, které se ve městě natáčely. 

Tak jako každý filmový festival, i  ten písecký 
bude mít na programu předpremiéry filmů, se-
tkání s  umělci, workshopy i  doprovodný pro-
gram. „Chceme filmovým fanouškům nabídnout 
filmy nejrůznějších žánrů. Hrané i dokumentární. 
Snímky zkušených tvůrců i studentů FAMO. Před-
premiéry, ale i  časem a  diváky prověřené tituly. 
A  v  neposlední řadě doprovodný program, ať už 
slavnostní zahájení a zakončení, tak páteční kon-
cert kapely Tata Bojs,“ naznačil program letošní-
ho festivalu ředitel centra kultury města Písku 
Josef kašpar. Festival Filmový Písek se bude od 
17. do 20. října odehrávat v kině Portyč a Kultur-
ním domě v Písku. 

STROM 
SETKÁVÁNÍ
Nová 99, Písek – Hradiště, tel. 777 571 529, 
info@strom-setkavani.cz, 
www.strom-setkavani.cz.
•  Meditace, cvičení, konzultace – dita Ma-
cháčková, dita.machackova@volny.cz
•  Hatha jóga – Jana Kozová, www.jogapisek.cz
•  Fyzioterapie, masáže – Michaela Martínková, 
www.fyzio-terapeutka.com
•  Poradna ájurvédy, ájurjóga – Radoslav na-
hálka, www.ajurmed.cz
•  Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy 
Katky Čápové, kacabacapova@seznam.cz
•  Výuka hry na kytaru a ukulele – Jirka Macháček, 
info@strom-setkavani.cz.

Kompletní program Festivalu Filmový Písek 
2019 bude začátkem října k  dispozici na www.
filmovypisek.cz. 

na festival bude možné si za 490 korun zakou-
pit permanentku, která opravňuje ke vstupu na 
všechny projekce, slavnostní zahájení i zakonče-
ní a další doprovodný program, včetně páteční-
ho koncertu Tata Bojs od 21 hodin v kulturním 
domě. Pokud vás zajímají pouze projekce a slav-
nostní zahájení a  zakončení, vyjde vás perma-
nentka na festival na 290 Kč. Vstupenka na slav-
nostní zahájení včetně následné projekce filmu 
Hra bude stát 150 Kč, lístek na slavnostní zakon-
čení s  táborským Swing Bandem vyjde na 100 
korun a vstupné na jednotlivé filmy bude za 50 
korun. Samostatný lístek na koncert skupiny Tata 
Bojs si ceníme v předprodeji na 290 a na místě 
na 350 korun. Lístky a permanentky zakoupíte na 
www.centrumkultury.cz.        – CK –

VýKUP SMYČCOVýCH 
NÁSTROJŮ

Koupím housle, violu, 
violoncello, kontrabas. Koupím 

i velmi poškozené nástroje.

Tel. 607 602 733

Inzerce

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ

ZŠ J. Husa – Auta víc než děti?

Odbor dopravy, komise pro dopravu, komise pro 
životní prostředí, snad i samotná ZŠ se opakovaně 
zabývají pokusem o rozšíření parkovacích ploch 
v okolí školy. Je to nelehký úkol, není kde místo 
brát. a tak se naprosto vážně jedná třeba o tom, 
že se pustí auta do zákazu vjezdu, aby mohl rodič 
jezdit doslova před hlavní vchod školy, a to v době, 
kdy v těch místech stojí žáci a čekají, až se škola 
otevře. nebo se naprosto vážně jedná o tom, že se 
vytvoří parkoviště místo části přilehlého parku. 

To už tady bylo. Kolem voleb pokusy na čas 
ustaly, nyní se vrací na scénu rovnou vypracova-
ná studie na jednání komisi dopravní. návrhů je 
hned několik.

komise dopravní, ze zápisu č. 05/2019 z jed-
nání, které se konalo dne 18. 9.2019:

ad 4) Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru do-
pravy, seznámil členy a  hosty dopravní komise 
s návrhy zkapacitnění parkovacích míst v okolí ZŠ 
Jana Husa dle dílčích studií zpracovaných Ing. Jiřím 
Hanzlem, Ph. D.

a) Zkapacitnění parkovacích míst v Zeyerově ul. 
před tělocvičnou ZŠ Jana Husa. Jedná se o vytvo-
ření cca 5 – 6 nových podélných parkovacích stání 
v  odstavném pruhu vozovky z  přilehlého zelené-
ho pásu a z části chodníku s rozšířením chodníku 
ubouráním stávající zídky před tělocvičnou.

b) Zkapacitnění parkovacích míst v Zeyerově ul. 
před budovou ZŠ Jana Husa. Jedná se o  vytvoření 
cca 6 nových podélných parkovacích stání v odstav-
ném pruhu vozovky v místě stávající autobusové za-
stávky až po vjezd do areálu ZŠ Jana Husa a dále na 
protější straně školy cca 3 – 4 nových podélných par-
kovacích stání zřízením odstavného pruhu vozovky 
v místě stávající zeleně – keřů s náhradou autobuso-
vá zastávky Zeyerova, jako zastávkového zálivu na 
východní straně parku ul. Husovo nám. ve variant-
ním řešení s  vyznačením vjezdu do školy vodorov-
ným dopravním značením, nebo stavební úpravou.

c) Zkapacitnění parkovacích míst v ul. Heritesova. 
Jedná se o vytvoření cca 12 nových šikmých parkova-
cích stání v odstavném pruhu jednosměrné vozovky 
z přilehlé části chodníku s rozšířením chodníku o stá-
vající plochu stávajících předzahrádek před domy – 
předpoklad výkupu pozemků městem Písek.

d) Zkapacitnění parkovacích míst v ul. Husovo 
nám. Jedná se o vytvoření cca 6 nových podélných 
parkovacích stání zřízením odstavného pruhu vo-
zovky v místě stávající zeleně pod objektem Okresní 
správy sociálního zabezpečení.

e) Zkapacitnění parkovacích míst v ul. Karla Čap-
ka. Jedná se o vytvoření cca 6 nových podélných par-
kovacích stání zřízením odstavného pruhu vozovky 
v  místě stávající zeleně s  odstraněním 4 ks stromů 
– javorů u objektu Střední průmyslové školy Písek.

Z krátké diskuse vzešel návrh na usnesení dK 
č.11/19: „dopravní komise po provedené prezen-
taci vzala informaci o dopravní studii na rozšíře-
ní počtu parkovacích stání v okolí ZŠ Jana Husa 
včetně záměru přemístění stávající autobusové 
zastávky „Zeyerova“ na východní stranu Husova 
nám. na vědomí bez připomínek.“ Hlasování 5 – 
0 – 0 Usnesení bylo přijato.

Ze zápisu mi není jasné, jestli se má vybrat je-
den z návrhů, nebo se mají realizovat všechny. Zato 
je jasné, že všechna navrhovaná místa patří mezi 
přístupové cesty dětí, které chodí do školy pěšky, 
a rozšířením parkovacích kapacit v navrhovaných 
místech se zvýší riziko střetu dítěte s autem.

Také v  zápisu komise pro životní prostředí 
najdeme o  záměrech zmínku: „Jako čtvrtý bod 
programu bylo různé. Ing. Šatra informoval členy 
komise ŽP o  tom, že v  případě akce Revitalizace 
parku na Husově náměstí a Založení parku Svatý 
Václav došlo k dohodě ohledně autorských práv ke 
studiím. V  této souvislosti Ing. Šatra informoval 
členy komise ŽP o záměru odboru dopravy MěÚ 
Písek řešit parkování osobních vozidel pro Základ-
ní školu Jana Husa na úkor parku a dále o záměru 
vybudovat ve východní části parku novou auto-
busovou zastávku. Až bude mít odbor životního 
prostředí MěÚ Písek k dispozici podklady k tomuto 
záměru, bude s nimi komise ŽP seznámena a zá-
měr bude v komisi ŽP projednán.“

Čarovat se kolem školy opravdu nedá, pohodl-
ným rodičům vadí děti, zákaz vjezdu, park, tráv-
ník, předzahrádky, chodníky... ale vynalézavosti se 
meze nekladou, teď už se nehledá schůdné řešení, 
ale natvrdo se jde přes předzahrádky, chodníky i za 
cenu přestěhování zastávky někam na kraj parku!

a  tak zatímco se napříč republikou razí cesta 
odklonění automobilové dopravy od školských 
zařízení (už třeba jen pro takovou hloupost, jakou 
je bezpečnost dětí), u ZŠ Jana Husa se snad ještě 
usilovněji, za pomoci studie, hledá cesta, jak k té 
škole dostat co nejvíc aut. Jak těm dětem nacpat 
auta pohodlných rodičů pomalu až do tříd. Místo 
toho, aby se město a škola snažily zdůraznit po-
třebu rozvoje a využití MHd ve městě, třeba prá-
vě pro dopravu dětí do škol, kterou by žáci mohli 
využívat (snížení emisí je vedlejší efekt, snížení 
dopravy ve městě jakbysmet, o rozvoji cyklodo-
pravy ani nemluvě), místo toho se vybetonuje kus 
města, aby se pro pár desítek minut nacpalo ke 
škole co nejvíc aut. Popírá se tím to, co se dětem 
snaží jiní vštípit jako pravidla – třeba víc pohybu, 
třeba víc společně stráveného času s rodiči (i cesta 
do školy se počítá), nevyjímaje pravidla silniční-
ho provozu při parkování (u školy), která většina 
rodičů soustavně a v přítomnosti dětí porušuje.

Nemáme se vracet pro zapomenuté věci, prý to přináší smůlu. Vracet se 
k některým „kauzám“ je potřeba, protože je nutné držet krok s těmi, kdo 
je neustále oživují. Návrh na rozšíření parkovacích ploch u ZŠ Jana Husa, ve 
všech variantách na úkor zeleně, to je zrovna takový případ...

Věřím, že předložená studie neobsahuje data, 
kolik rodičů opravdu musí děti do školy vozit au-
tem, protože bydlí daleko a nemají dobré doprav-
ní spojení, protože právě kolem půl osmé jedou 
do práce a cestou svezou dítě, protože mají zdra-
votní důvod, proč nejít pěšky. Zřejmě nikomu ne-
záleží na tom, co si děti do života vlastně odnesou, 
když od první třídy vidí, co se kolem návozu dětí 
do školy děje a jak nevhodně se celá situace řeší.

Takže zatímco jinde se kolem škol tvoří pěší 
zóny, zóny klidu, zavírají se ulice, omezuje se do-
prava, u nás se jde opačnou cestou. a jako bonus 
se kvůli tomu zničí zeleň, chodníky, přestěhuje se 
zastávka do parku, vše jen pro pohodlí neukáz-
něných rodičů, kteří své děti vozí do školy na po-
slední chvíli, parkují, jak je napadne, bez respektu 
k pravidlům, k ostatním, k vlastním dětem.

Vnímám toto řešení jako prohru, jako ztrátu 
několika příček na žebříčku hodnot kvalitního 
života, jako jeden z kroků špatným směrem, kdy 
věc – auto – dostane přednost před bezpečím člo-
víčka, dětí, které nemají jinou možnost volby, než 
věřit nám, dospělým, že se o ně dobře postaráme. 
Je tohle výsledek dobré péče o bezpečnost a zdra-
ví našich dětí?

a  nejen že se zároveň ničí životní prostře-
dí lidem, kteří v okolí školy žijí, záborem zeleně 
a  chodníků, ale na úkor člověka se podporuje 
zatížení města dopravou na exponovaném místě. 
Opravdu chytré řešení ve 21. století!

P. S.: Zajímalo by mne, jak studie na parkování 
kolem ZŠ Jana Husa zapadá do jiné studie, s ne 
úplně jasnou cenou: 3. listopadu 2016 přijala RM 
usnesení č. 632/16, kterým schvaluje uchazeče 
Centrum dopravního výzkumu, IČO 44994575, 
jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší na-
bídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, do-
davatelem veřejné zakázky „Zpracování studie 
proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny 
ve městě Písku“. celková cena bez dPh činí 950 
000,-kč. Zákonné dPh činí 199 500,-kč. cel-
ková cena včetně dPh činí 1 149 500,-kč

MaTERIÁL PRO JEdnÁní RadY MĚSTa 
PíSKU dnE 6. 4.2017: uzavření smlouvy o dílo 
se společností Centrum dopravního výzkumu, v.
v.i., IČO: 44994575, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, za 
celkovou cenu 1 149 500,-kč bez dPh na zpra-
cování Studie proveditelnosti pro zavedení nízko-
emisní zóny ve městě Písku.

a namátkou vyjádření k záboru zeleně U Vác-
lava, v minulosti: Pozemek parc. č. 857/2 o celko-
vé výměře 381 m2 je veden v katastru nemovitostí 
jako ostatní plocha – zeleň. Vyjádření odboru ŽP: 
„S takto navrženým záborem zelených ploch odbor 
ŽP zásadně nesouhlasí. Odbor chápe, že je důležité 
mít u prodejny svá parkovací místa, ale zřizovat je 
pouze na úkor záboru veřejné zeleně je nepřijatel-
né. Je nutno zde projekčně navrhnout možná řešení 
jak parkovacích ploch, tak maximální zachování 
veřejné zeleně. Ochrana zeleně je bez pochyby ve-
řejným zájmem a  musí tím pádem mít přednost 
před zájmem soukromým v podobě parkování.“

MicHaeLa ŠťaStná

Loutkové divadlo 
NITKa – říjen:
Ne 13. 10. od 15 hod
Jak Kuba čaroval, Strašidelný 
mlýn 
– dvě loutkové pohádky plné čar a kouzel, ke kterým je však 
nutná pomoc malých diváků. Děti, pomůžete?  Vstupné 40 Kč

Ne 20. 10. od 15 hod.
O kohoutkovi a slepičce – Jak zachránili stu-
dánce vodu, Jak kohoutek prodal vajíčko 
– dvě maňáskové pohádky, v první kohoutek a slepička s po-
mocí žabky, ježka, krtka a žížaly navrátí vodu do lesní studán-
ky, ve druhé se jim podaří získat zpátky prodané vajíčko, ze 
kterého se vylíhne malé kuřátko. Vstupné 40 Kč

Loutkový spolek Nitka, Bakaláře č. 43/6, Písek (vedle Charity), 
tel. 605 845 890, Dagmar Černá, www.nitka-pisek.cz. Rezerva-
ce vstupenek nejlépe e-mailem: divadlo@nitka-pisek.cz.

dům kultury 
Protivín

pondělí 21. října 
od 19 hodin

dIaShow – Jiří Kolbaba: 
Sedm divů Islandu 

Vstupné: v předprodeji 150 Kč /na místě 180 Kč
Předprodej na tel. 382 251 806 nebo 734 271 080
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18. října se ve Sladovně uskuteční konference 
k mezinárodnímu projektu Unprepared Hearts, 
na němž písecká galerie spolupracuje s italským 
muzeem MUBa a rumunskou asociací da´de Ce 
a jejím tématem je přechod nepřipravených srdcí 
dětí mezi 9 a 13 lety přes důležitý životní práh. 
19. a 20. října pak budou moci výsledky práce 
jednotlivých institucí exkluzivně a zdarma zažít 
na vlastní kůži také návštěvníci. MUBa, da´de 

Ce i Sladovna ukáží, jak dané téma převedli do 
podoby ateliérů.

Vzácná návštěva z  dalekého Mexika rozsvítí 
prostory Sladovny 24. října. Tento den si galerii 
podmaní skvělá umělkyně a vypravěčka příběhů 
Gala Cuenta Sueňos. Gala přijede s příběhem na-
zvaným ať žije smrt, který dopoledne odvypráví 
školním skupinám a  odpoledne také návštěvní-
kům z řad veřejnosti.

Těšit se na závěr desátého měsíce roku 2019 
mohou i příznivci literatury a konkrét-
ně autora Roberta Fulghuma. Slavný 
americký spisovatel již Písek navštívil 
v  rámci LiStOVání, tentokrát přijede 
25. října osobně představit prostřed-
nictvím komponovaného večera svou 
novou knihu Opravář osudů II.

Interaktivní výstavy Sladovny mů-
žete navštívit ještě do neděle 6. října. 
Poté se do 5. listopadu zavře a bude se 
pracovat na nových výstavách Za ba-
rokem, Volní jako ptáci a výstavě papí-
rových modelů Richarda Vyškovského 

Do Sladovny v říjnu zavítají Američan Fulghum,
 Mexičanka Gala, Italové a Rumuni

Interaktivní výstavy Galerie hrou si sice v říjnu vyberou zaslouženou přestávku, 
ale i tak bude ve Sladovně živo. Zůstane otevřená Malá galerie a těšit se 
můžete také na mnoho nevšedních akcí se zajímavými zahraničními jmény.

POZVÁNKY

a  modelů z  časopisu aBC, ke které bude patřit 
také tvořivá kartonová dílna.

Podrobnější informace o  otevírací době a  pro-
gramu Sladovny najdete na webových stránkách 
www.sladovna.cz.

Petr brŮHa

Robert Fulghum

hudba, koncerty, tanec a  zábava. Pokud je 
tohle váš životní styl, pak budete na podzim 
v Písku ve svém živlu. 

Letos se tam s koncerty roztrhl pytel. Tradičně 
si na své přijdou posluchači nejrůznějších žánrů 
od jazzu přes klasiku až po rock. Bude to oprav-
dový nášup, při kterém se až do Vánoc poslucha-
či nezastaví a jejich uši si přijdou na své. Těšit se 
mohou na takové lahůdky, jako Monkey Busi-
ness, Tata Bojs, dashu, Miloše Maiera, Marpo & 
TroubleGang nebo Kamelot.

Maraton koncertů odstartují 12. října Monkey 
Business v  kulturním domě. Kapela vyjela na 
turné se stejným názvem, jaký má jejich posled-
ní deska – Bad Time For Gentlemen a  jedna ze 
zastávek vede i do Písku. O necelý týden později, 
tedy už 18. října ve 21 hodin zahrají v píseckém 
kulturáku Tata Bojs. Kapela, kterou není třeba 
představovat. Možná zatím trochu méně známý, 
ale neméně zajímavý a úspěšný je bubeník Mi-
loš Meier a  jeho show drumming Syndrome. 
Vystoupení jednoho z nejuznávanějších a nejvy-
tíženějších českých bubeníků bude v  píseckém 
kulturním domě k vidění 14. listopadu. V pro-
gramu bubenické show hraje Miloš spoustu bu-
benických sól, skladby kapel, ve kterých působí 
a  také skladby, které jsou speciálně složené pro 
tento projekt. Milošovo extrémní energické bub-

nování a  vysoká hráčská technická dovednost 
dává vystoupení jedinečný a originální punc. Vše 
je doplněno o vizuální pódiovou show.

Posledním velkým koncertem letošního roku 
v Kd v Písku bude 7. prosince Marpo & Trou-
bleGang na tour dva. Známý rapper, král meta-
for a bývalý bubeník kapely Chinasky uspořádal 
v  roce 2018 jako první český rapper na scéně 
koncert v O2 aréně, kam přišlo 12 tisíc lidí. Tak 
schválně, vyprodá písecký kulturák? 

Pokud dáváte přednost koncertům v  klidněj-
ším prostředí a rádi se pohodlně usadíte, rezer-
vujte si na podzimní Písek minimálně dva termí-
ny. Ten první bude 6. listopadu, kdy v divadle 
Fráni Šrámka v  Písku vystoupí charismatická 
a  nezaměnitelná muzikálová zpěvačka dasha 
s kapelou Pajky Pajk a epoque Quartet. dasha 

Nepromeškejte písecký 
podzimní nášup koncertů

Sraz pro maturanty 4. b gymnázia 
Písek z roku 1994 
se koná 23. 11. 2019 v restauraci Poseidon 
od 13:00, 

kontakt: richard.kaba@centrum.cz

NĚmČINa V KoZloVNĚ
Posezení a německá konverzace zdarma 

v Kozlovně u Plechandy v Písku:

 v pondělí 14. října od 17 hodin. 
SRDEČNĚ ZVE JAN NEUBAUER

V Písku se připravuje Den s českou vlajkou
V pondělí 28. října končí Měsíc věží a rozhleden – zahájila jej v sobotu 28. září v Písku akce s Josefem 
Švejkem, který se u příležitosti 530. výročí věže pokusil o prvovýstup na věž děkanského kostela severní 
stěnou. Součástí akce byl také křest turistické vizitky písecké věže. Česká pohádková akademie ve spo-
lupráci se senátory Tomášem Jirsou a Václavem Chaloupkem a za účasti Jeho Veličenstva Václava V., 
Vydry zvaného, a vévody Valdštejna slavnostně představila rozšíření projektu a vytváření národní 
tradice 28. 10. – Den S čeSkoU VLaJkoU. Partnery projektu jsou Klub českých turistů, Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra, Agentura Dobrý den a Pohádkové potraviny s Veverčákem Zdravíkem. 

Foto ze senátu, z nácviku vrcholové fotografie na věže a rozhledny Lenka Goetzová

Nabarvené ptáče
V pátek 13. září se v Písku odehrála premi-
éra nového filmu režiséra Václava Marhoula 
Nabarvené ptáče. Knihu, podle které byl film 
natočen, jsem četla. Je to kniha, která čtenáři 
„dá zabrat“. Buď ji dočtete, nebo ne – nedoved-
la jsem si představit, že by mohl podle ní být 
natočen film, tak je kniha náročná.  

Povedlo se to panu Marhoulovi, a to na sto 
procent. Ani minutu jsem se nenudila. Úžas-
né herecké výkony, úžasné kamerové záběry, 
skvělá režijní práce. Nesmím zapomenout na 
hudbu, která zazní se zpěvem na konci filmu, 
ta vás přinutí film zhlédnout do konce posled-
ního titulku.

Před českou premiérou jsme si mohli pře-
číst i poslechnout mnohou kritiku na drsnost 
filmu, na kruté záběry. Tak kruté, že mnoho 
diváků odešlo. Kruté je to, že se to doopravdy 
stalo, stává a  stane. Nesmíme  před realitou 
zavírat oči.  Pan Marhoul mistrně ve svém fil-
mu zobrazil  poselství celé knihy. J. Kosinsky 
ukázal v Nabarveném ptáčeti lidskou povahu 
ve své nelidskosti. 

Myslím si, že české kinematografii přibyl 
další film, který si zaslouží být ve Zlatém fon-
du české kinematografie.

Soňa SáDLoVá

patří mezi nejobsazovanější muzikálové zpěvač-
ky a  herečky, je držitelkou Ceny Thálie za rok 
2010. V novém koncertním programu prezentuje 
své oblíbené skladby všech žánrů od popu přes 
funky, soul až k muzikálovým melodiím. 

další koncert v divadle bude už téměř vánoční. 
roman horký a skupina kamelot ho odehrají 
19. prosince v rámci turné k novému albu Země 
tvých dlaní. Kapela představí a pokřtí nové pís-
ně, ale také zahraje své největší časem prověřené 
hity. Zároveň Roman Horký uvede a  představí 
svůj jedinečný edukační projekt Kytarová dílna 
Romana Horkého.

Vstupenky na všechny zmíněné koncerty, ale 
i na řadu dalších zajímavých představení, zakou-
píte na www.centrumkultury.cz. Podzimní po-
hoda přece nemusí znamenat jen zavrtání se do 
deky s  teplým čajem a  dobrou knížkou. Přijďte 
a nechte se bavit.   – ck –
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narodil se 12. září 1794 v Praze  jako jediný syn 
českého vlasteneckého šlechtice, hraběte Josefa 
Marii Krakovského z Kolovrat, a jeho druhé man-
želky Valburgy, rozené hraběnky Morzinové. Je dost 
možné, že ho – kromě jiných soukromých učitelů 
– na domovském zámku Hradiště u Blovic v dětství 
vyučoval malíř antonín Mánes, autor nejméně dvou 
obrazů zámku a městečka z té doby. 

Roku 1816 dokončil Hanuš studia na práv-
nické fakultě pražské univerzity, stal se státním 
úředníkem a brzy byl povýšen na guberniálního 
radu. Poměrně pozdě – jako čtyřicetiletý – se pak 
vydal na „kavalírské cesty“: roku 1834 pobýval 
v německu, nizozemsku, Francii a Velké Britá-
nii, roku 1837 cestoval po Velké Británii, Francii, 
Španělsku a Itálii. Tam mu při výstupu na Vesuv 
vletěl do pravého oka úlomek žhavé sopečné hor-
niny, čímž Hanuš přišel k  vizáži, připomínající 
vzdáleně Jana Žižku z  Trocnova. Později se vy-
pravil také na Maltu a do Palestiny. 

Jako majitel několika panství (po otci Hradiš-
tě a Březnice, po matce Merklín se statky Ježovy 
a Ptenín) přišel Hanuš roku 1861 k dalším stat-
kům, neboť zdědil veškerý majetek po zaniklé 
rodové větvi Libštejnských z  Kolovrat – Velké 
dvorce na Tachovsku, Košátky na Mladobole-
slavsku, Rychnov nad Kněžnou a  Černíkovice 
v Čechách východních. Celý život zůstal svobod-
ným mládencem, zemřel  26. června 1872 v Praze 
a byl pohřben nikoliv do rodinné hrobky v Blovi-
cích, ale natruc (poškorpil se s představiteli měs-
tečka) v  kostele nejsvětější Trojice v  Rychnově 
nad Kněžnou. Velkolepého pražského pohřbu 
se zúčastnilo na dvacet tisíc lidí včetně Františka 
Palackého. Smutek kupodivu zavládl i  mezi bý-
valými poddanými – hrabě každého z nich znal 
osobně, ty nejchudší podporoval, zakládal špitály 
a po roce 1848, kdy byla zrušena robota, jim od-
pustil třetinu vyvazovacích poplatků, které s tím 
byly spojeny. neměl velký problém ani s tím, že 
byla v polovině století zrušena panství jako jed-
notky veřejné správy (mimo jiné s  nižší soudní 
pravomocí), a  nahradily je jednak nově vzniklé 
okresy, jednak volená obecní zastupitelstva v čele 
se starosty. Majetek Hanuš odkázal (kromě svě-
řenských panství, která připadla jiným kolovrat-
ským větvím) rodině Pálffyů z Erdödu, sice ná-
rodnostně cizí a jen velmi vzdáleně spřízněné, ale 
již česky smýšlející a Hanušovi sympatické.

Panství Březnice bývalo součástí historického 
Prácheňského kraje, jehož hlavním městem byl 
Písek. Již z  toho titulu byl Hanuš pro elity měs-
ta významnou osobností, ale k  získání čestného 
občanství by to na sklonku 60. let, kdy docházelo 
k demokratizaci české politiky, už asi nestačilo. Po 
zrušení kraje se navíc Březnice nestala ani součástí 
užšího Písecka, ale byla v sousedním okrese Blat-
ná. Více než význam daný urozeností pak začala 
hrát roli kritéria meritorní (reálná práce, její vý-
sledky a zásluhy) a/nebo vlastenecká (deklarovaná 
a skutky projevovaná příslušnost k českému náro-
du). a  v  tomto ohledu byl Hanuš Kolovrat Kra-
kovský v  řadách české šlechty člověkem nikoliv 
jediným, ale v mnoha ohledech výjimečným. 

Jako čtyřiadvacetiletého jej otec přivedl do 
kruhu vlasteneckých šlechticů sdružených kolem 
Kašpara ze Šternberka, kteří v roce 1818 založi-
li Vlastenecké (dnes národní) muzeum v Praze. 
Významným darem staršího Kolovrata do sbírek 
vznikajícího muzea se stala zámecká knihovna 
z Březnice, obsahující mimo jiné unikátní ruko-
pisy a staré tisky ze zrušeného kláštera augustini-
ánů-kanovníků v Roudnici nad Labem. Hanuš se 
stal roku 1822 členem správního výboru muzea, 
střídal se s dalšími ve funkci jednatele a sponzo-
roval instituci každoročně částkou až 300 zlatých. 
Od roku 1833 finančně podporoval slavistu Pavla 
Josefa Šafaříka a  vydávání jeho spisu Slovanské 
starožitnosti. 

O tři roky později převzal také funkci kurátora 
vydavatelství Matice česká. Přispěl významně do 
celonárodních sbírek na stavbu národního diva-
dla (daroval, kdy se většinou sbíralo „krejcárek po 
krejcárku“, čtyři tisíce zlatých – v té době skuteč-
né jmění) a na dostavbu katedrály sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha v Praze. dopisoval si s desítkami 
obrozenců, jako byl Václav Hanka, František La-
dislav Čelakovský, Josef Jungmann (dost Hanu-
šovi vděčil za vydání svého slovníku), František 
Palacký, Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán 
Tyl nebo Božena němcová. Ta jej vylíčila – jako 
lidumila Hanuše Březenského – v povídce Pohor-
ská vesnice, založené na skutečné události z roku 
1834. Tehdy se Hanuš ujal vyhládlého a nemoc-
ného  dráteníka ze Slovenska, který zaklepal na 
bránu březnického zámku, a zmeškal tak odjezd 
do Čimelic na návštěvu u své snoubenky, komte-
sy Vratislavové z Mitrovic, následkem čehož prý 

V Píseckém světě jsem před časem přiblížil okolnosti jmenování světoznámého 
vědce Jana Evangelisty Purkyně čestným občanem města Písku, o které se 
roku 1869 zasloužil jeho zdejší přítel, kněz a pedagog František Rudolf 
Bezděka. Purkyně však nebyl jedinou osobností, které se před 150 lety, 
v závěru funkčního období vlasteneckého starosty Tomáše Šobra, této pocty 
dostalo. Dalším stejně oceněným člověkem se stal hrabě Jan Nepomuk Karel 
Krakovský z Kolovrat, kterému se běžně říkalo Hanuš Kolovrat Krakovský 
a ještě častěji úplně krátce: hrabě Hanuš.

Hanuš Kolovrat Krakovský 
– čestný občan města Písku

posléze sešlo z připravované svatby a hrabě zůstal 
svobodný.

V revolučním roce 1848 patřil Hanuš jako jedi-
ný z českých šlechticů mezi organizátory Slovan-
ského sjezdu v Praze, byl zvolen členem pražského 
národního výboru, v Březnici a v Blovicích se sám 
postavil do čela revoluční domobrany – národní 
gardy. není divu, že byl pak až do konce života 
pod dohledem rakouské státní policie, ať už jako 
soukromník na svých statcích, nebo po roce 1866 
a  1870 jako poslanec zemského sněmu v  Praze. 
Získal si v  české společnosti takovou popularitu, 
že se hlavně na sklonku jeho života doslova spustil 
déšť čestných členství nejrůznějších vlasteneckých 
korporací a  spolků, ale i  poct ze strany českých 
měst. Kromě Písku se tak Hanuš stal rovněž čest-
ným občanem Březnice, Blovic a Klatov.

Byl člověkem originálním, absolutistické mo-
narchii podezřelým, ale ani Vídeň, přesněji řeče-
no císař František Josef I., nakonec nemohl jeho 
zásluhy přehlédnout. Hrabě Hanuš se tak stal no-
sitelem Leopoldova řádu, a neboť byl stejně jako 
jeho otec členem Suverénního řádu maltézských 
rytířů, přišlo z Říma ocenění nejvzácnější – nej-
vyšší papežské vyznamenání, kříž rytíře nejvyš-
šího řádu Kristova. Již proto je nepochybné, že 
Hanuš Kolovrat Krakovský zaujímá jedno z před-
ních míst mezi těmi, kteří byli doposud jmenová-
ni čestnými občany města Písku.

onDřeJ kryŠtoF koLář, historik

Hrabě Hanuš Krakovský z Kolovrat – vlevo mladší, 
vpravo starší. Foto z archivu autora

HISTORIE
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Inzerce

Písecký hrad dal vybudovat Přemysl Otakar II., jenž zde rád pobýval. Také panovníci 
lucemburské dynastie tu jsou doloženi – po nemnoha pobytech Jana Lucemburského 
sem častěji přijížděl jeho syn Karel IV., který prodléval v hradních síních i ..… (tajenka). 
Řešení zašlete do středy 9. října do 12 hodin e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo 
vhoďte do schránky: Budějovická 102/5, Písek (u vjezdu do vnitrobloku Budovcova). 
Připojte své jméno a telefon! Dva vylosovaní výherci získají po dvou vstupenkách na 
koncert skupiny Monkey Business v KD v Písku 12. října od 20 h.

Ze 28 správných odpovědí z čísla 17 byli vylosováni Anna Hájková a Jan Huleš – získali 
knihy z Nakladatelství Albatros.
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Příběh jejího putová-
ní vyšel knižně pod 
názvem Transsibiřská 
odysea, stal se best-
sellerem a získal cenu 
Hanzelky a  Zikmun-
da za Cestopis roku 
2018. 

O svém i pradědeč-
kově putování na Si-
biř vyprávěla autorka 
oceněného cestopisu 
velmi poutavě. Žáci ze SPŠ se dozvěděli mnoho no-
vého nejen o legionářích, ale i o současném životě 
ve vzdálené krajině.

Hana MaříkoVá, 
učitelka humanitních předmětů

Tanec mambo – rozhovor s bohy čtvrtek 19. září jsem se díval na pořad „Máte slo-
vo“ na ČT1. Téma bylo: Porušuje prezident Miloš 
Zeman ústavu? Vášnivé besedy se zúčastnili příz-
nivci i odpůrci pana prezidenta. Padala všelijaká 
obvinění až do hádek pavlačových drben. Mne 
z toho všeho ale zaujala jedna věta, která se táhla 
jako červená nit celým programem: „Silný a zku-
šený politik, prezident Miloš Zeman, má v  hrsti 
slabého premiéra Andreje Babiše.“ dívám-li se na 
politické dění, musím nesouhlasit. Myslím si, že 
je to naopak. Jako liška mazaný a světem byznysu 
protřelý premiér má samolibého, pomstychtivého 
a arogantního prezidenta omotaného okolo prstu. 
Ví, kdy trochu veřejně nesouhlasit, pak odvolat 
a prezidenta v jeho postojích v klidu podporovat. 
Ví, že se mu to po dobu prezidentování Miloše Ze-
mana bude vyplácet. Jak řekl předchozí prezident 
Václav Klaus: „Peníze jsou až na prvním místě.“

a  tady jsem u  jádra svého názoru. Zatímco 
lídr basketbalového národního mužstva prohla-
šuje: „To není o mně, ale o nás,“ prezident vždy 
zdůrazňuje, že je to o  něm – „já, já, já, jenom 
já.“ ať je to o  neškodnosti kouření po 18. roce 
života, o uznání Kosova, jmenování a odvolávání 
ministrů, o abolici... není totiž týmovým hráčem 
a jde mu pouze a jedině o vlastní osobu. Jaká je 
spojitost s tancem? V tanci vždy platí spolupráce. 
ať v páru nebo ve skupině, a to ještě na hudbu.

Přeji krásný, tancem protkaný podzim.
ZDeněk beneŠ

Pérez také vytvořil sám pojem mambo. Převzal 
ho z konžštiny, v níž značí „rozhovor s bohy“. 
Protože Prado odešel do Mexika, stalo se právě 
Mexiko epicentrem tohoto tanečního stylu. K jeho 
popularitě přispěla i řada filmů, které Prado v Me-
xiku natočil. Slavnými tanečníky mamba se stali 
Tongolele, adalberto Martínez, Rosa Carmina, Tin 
Tan či Lilia Prado. 

Původní mambo má velmi komplikované kro-
ky. Když se styl dostal do Spojených států, ze-
jména do new Yorku, bývaly tyto kroky značně 
zjednodušovány a v americe se tak jako „mambo“ 
často označuje jistá variace salsy (někdy se hovo-
ří o  „mambu na druhou“, neboť krok se dělá na 
druhou dobu, nebo americkém mambu). Taneční 
styl mambo byl mimořádně zpopularizován v 80. 
letech, když ho využili tvůrci filmu Hříšný tanec - 
tanečník Johnny v podání Patricka Swayzeho učí 
Baby právě mambo. (zdroj: www.wikipedia.cz)

dnes bych chtěl, milý čtenáři, napsat něco 
z  trochu jiného soudku. Čeští basketbalisté do-
sáhli nebývalého úspěchu. Skončili šestí na mis-

Mambo je latinskoamerický tanec, který ve 40. letech 20. století vytvořil 
kubánský a později mexický kapelník a skladatel Pérez Prado. Chtěl tak 
vytvořit taneční doplněk stejnojmennému hudebnímu stylu, u jehož kořenů 
o dekádu předtím stál kubánský skladatel Arsenio Rodríguez. 

trovství světa a já se ptám sám sebe: Co je rozho-
dující pro úspěch: tým, nebo osobnost? Vím, že 
se nedá jednoznačně odpovědět. Byl jsem s tímto 
dilematem coby trenér často konfrontován. a jak 
je to s basketbalovým týmem Česka? Tomáš Sato-
ranský říká: „To není o mně, ale o společném díle.“ 
Vše začíná u  polarity sobeckého genu a  týmové 
podřízenosti nadosobnímu principu a u známé-
ho výroku, že dějiny píší osobnosti. a jsme znovu 
u  lídra basketbalového národního mužstva. To-
máš Satoranský je rozhodně hraniční osobnost. 
V  jeho případě jde o  absolutní podřízení hře 
a zapomenutí vlastního jména ve jménu kolekti-
vu. Tomáš Satoranský opravdu „není každý“. On 
je základním kamenem velkých vítězství. Bylo to 
především o něm. Harmonie je šťáva vymačkaná 
z  andělů porozumění. Tomáš Satoranský nám 
tuhle harmonii 14 dní předváděl. Basketbal má 
štěstí, že se našel člověk, který to nejlepší ze sebe 
dokázal dát i pro národní mužstvo.

Proč píšu o něčem, co si každý mohl po skonče-
ní mistrovství světa přečíst ve všech novinách? Ve 

TANEC

První podzimní den
Letošní podzim zahájila společná vycházka 
dětí ze třídy Mravenečků 12. MŠ spolu s dětmi 
z 1.B ZŠ Tomáše Šobra. Ranním autobusem 
jsme se společně vydali směr Semice. Cestou 
plnou úkolů jsme pěšky pokračovali na Flekačky 
k „Bábě Lišků“, kde pro nás bylo přichysta-
né malé občerstvení od manželů Friedlových 
v podobě sladké vafle. Nechybělo ani sluníčko, 
které nám celou cestu zpátky příjemně hřálo 
do zad. Již teď se těšíme na další společnou 
akci – návštěvu dobešického statku.

PaVLína HoUŠkoVá

25. sraz lodních 
modelářů v Písku 
se blíží
V neděli 6. října se koná na píseckém Šarlat-
ském rybníku v pořadí již 25. sraz lodních 
modelářů. Součástí doprovodného soutěžního 
programu bude soutěž lodních maket nS, 
tlačných remorkérů třídy Springer a plachetnic 
Footy, pro které půjde o 4. soutěž ze seriálu 
Footy v Čechách 2019.

Harmonogram:
10:00 – 16:30 volné ježdění 
10:00 soutěž lodních maket nS
13:00 soutěž tlačných remorkérů Springer Cup
15:00 soutěž plachetnic třídy Footy
16:30 vyhlášení výsledků a předání cen

LaDiSLaV DoUŠa

koncem září se žáci 1. ročníku písecké průmy-
slovky zúčastnili zajímavé besedy s Mgr. Inou 
Píšovou o československých legionářích a jejich 
putování na Sibiř. 
Cesta z Moskvy do konečné stanice Vladivosto-
ku vede po nejdelší železnici světa (9 288 km), po 
transsibiřské magistrále. Po ní se do hlubin Sibiře 
vydala Ina, pravnučka československého legionáře 
Jana Kouby. 

na své cestě z  Moskvy do Vladivostoku měla 
v ruce pradědečkův deník, v němž si Jan po čtyři 
roky zaznamenával události z první světové války 
a  svůj zápas o přežití v nekonečné pustině. Inina 
expedice do mrazivé tajgy, sibiřských vesniček i vy-
prahlých plání východu se postupně stala nejen sto-
pováním československých legií, ale především roz-
krýváním jednoho velkého rodinného tajemství.  

Transsibiřská odysea 
na písecké průmyslovce

ve dnech 20. a 22. září 2019 pořádalo město Pí-
sek akci s názvem Místní dny pro energie Písek, 
která se uskutečnila v rámci evropského týdne 
mobility.

Pátek patřil především školákům a zástupcům 
píseckých společností, kteří se sešli ve Sladovně 
k  sérii besed, přednášek a  workshopů. V  pátek 
se žáci třídy a1.E zúčastnili přednášky o elektro-
mobilitě, kde jim byly představeny dvě špičkové 
společnosti, TESLa – výrobce stejnojmenných 
automobilů a  SIEMEnS – výrobce rychlovla-
ků. Žáci s  přednášejícím diskutovali především 
o  problematice uchování energie v  akumuláto-
rech, nejvíce je ale zaujala vystavená motokára. 

Jejím pohonem je elektrická energie akumulova-
ná v baterii LiFePO4 o celkovém napětí 50V.

 MiLoŠ beneDikt, 
učitel odborných předmětů SPŠ a VoŠ Písek

Elektromobilita žáky průmyslovky zaujala

Čtyři písecké základní školy se zapojily do sou-
těže Manažer kvality vnitřního prostředí. Jde 
o součást projektu města Písek „komplexní 
příprava ve vzdělávání v oblasti snižování uh-
líkové stopy a změny klimatu pro Smart Písek“. 

V  rámci Místních dnů pro energie školáci 
zapojení do soutěžících smart týmů navštívili 
ve  čtvrtek 19. září kampus Jihočeské univerzity 
v  Českých Budějovicích, aby se blíže seznámili 
jak s pravidly soutěže, tak i se způsoby a techno-
logiemi, jakými v moderních budovách kampusu 
ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí. 

Po absolvování bloku odborných přednášek si 
školáci a  jejich pedagogický doprovod prohlédli 
také Jihočeský vědeckotechnický park. akci za-
jišťuje Smart Písek.

Žákovské smart týmy v soutěži
 o zlepšení prostředí škol

„Cílem je zapojit žáky do aktivit města v oblasti 
zlepšování životního prostředí. Chceme prakticky 
navázat na školní výuku v průřezovém tématu Envi-
ronmentální výchova, zejména na tematický okruh 
Vztah člověka k  prostředí. Žáci budou v  průběhu 
října a  listopadu měřit hodnoty koncentrace CO2 
v  učebnách a  své poznatky následně zpracují do 
návrhů na optimalizaci prostředí školy,“ vysvětluje 
Miloš Prokýšek z organizační složky Smart Písek.  

„Finále soutěže a vyhlášení vítězů se uskuteční 
10. prosince. Hlavní cenou je finanční příspěvek 
12 tisíc korun, který žáci použijí na tematický vý-
let dle vlastního výběru,“ doplňuje starostka Eva 
Vanžurová. Soutěž je spolufinancována Státním 
fondem životního prostředí ČR

irena MaLotoVá

Z NAŠÍ ŠKOLY
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ÚSKALÍ, MOŽNOSTI A PASTI  
PRO DNEŠNÍ  

MLADOU GENERACI 
 

Co jsou výzvy pro současnou generaci? 
 
 
 
 
 
 
 

přednášet bude norský pedagog, spisovatel a skvělý vypravěč 
Godi Keller    

    

úterý 15. 10. 2019 od 17:00  
       Sladovna Písek  
  

          Přednáška je v anglickém jazyce  
          s tlumočníkem.   
          Vstupné: 70,- Kč. 

 
 

VSTUPNÉ 80,- KK 50,-

PP 120,-/150,- KK 80,-

PP 200,-/250,- KK 150,-
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VSTUpNÉ 100,- DĚTI ZDARMA

PŘEDPRODEJ:
Kulturní dům – centrum kultury, Nábřeží 1. Máje 1506, Písek
Tel.: 382 734 711 pondělí–pátek 08:00–16:00
Divadlo Pod čarou: pondělí–neděle 17:00–22:00

divadlopodcarou KDE NÁS 
NAJDETE?

Tyršova 28, 397 01 Písek
Tel.: 774 598 332
E-mail: podcarou@podcarou.cz www.podcarou.cz
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ZEVLOUNOV.CZ
PRVNÍ NEKLAMNÍ AGENTURA

HRAJEME PRO SLONA – benefiční akce
Tentokrát zahrají Chlapi v sobě (revival českého i světového bigbeatu)  
a zatančí Zářící ženy (charleston, barové tanečnice, ohně). Pořádáno  
ve spolupráci se Spolkem domu U Slona.

VLTAVA
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. 
Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů, ale také svým 
zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem 
zpěváka, kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského. Koncerty skupiny jsou proslulé 
uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními výkony. 

JH BAND
Přijďte si poslechnout a zazpívat s píseckou country kapelou.

BOLÍVÍE a PERU – cestovatelská beseda
Tentokrát nás cestovatel Honza „Čert“ Lukavský zavede do zemí jižní Ameriky.  Ze solné 
pouště do Amazonského pralesa, z dolů na stříbro k jezeru Titicaca... Prostě z extrému do 
extrému můžete cestovat buď letecky během půl hodiny a nebo autobusem za třeba 22 
hodin... Při přistávání v Sucre se ale pomodlí i nejzatvrzelejší ateista :) 

DUO JUYOS COMPLET + ZÁVODNÍ OVCE
Závodní ovce byly vyšlechtěny na sklonku roku 2007 jakožto klon již neexistujících skupin 
Závodníci (1995-2005) a Ovčáci Čtveráci (2005-2008). „Nejkrásnější věk“ je debutovým  
a zároveň konstitučním albem souboru Závodní ovce. Společně s nimi se představí ostravská 
big beatová kapela Duo Juyos Complet vzniknuvší L.P. 1997 jako folkový kvintet. V roce 1998 
nastal příklon k big beatu, se kterým se trápí dodnes. Neštítí se ničeho, ani folku.

THRASH NIGHTMARE FESTIVAL vol.7
Sedmý ročník tradičního klubového festivalu Thrash Nightmare. Klubový thrashmetalový 
festival s jedinečnou atmosférou a 7 originálními kapelami z 5 států v čele s IRON ANGEL  
a ABIGAIL! Pojďte s námi zpátky do 80. let, kdy thrash metal vládl metalovému světu! 
Předprodej zde: https://thrashnightmare.webnode.cz/pre-sale-thrash-nightmare/

TOTÁLNÍ NASAZENÍ, VISION DAIS, DERATIZÉŘI – Kluboffky tour 2019

Totální nasazení, vyráží na druhou část svého turné k aktuálnímu albu KAZOO OR DIE!  
(CD/LP). Po úspěšném jarním turné po kulturních domech zavítá kapela tento podzim  
do komornějších prostor česko, moravsko, slezsko, slovenských klubů. Totáči si pozvali  
jako hlavního hosta kapelu VISION DAYS, ktré doplní žánrově a personálně spříznění  
slánští DERATIZÉŘI.

TIMUDEJ + CIRCUS PROBLEM
Písek se otřese v základech, bude velká tancovačka.
Černošicko-balkánská kapela Timudej je pověstná energií nabitými koncerty.  
Skupina Circus Problem je charakteristická svojí neskutečnou energií a šmrncem,  
který ji dodává individualismus jednotlivých členů.

PROGRAM
DIVADLO POD ČAROU ŘÍJEN
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Ráno jsme zvedli kotvy a projeli pobřežím kolem 
centra, abychom nakonec zakotvili na okraji města 
na klidném kotvišti u jachtařského hotelu. Ještě jsme 
ani neuvázali kotevní lano a už na nás ze břehu volal 
kameraman Vlasta. Štáb se ubytoval před dvěma 
dny v malém hotýlku nedaleko odsud. Kluci si 
včera najali osmimístné taxi, a tak máme zajištěnou 
nejen dopravu, ale i průvodce. O mnohém z pa-
mětihodností i přírodních zajímavostí už je řidič 
stačil informovat, takže plán práce na filmovém 
dokumentu byl prakticky připraven. ale my jsme 
si museli ještě vyřídit nezbytné formality, sestáva-
jící z návštěvy celnice, z přihlášení na imigračním 
úřadě a ze zakoupení dominických víz. Zdánlivě 
jednoduchý úkon. ne tak na dominice.

Televizní štáb to měl již za sebou, takže se vy-
znal. nasedli jsme před osmou do mikrobusu 
a zajeli do přístavu na celnici. Otvírá se v osm, tak 
jsme založili frontu. Tu záhy doplnili turisté z prá-
vě zakotveného turistického parníku. V  osm se 
začali trousit celníci a  jedna celnice. a... a začali 
úřadovat. To si asi myslíte. ale kdepak, holenkové. 
Celníci začali snídat. Vyndali si z kufříků obložené 
bagety a v družné debatě zakusovali příhody mi-
nulého večera notnými sousty. Celnice si položila 
kufřík na stůl před námi. a... a vyndala si z něj 
razítko, polštářek a tužky a začala úřadovat. To si 
představujete? ale kdepak, holenkové. Vyndala 
si manikuru, nejdříve si nehty opilovala a potom 
pečlivě nalakovala. Stáli jsme nad ní a zírali. Mu-

ZE SPOLEČNOSTI

Tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109

17. 9. darině havlínové z Písku syn david
17. 9. Michaele Baumrukrové z Milevska 
 dcera Mia havranová
17. 9. Barboře Mošnové z Ražic dcera Nela
17. 9. lucii Michlové ze Svatonic dcera emily
18. 9. vendule dohnalové z Písku syn Jozef Čorma
18. 9. haně hadrbolcové z Bud syn vít Svojše
18. 9. veronice denkové z Týna nad Vlt. 
 syn Matěj Buček
19. 9. Michaele kuželové z Myšence syn Jakub
19. 9. Zuzaně landové z dobevi syn Jakub
19. 9. Ivě Bečvářové z Písku 
 dcera evelína Zmeškalová
19. 9. Michaele Řezankové ze Záhoří syn václav
20. 9. kláře Michálkové Sudové z Roztok 
 dcera valentýna Michálková
20. 9. Ivoně Máchové ze Sepekova syn kristián 
20. 9. kristýně Příhodové z Týna nad Vlt. 
 dcera Bára
22. 9. Nikole haníkové z Březnice syn Matyáš 
22. 9. Jaroslavě Petákové z Růžené 
 syn antonín Benda

Zemřeli:
Pohřební služba Foitová – Vrba
17. 9.  Zdeňka Souhradová, Záhoří, 87 let
20. 9.  Jaroslav Schoř, Písek, 92 let
21. 9.  Zdeněk Miler, Písek, 83 let
22. 9. karel kožíšek, Semice, 73 let
22. 9. Marie kahounová, Písek, 83 let
23. 9. Jiřina Tachecí, Praha, 92 let
24. 9. Josef horažďovský, Písek, 78 let
30. 9. Jana Urychová, Písek, 78 let
30. 9. eugen Tisucký, Písek, 65 let

Pohřební služba Habich
17. 9. Jana Procházková, Písek, 67 let
20. 9. Miloslava Mikešová, Králova Lhota, 74 let
21. 9. Bohumila Černá, Horní Ostrovec, 88 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek
18. 9. Milena hajtingrová, Písek, 62 let
18. 9. alena Markytánová, Bernartice, 71 let
18. 9. Pavel Škopek, Pohoří, 75 let
23. 9. lubomír Šíma, Písek, 69 let
23. 9. Jaroslav kostka, Protivín, 73 let
24. 9. Milan Gregor, Protivín, 87 let
24. 9. anna Švábová, Staré Kestřany, 92 let
25. 9. ludmila Marešová, Písek, 74 let
28. 9. václav voráček, Písek, nedožitých 87 let
29. 9. Miloslava kmínková, Praha, 80 let

22. 9. kateřině Jáchymové z Písku 
 dcera Nikol Štemberková
24. 9. Ivě hrdličkové z Modré Hůrky syn František
24. 9. evě Plavcové z Písku dcera emilie
25. 9. Janě Šimákové z Milevska syn Petr
25. 9. žanetě Navrátilové z Těšínova syn Tadeáš
25. 9. Nině Fialové z Pechovy Lhoty syn lukáš
26. 9. Renatě vokurkové z Čížové 
 dcera Stella kabátová
27. 9. Janě Jelínkové z Protivína 
 dcera viktorie Samková
27. 9. Jarmile Svobodové z Českých Budějovic 
 syn Štěpán
28. 9. haně Podojilové z Mirovic syn alex Matula
28. 9. Tereze Šedivé z Veselíčka dcera karolína
28. 9. Ivě krivské z Písku dcera Nela Simonová
28. 9. Zuzaně Štefkové ze Strakonic dcera laura
30. 9. anně Julii Flaškové z Písku syn viktor 

PohŘEbNÍ SluŽba habICh 
PÍSEK a okolí od roku 1994

Budějovická 436 (vedle Jikastu) 
Jeronýmova 312
www.pohrebnisluzbapisek.cz 
e-mail: habichj@seznam.cz      ZNaK  KValITY

Tel.: 382 213 541 – 382 224 477
Stálá služba SO, NE, svátky 602 472 885

Vítáme a loučíme se v září
Narodili se:

Jakoukoli 
inzerci, 

poděkování, 
vzkazy, reklamní 

články 
v tištěném 

Píseckém světě 
i na webu www.
piseckysvet.cz 

domluvíte na tel. 
739 348 550 

nebo e-mailem:  
inzerce@

piseckysvet.cz

PŘÍRODA

seli jsme ocenit, jak se snaží, aby byla kvůli nám 
krásná... Byli jsme pro černé celníky méně než 
vzduch. dávali nám zřetelně najevo svou nadřa-
zenost. Že by to bylo tím, že jsme jen ubozí běloši? 
ale my jsme za to nemohli, že sem jejich předky 
kdysi dovezli bílí kolonisté jako otroky. 

Jak známo, všechno jednou skončí. Skončilo 
otrokářství i pauza celníků. Celnice se dolakova-
la, celníci dosvačili, a  tak došlo i  na práci. Roz-
házeli mezi nás čtyřstránkové dotazníky. „Rychle 
vyplníme formuláře, dostaneme víza a  vypadne-
me,“ těšíme se... ale ne! Tady nic nedostaneme. 
S vyplněnými papíry musíme přes celé město do 
Imigračního úřadu. Znovu nasedáme do mikro-
busu, ještě že ho máme, a jedeme na druhý konec 
Roseau. „Obdivujeme“, jak se jim podařilo umístit 
tyto dva navzájem propojené úřady nejdál od sebe, 
jak to jen bylo v rámci jednoho města možné. na 
Imigračním úřadě pro změnu vyplňujeme stejné 
údaje do jiných formulářů. divíme se, za co všech-
no platíme. „Poučení o nebezpečí AIDS = 7 karib-
ských dolarů.“ „Žádné poučení jsme nedostali.“ 
„Nevadí, 7 dolarů!“ „Řidičský průkaz = 32 dola-
rů.“ „Ale my máme mezinárodní řidičský průkaz!“ 
„Jenže tady se jezdí vlevo!“ „To v Anglii taky a platí 
tam.“ „Nevadí, 32 dolarů!“ To je uklidňující. Stačí 
zaplatit 32 dolarů a umíte jezdit po karibsku vlevo. 

Co úředníky zajímá nejvíc, je, jak dlouho se 
chceme na dominice zdržet. asi mají strach, že 
by se nám jejich karibský socialismus mohl na-

tolik zalíbit, že bychom tu chtěli zůstat natrvalo. 
Problém je, že sami nevíme, kolik dnů se zdrží-
me. a taky nechápeme, proč je to tak zajímá, když 
z delšího pobytu neplynou žádné zvýšené poplat-
ky. Přizpůsobujeme se a vymýšlíme si dobu poby-
tu. Všechny formuláře jsou konečně odevzdané, 
poplatky za víza zaplacené, a tak čekáme na jejich 
vydání. Po chvíli jsme zase šťastnými majiteli pasů. 

Letmý pohled dovnitř postačí, abychom zjistili, 
že jsme za své peníze nedostali vůbec nic. Pouče-
ní o  aIdS bychom oželeli, ale my nemáme ani 
karibské řidičáky, a dokonce ani víza. Vracím se 
do kanceláře a  dožaduji se štemplů. Jediné, co 
dostávám, je zamítavé kroucení hlavy a  razant-
ní pokyn rukou, abych vypadl. nevzdáváme se 
a posíláme do kanceláře našeho domorodého ři-
diče – průvodce. I ten záhy vychází bez víz. ale 
zato s vysvětlením, že takhle je to všechno v po-
řádku. Možná pro ně. a bude to taky v pořádku, 
až nás bude první policajt kontrolovat a nenajde 
v pase vízum? Právě jsme pochopili rozdíl mezi 
karibským a  evropským socialismem. nasedá-
me a opouštíme civilizaci. Těšíme se na divochy. 
Vzhůru do rezervace za Cariby.

Úředníci byli nevlídní, ale prales nám to vyna-
hradil exotickou krásu květů.

 text a foto kareL PecL 
emeritní zoolog Prácheňského muzea a vedoucí 

fotografické sekce PUb

První kotviště v hlavním městě Roseau nebylo ideální. Našli jsme ho 
v průmyslovém přístavišti s velkým ruchem a taky daleko od centra města. 
Ještě v noci jsme se v hotelích ve městě ptali po našich přátelích z televizního 
štábu. Nikdo o nich nevěděl...

Festival ptactva u Řežabince
První říjnový víkend bývá tradičně zasvěcen 
Festivalu ptactva. V Písku ho připravuje zoolog 
Prácheňského muzea Jiří Šebestian na neděli 
6. října – mezi 9 a 13 hodinou bude u pozo-
rovací ornitologické věže u rybníka Řežabinec 
předvádět odchyt a kroužkování ptáků.

díky přítomnosti zoologů a  dalších členů 
České společnosti ornitologické mohou ná-
vštěvníci akce na kaž dou „ptačí“ otázku dostat 
fundovaná odpověď.  – PM –Voskové květenství (průměr 20 cm) zázvorovité rostliny Etlingera elatior vyrůstá ze země na metrovém stvolu. 

Květenství Heliconia rostrata

MALÉ ANTILY – 20. díl: 
ZASE SPOLU 

Město pronajme chatu Živec
Rada města schválila vypsání výběrového řízení 
na pronájem chaty Živec. Známý rekreační objekt 
je již rok uzavřen kvůli rekonstrukci, která se chýlí 
ke konci. „S dodavatelskou firmou INVESSALES, 
s.r.o., bylo již zahájeno předávací řízení, probíhá 
odstraňování vad a  nedodělků. Převzetí hotové 
stavby by se mělo uskutečnit v polovině října,“ in-
formuje Jiří žáček z odboru investic a rozvoje.

Vzhledem k vysokým investicím, které město 
do objektu vložilo, byla minimální výše nájem-
ného stanovena na 500 tisíc korun ročně plus 
dPh. „Ubytovací kapacita chaty činí 26 osob, do 
restaurace se vejde 80 hostů. Po rekonstrukci má 
každý pokoj či apartmán vlastní hygienické zaří-

zení. Objekt je vybavený základním inventářem 
a bezbariérově přístupný,“ shrnuje Milena hladí-
ková z odboru správy majetku.

Klub československých turistů otevřel v  Pí-
seckých horách chatu pod původním názvem 
„U Moře lesů“ před více než 80 lety. Od té doby zů-
stávala, kromě dílčích stavebních úprav, vzhledově 
stejná. První větší rekonstrukce byla provedena 
kvůli navýšení ubytovací kapacity v 80. letech mi-
nulého století. Tehdejším vlastníkem rekreačního 
objektu byl podnik ČSad Praha – Vršovice. 

„Cílem právě dokončené rekonstrukce je přede-
vším zvýšení komfortu ubytování pro návštěvníky 
Píseckých hor. Město Písek, které je vlastníkem 

chaty a  také investorem stavby, za ni zaplatí cel-
kem 16,6 milionu korun bez DPH,“ dodává mís-
tostarostka Petra Trambová.

irena MaLotoVá, tisková mluvčí MÚ Písek
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„Ukradli jste mi dětství!“ prohlásila Greta Thunbergová. A anketa zveřejněná 
pod článkem dává tušit, že u nás její slova nepadají na úrodnou půdu. Celých 
85% čtenářů její slova pobuřují (byť sociolog by namítl, že taková anketa nemá 
příliš velkou výpovědní hodnotu). Ale aby nebylo pochyb, tak nedávno jistý 
pán křičel v ČT do mikrofonu (cituji zpaměti): „Nějaká puberťačka nám tady 
nebude diktovat, co budeme v naší zemi vyrábět!“

dotyčný pán by si měl co nejrychleji sehnat ně-
jakou učebnici vývojové psychologie (třeba Erik-
son, Piaget aj.). Zde by se především dověděl, že 
takto se s puberťáky a dětmi nemluví. I malé děti 
mají právo na svůj názor, a dokonce i soudcové se 
jich vyptávají přiměřeně jejich věku, co si myslí 
o soudním řízení.

Jsem už v důchodovém věku a patřím ještě do 
generace, pro niž knihomolství bylo věcí presti-
že. Četbou krásné literatury získává každý čtenář 
dostatečně jemný cit řádně interpretovat až do 
posledních detailů jakýkoli literární či ústně pro-
nesený projev a nemusí se pak uchylovat k vul-
gárnostem a aroganci, jimiž se zpravidla zakrývá 
naprostý nedostatek odborných znalostí a  ne-
schopnost přijímat adekvátním způsobem odliš-
ný názor. „dětskou“ revoltu tu nemáme v celo-
světovém měřítku poprvé. Když jsme v naší zemi 
měli starosti s  ruskými okupanty, byly to právě 
„děti“, které se držely nejdéle. V téměř tu samou 
dobu před pařížskou Sorbonnou a i jinde ve svě-
tě studenti vytrhávali dlažební kostky a sráželi se 
s  policií. V  americe vrcholilo květinové hnutí. 
Ozvěny těchto revolt pronikly i  do rockových 
písní, které nastavují tehdejší společnosti nemi-
losrdné zrcadlo: „Mámo, táto, zatímco se válíte 
v posteli a užíváte si, vaše dítě právě teď zastřelil 
polda při pouliční demonstraci!“ (Frank Zappa, 
mírně upraveno). Jak taková revolta vypadá ze-
vnitř, popisuje v knize Jahodová proklamace Jim 
S. Kunen (vyšlo i v češtině). další knihu pana Ku-
nena jsem do češtiny přeložil pod názvem deník 
věrného zaměstnance již před několika lety, avšak 
bohužel marně sháním nakladatele, a tak zůstane 
navždy v mém šuplíku. Z ní by se čtenář neznalý 
anglického jazyka dověděl, jaké jsou další osudy 
takových revolťáků. Část zůstává věrna svým ide-
ám a zásadám a je odsouzena navždy živořit na 
okraji společnosti, ta druhá skončí v  bažině, ze 
které měl takový strach Karel Kryl. 

Konzumní společnost si revoltující ochočí a při-
způsobí k obrazu svému. Protože demokracie není 
diktatura, musí používat jemných nástrojů – je 
jím především lákadlo v podobě snadno dostup-
ného konzumu, jenž se realizuje za cenu půjček, 
protože každý konzum výrazně zvyšuje životní 
náklady. Tyto půjčky uvazují revoltujícím oprátku 
kolem krku, protože na ně se pak musí vydělávat – 
kde jinde, než v automobilovém průmyslu. Vzni-
ká nestvůrný kolotoč, kdy se neustále zabírá další 

a  další zemědělská půda jenom kvůli zvyšování 
produkce šroubků, matiček, tkaniček, provázků, 
uzlů a dehtu, jenom aby to šlo všechno na vývoz 
do zemí, kde se s tím příliš nechtějí špinit – díky 
tomu je tato republika velmi zranitelná – praští-li 
se náš velký ekonomický soused do kebule, my si 
rovnou za něj zlámeme obě nohy. a už Platón va-
roval, že demokracie se velmi snadno zničí sama 
od sebe a rychle se z ní může stát tyranie.

a  my, dospělí konzumní občané, proklamu-
jeme, že už nechceme bydlet ve městě vedle té 
smradlavé průmyslové špíny, my chceme bydlet 
na venkově, chceme bydlet v krásné a nezničené 
přírodě! Odstěhujeme se do přírody a nakupuje-
me si motorky a čtyřkolky – a hurá do té přírody! 
Jenomže! V této přírodě kdysi básník sepsal Kni-
hu lesů, vod a strání! Mám obavy, že básník by se 
pozvracel, kdyby dnes popatřil na českou krajinu 
plnou plastů, kanystrů od oleje a výmolů vyrytých 
všude možně pod koly motorkářů. do toho všeho 
jezdí tito ctihodní občané na motorkách také na 
houby – jak je to pohodlné, přijedete na babetě až 
k houbě, sehnete se, a aby vám náhodou nechcípl 
motor, začnete pořádně točit, ať ten olej stříká co 
nejdál! Ono je vlastně krásné, když se lesem nese 
obrovský oblak modravého kouře!

Písečtí a smrkovičtí občané si zvykli jezdit na 
svých motorkách a  čtyřkolkách (a  kdyby se na 
louce nepropadl traktor, používali by i automo-
bily) ve směru na skládku TKO Vydlaby i přes to, 
že je zde vyznačen úplný zákaz vjezdu všech vo-
zidel. Přesto vytrvale ničí celou krajinu od smr-
kovických lesů až daleko za Benešovský mlýn. na 
některých místech již došlo k  nevratnému zni-
čení biotopu a  k  nenapravitelným ekologickým 
škodám. došlo k úplnému vyhubení jedné vzác-
né rostliny z nejvyšší kategorie ohrožení, protože 
jim stála v cestě. Tito motorkáři jsou identifiko-
vatelní a domnívám se, že už je na čase, aby za své 
jednání nesli odpovědnost, o což se budu snažit.

U  Vodáka jsem nebyl několik let, ale pořádně 
mě nadzvedne ze židle, když se dovídám jako oby-
čejný občan, jaké zrůdnosti se plánují v této lokali-
tě. Co za tím vězí? naprostá neschopnost rozumět 
přírodním zákonitostem? Povrchnost a kýč? Zase 
nějaké kšefty politiků a podnikatelů propojených 
navzájem kouzelnou mocí mamonu? 

Co všechno ještě napáchají politici, kteří se 
(zejména na vesnicích) derou k moci, ač někteří 
se pak otevřeně netají tím, že k nabytí moci není 

Ukradli jste nám přírodu! Nejen o projektu 
U Vodáka, politicích a motorkářích v lesích

Vídeň a Písek: Animation now!

SudoKu: Vaším úkolem je co nejrychleji doplnit tabulku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, 
řádku a ani v jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. Vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.

První setkání k projektu Animation now! se v Písku uskutečnilo v pondělí 30. září a v úterý 1. října. 
Hlavním cílem tohoto projektu, který spojuje evropská dětská muzea ZOOM Vídeň a Sladovnu Písek, 
je vznik nového animačního studia ve Sladovně a rozšíření animačního Trickfilm studia ve vídeňském 
ZOOMu. Pozvání ředitele Sladovny přijala i starostka Písku Eva Vanžurová.  Foto Petr brůhazapotřebí ani znalosti paragrafů, ani nějakých 

odborných kompetencí – jenom poručím, a ať je 
to všechno, jak JÁ chci!

Pouze poroučejí větru a dešti, nic víc neumějí 
a za zády a bez vědomí svých „poddaných“ při-
pravují akce, jež jdou proti zdravému rozumu 
a jež pak mají za následek enormní škody na ži-
votním prostředí.

Milá Greto, máš ve všem naprostou pravdu. 
nejenomže ti moje a následující generace ukrad-
la dětství, my jsme ti ukradli i  přírodu, kterou 
jsem znal ze svého dětství. Je sice pravda, že tuto 
přírodu dost poničilo tehdejší kolektivní země-
dělství, ale pořád bylo v naší zemi dost míst, kde 
bylo tenkrát možno spatřit pěkně pohromadě 
luční kvítí, různé druhy hadů a obojživelníků, na 
polích pobíhala hejna křepelek. a nikde nesmr-
děli a neřvali motorkáři.

Časopisy nature a Science se v posledních le-
tech proměnily v  nemilosrdnou a  pochmurnou 
přehlídku škod napáchaných na naší Zemi. na 
jejich stránkách se vědecký pokrok již drahnou 
dobu snoubí s  obrazem naprosté zkázy a  zma-
ru. Začíná být hodně pozdě, je načase namísto 
karburátorů nastartovat naše mozky a problémy 
s životním prostředím začít řešit. nikoli pro sebe, 
ale pro naše děti. 

dobře žít lze i bez ekonomického růstu a kon-
zumu, jenom je třeba odhodit některé životní ste-
reotypy a začít více myslet na životní prostředí! 
Lecckomu z  nás starších už samozřejmě může 
být nějaké životní prostředí ukradené. ale našim 
dětem evidentně není životní prostředí lhostejné, 
měli bychom tedy všichni začít u sebe přímo tady 
na našem písečku, a nikoli jenom žvanit o tom, že 
v amazonii se pálí lesy!

StaniSLaV SoUHraDa, PUtiM

PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce
– celobarevný kulturně-společenský magazín s pestrým obsahem
– vychází každý sudý týden (zpravidla ve čtvrtek), náklad 6.000 ks, ZDARMA
– distribuce v Písku a v regionu Písecka; v elektronické podobě na www.piseckysvet.cz
– CENY JSOU KONEČNÉ, v Kč, nejsme plátci DPH.

TIŠTĚNÁ INZERCE: základní ceny + rozměry 
(vždy šířka x výška v centimetrech; základní sazba je třísloupcová, šířka sloupce 6,5 cm)

• 530,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 950,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm nebo 10 x 6,5 cm 
 nebo 13,5 x 4,2 cm 

• 1.800,-  čtvrtstrana na šířku nebo na výšku 
 = 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2.400,-  třetina  = 6,5 x 26,5 cm (celý 1 sloupec) 
 nebo 20,4 x 8,5 cm (celý podval)

• 3.300,-   půlstrana na šířku n. na výšku 
 = 20,4 x 13 cm nebo 10 x 26,5 cm n. 13,5 x 20 cm

• 6.300,-  celá strana  = 20,4 x 26,5 cm 

Dále dle dohody: jiné rozměry inzerátů, PR články a rozhovory (zpracování od 500,- Kč), 
propagační videa a videozáznamy akcí (HD kvalita, od 3.000,- Kč), facebookové kampaně (dle 
zadání např. oslovení určitého typu lidí v celých jižních Čechách, v Praze apod.)

Grafické zpracování inzerce (návrh + 2x korektura): dle náročnosti 300 – 1200,- Kč.

SLEVY:  opakování 3x – sleva 10 %;  opakování 5x – sleva 15 %

SMLOUVA NA ROK (resp. 24 vydání po sobě):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro smluvní partnery :    1/16 strany: 397,-   1/8  strany: 712,-   
čtvrtstrana: 1.350,-  třetina: 1.800,-  půlstrana: 2.475,-   strana: 4.725,-

Exklusivně:  titulní strana +200 %;  zadní strana +100 %;  str. 2 +50 %;  str. 4 a 5 +25 %

SAMOSTATNÁ INZERCE NA WEBU   
•	 v rámci celoroční spolupráce propagace na www.piseckysvet.cz ZDARMA dle dohody.
•	 BANNER s prolinkem: 1.100,- / měsíc
•	 KOMERČNÍ ČLÁNEK: 550,- / jednorázové publikování
•	 KOMERČNÍ řádkový inzerát: 100,- / měsíc

KONTAKT:  inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550

1/16 str.
od 397,- 

1/4 str.
od 1350,- 

1/3 str.
od 1.800,- 

1/8 str.
od 712,- 



Celosvětové aktivity 
Kruhu přátel Bruna Gröninga

Fenomén    

uzdravení

Vstup volný, 
dobrovolné příspěvky vítány

DOKUMENTÁRNÍ FILM

PÍSEK
ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466

sobota 5. října 2019
vždy 13:00 - 18:30 (včetně 2 přestávek)

TÁBOR
ZŠ B. Bolzana, Školní nám. 199

sobota 15. září 2019
sobota 9. listopadu 2019

vždy 13:00 - 18:30 (včetně 2 přestávek)

Další představení, rezervace, kontakt: 737 002 238
Pořadatel: Kruh přátel Bruna Gröninga

www.bruno-groening-film.org


