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O podzimní nostalgii...
Je to vlastně takové klišé – že prý je podzim smutný. 
Podle toho, co všechno se děje na kulturním i jiných 
„polích“, bych to ovšem neřekla. Jedna skvělá akce tu 
střídá další, jen ty víkendy jsou nějak řídké a krátké... 

A jak vidno z kalendáře chystaných akcí, říjen nebu-
de jiný: čekají nás oslavy stých narozenin Husovy zá-
kladní školy (také se počítám k jejím hrdým absolven-
tům :-)), do Sladovny zamíří nejslavnější z Leonardů, 
písečtí gymnazisté naopak letos nezamíří do kdysi 
slunné Francie (proč, to poměrně trefně komentuje 
Petr Putna na str. 38). Rozhodně by ale měli zamířit 
do vily Marta nad Václavský jez, možná by to aspoň 
některé z  nich inspirovalo k poněkud jinému pohle-
du na „všední opruz otravného okolí“... A možná by 
tam měli zamířit i mnozí z jejich vyučujících. Třeba 
by pochopili i jiné souvislosti, než ty, o nichž před pár 
dny plamenně kázal ve Sladovně Václav Klaus mladší 
(str. 5). A pokud jde o veřejný prostor a kulturu, určitě 
si nezapomeňte poznamenat data Dne architektury 
a tudentského filmáče (str. 7).

A závěrem: přispívejte na www.piseckysvet.cz, sleduj-
te nás na FB, pište nám do redakce své názory a zají-
mejte se o vše kolem sebe.

Za celou redakci Zdenka Jelenová

ní svých přátel – mladíků, kteří utíkali před povin-
nou vojenskou službou. 

Celou akci zahájil krátkým, ale razantním pro-
slovem John Bok. A pak už básnířka a herečka 
Blanka Fišerová četla velmi civilně a přesto s hlu-
bokými emocemi útržky vzpomínek mladé Dagmar 
v  místech, kde bývala hala, nejreprezentativnější 
část nyní velmi zdevastované Villy Marta, kterou 
bankéř Šimek postavil pro svou rodinu před 2. svě-
tovou válkou. V době, kdy odtud šest příslušníků 
tajné policie StB třiadvacetiletou studentku odvá-
dělo, směla už s matkou bydlet jen v jedné místnosti 
vily, zbytek komunisti zabavili... 

Po Národním divadle, Činoherním studiu v Ústí, 
studentském představení, adaptaci s Nelou Bou-
dovou a čtení v rozhlase je bytové divadlo Blanky 
Fišerové dalším, skutečně velmi působivým zpraco-
váním vzpomínek písecké politické vězenkyně. Bylo 
by výborné, kdyby tohle „divadlo“ mohli vidět sou-
časní studenti píseckých středních škol...

Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

Velmi silný zážitek znamenalo pro všechny pří-
tomné (vzhledem k nevelkému vnitřnímu prostoru 
„jeviště“ jich ovšem nemohlo být příliš) představe-
ní inspirované knihou Dagmar Šimkové Byly jsme 
tam taky. Příběh mladé písecké rodačky, bývalé 
studentky gymnázia, je už dostatečně znám. Stejně 
jako utrpení, které prožívala během dlouhých let 
krutého komunistického lágru, do něhož se dostala 
za distribuci protikomunistických letáků a ukrývá-

Obživlé vzpomínky ve vile Marta



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

4 5

ŘÍJEN 2016 ŘÍJEN 2016ZRCADLO

Bohuslav Richter 

PODZIM
Spadalo listí.

To nahé světice
teď v parcích budou ležet.

 Jdu zase s půdou
uzavřít sňatek.
Pokorné jepice.

(Z básnické sbírky  
Přicházím k Tobě, 2006)

Písek energií nabitý 
Na závěr své návštěvy Písku ve čtvrtek 
22. září vytvořil Pavel Kozák, autor 
mnoha populárních knih o tajemných 
a energetických místech České republi-
ky, na spodním okraji Palackého sadů 
nové energetické místo. Komentované 
procházky po  tajemných místech v okolí 
centra Písku (včetně noční návštěvy dě-
kanského kostela) se zúčastnily asi tři 
desítky posluchačů. Na fotografii vpravo 
Pavel Kozák, vedle něj Marcel Goetz, 
kancléř Jihočeského pohádkového krá-
lovství, který akci pořádal.

ZDENKA JELENOVÁ

ZRCADLO

Písek v září, září v Písku
„INKLUZE JE ZLOČIN NA DĚTECH!“– 
To byl jeden z mnoha razantních, někdy až 
černobílých názorů, kterým tleskala velká část 
zaplněného sálu Sladovny Písek, kde měl svou 
přednášku  v pondělí 19. září Václav Klaus ml. 
Hned na úvod ztrhal bývalý ředitel jednoho 
z prestižních pražských soukromých gymnázií 
a stínový ministr školství za ODS v podstatě 
celý současný školský systém, současné i bývalé 
vedení ministerstva školství, přebujelou byro-
kracii ve školách všech stupňů i nově zaváděné 
zvyklosti ve školách mateřských. A vyslovil po-
divení, že i za těchto všech neblahých okolností 
zůstává ve školách poměrně značné množství 
nadšených kantorů... Podle následných dotazů 
i opakovaného potlesku s ním většina přítom-
ných souhlasila.

Foto ZDENKA JELENOVÁ

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA ANEB O ODPUŠTĚNÍ.  „Když někomu odpouštíte, neděláte to pro něj, ale především 
sami pro sebe...“ – tohle poselství si ve středu 21. září odnášelo několik desítek diváků ze skvělého představení 
Víti Marčíka, které pro pacienty i veřejnost přímo na nádvoří Nemocnice Písek spolupořádalo nemocniční 
oddělení spirituální péče (Rosťa Homola).                   Foto ZDENKA JELENOVÁ

COOL V PLOTĚ: 
Skvělou sestavou účinkují-
cích se na několika místech 
v Písku prezentoval již 
tradiční festival, který se 
specializuje na osamoce-
né umělce na pódiu. Na 
fotografii z vystoupení na 
nádvoří Prácheňského mu-
zea je zpěvačka a autorka 
súdánského původu Ridina 
Ahmed. Jedinou vadou na 
kráse, kterou lze festivalu 
vytknout, je nedostateč-
ná mediální prezentace 
a propagace – přítomnost 
skvělých muzikantů by jinak 
určitě přilákala mnohem 
početnější publikum...

Foto TOM DROPPA

Sto let Husovy školy v Písku

V  Památné knize měšťanských škol v  Písku se 
o založení školy dočteme, že již v roce 1909 zaslaly 
učitelské sbory měšťanských škol (chlapecké i dív-
čí), místní školní radě spis datovaný 19. 12. 1909, 
ve kterém jsou vylíčeny nevhodné učebny na obou 
měšťanských školách, umístěných ve školní budo-
vě v  Karlově ulici č.111, vedle radnice (nynější 
obchodní akademie) a žádáno, aby místní školní 
rada dala  poměry ty vyšetřiti a přistoupila se stav-
bou školy na „Pražské“ (dnešní ZŠ T. G. Masaryka) 
současně ku stavbě školy měšťanské. 

„I zvolilo obecní zastupitelstvo zvláštní tříčlennou 
komisi (Fr. Vaň, městský inženýr, J. Kadaník, ředitel 
měšť. škol, Al. Hoch, odborný učitel). Táž komise po-
věřena  byla též vyhledáním několika vhodných míst 
v městě pro postavení nové budovy pro měšť. školy.“

Po  dvou letech jednání a připomínkování pak 
„…obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 16. 12. 1911 
usneslo téměř všemi hlasy zakoupiti pozemky při 
náměstí Husově za 30 212 K. Obnos ten opatřil se 
výpůjčkou od městské spořitelny.“

Porota se sešla  29. 4. 1912 a ze 36 došlých pro-
jektů byl jako nejvhodnější vybrán projekt „Osvě-

tou k  svobodě“ projektantů Bedřicha Kubálka a 
Františka Kutta. Stavba školy byla zahájena v roce 
1914 a její průběh negativně ovlivnila první svě-
tová válka. Přes všechny z toho vyplývající obtíže 
byla stavba již v  roce 1916 dokončena a 2. října 
téhož roku bylo zahájeno vyučování. Stavba byla 
zkolaudována 10. října, celkové náklady na stavbu  
činily 515 tisíc korun a celá tato částka byla opět 
získána výpůjčkou u městské spořitelny. V souvis-
losti s pětistým výročím smrti Mistra Jana Husa 
bylo na počest této významné a statečné osob-
nosti našeho národa vybráno také jméno školy 
a  na  průčelí  budovy byl umístěn Husův reliéf. 
Školní budova měla dvě části, chlapeckou a dívčí, 
se samostatnými vchody. V letech 1957 – 1958 byl 
postaven na školním dvoře pavilon dílen, který byl 
v roce 1996 rekonstruován a byly v něm umístěny 
první třídy. Výrazné stavební úpravy přišly v  le-
tech 1976 – 1979, kdy byla postavena nová budova 
se školní jídelnou. Areál školy byl uzavřen v letech 
1990 – 1994 vybudováním sportovní haly.

Ve vedení školy se za 90 let vystřídalo 16 ře-
ditelů. Nejdéle stál v  čele Husovky pan ředitel 

František Man – celých 29 let – od roku 1975 do 
roku 2004. Husova škola patří dnes mezi tradiční 
instituce města, což potvrzuje také důležitý fakt, 
že od svého založení do dnešních dnů nesla vždy 
ve svém názvu jméno Mistra Jana Husa. 

Pedagogové a provozní zaměstnanci připravili 
bohatý program oslav. Ty zahájí 30. září repríza 
úspěšného muzikálu Praholky v  Divadle Pod 
čarou. Již před prázdninami proběhly sportovní 
soutěže pro žáky a soutěž Naše rodina v naší ško-
le. Další program pro děti i dospělé bude pokra-
čovat od 3. října. Týden oslav vyvrcholí dnem 
otevřených dveří v pátek 7. a v sobotu 8. října. 
V pátek proběhne v 15 hodin odhalení pamětní 
desky na historické budově a slavnostní shro-
máždění ve školní jídelně. V  sobotu se koná 
ples školy v kulturním domě.

Na oslavy jsou srdečně zváni také bývalí za-
městnanci školy a bývalí žáci. Patří mezi ně řada 
známých osobností – olympijská vítězka a mistry-
ně světa Kateřina Neumannová, vedoucí odboru 
školství a kultury Marie Cibulková, primářka He-
lena Kajtmanová, reprezentantka v  házené Alena 
Stellnerová, bývalý ředitel školy František Man, 
scénárista Karel Čabrádek, herec Petr Brukner, 
bývalý starosta Miroslav Sládek,  profesor Martin 
C. Putna, senátor a ředitel Zemského hřebčince Pí-
sek Karel Kratochvíle, ředitel SPŠ Jiří Uhlík, ředitel 
Obchodní akademie Písek Pavel Sekyrka, soudce 
Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka. Účastníky oslav 
přijde pozdravit i paní starostka Eva Vanžurová.

Součástí každého výročí jsou přání. Naše jsou 
adresována pedagogům a ostatním zaměstnan-
cům školy, rodičům našich žáků, všem, kteří se 
školou spolupracují a pomáhají jí, ale především 
našim žákům. Všem chceme popřát, aby se v naší 
škole dobře cítili a rádi se do ní vraceli. Aby,  ze-
jména pro děti, zůstala pevnou jistotou, místem 
důvěry a otevřenosti, místem, kde vedle práce 
a povinností zažijí radost a kamarádství.

Jménem celé školy JAN ADÁMEK
ředitel ZŠ J. HusaHusova škola ve 20. letech. Foto archiv školy.

Letos v říjnu si připomínáme sté výročí otevření naší školy. Jejími učebnami 
prošly již desetitisíce žáků několika generací a její historie je nedílnou 
součástí dějin našeho města. Historická budova je jednou z  dominant 
města a je dobře viditelná ze širokého  okolí.

Jiřina POSPÍŠIlOVÁ
  – paní TrOI
historička,  publicistka a ochránkyně 
všech chudých a znevýhodněných
Smart City vyža-
duje Smart citi-
zens.... Nebo snad 
ne? Jelikož miluji 
pozitivní sci-fi, na-
konec mi stejně, ač 
osobě skeptické, zní 
„smart“ moc pěk-
ně. Jen mám pocit, 
že nejdříve bude 
nutno geneticky 
vyšlechtit toho citi-
zena, čili občana – aby to mělo všechno smysl!
Proč jsem naštvaná: Je sucho, jen ty stromky, 
za které někdo zodpovídá (smrčky jedné fir-
my), jsou zalévány. Ostatní se mají postarat 
samy. Mám dvě sakurky, už jednou jsem je 
zachránila. Tak to začínám dělat zase. A jak 
tak zalívám, do té suché trávy šups – letí vaj-
gl. Málem na mou hlavu! Zalila jsem ho taky. 
Tolik vody nenanosím, abych uchránila su-
chou trávu a vyprahlé keře před vznícením.
Lehce jsem nadskočila a dosti hlasitě okomen-
tovala dotyčného (dotyčnou) – slušně, samo-
zřejmě... Nešlo to adresně, zmizel(a) pěkně 
v chládku svého balkonu či bytu, horký vajgl 
do horkého léta, ne?
Cože, kdo tam bydlí? Samí slušní lidé – žád-
ní – no, co je nikdo nechce ani na lavičkách... 
Víte,kdyby to byl pubertální jinoch z těch „ne-
přizpůsobivých, tak si ho srovnám – ale ten by 
to před mýma očima neudělal ani omylem!
A tak jsem pochopila, proč tolik slušných lidí 
zlobí kamery. Ti puberťáci nemají nic proti 
natáčení – selfíčka jsou jejich život. Ale co 
slušní lidé??
Toto taky není smart: Pán vyskočí ze svého 
hodně luxusního vozu – a přebytek teku-
tin vypustí hned u stromu, či dokonce u zdi 
domu! Mám spoustu svědků – náhodných. 
Ono je to totiž hodně časté...
Dívenky pokuřují u domu a konverzují s mla-
díky – a na zemi zůstává svinčík – a taktéž 
svinčík z dobrých rodin! Je fakt, že zbytky za-
nechávají, až když zajdu a spolehlivě zmizím.
Kamery... Co asi vysledují na opravdu ob-
čansky se chovajícím Smart Citizenovi? (Sex 
opravdu patří do soukromí, pokud není po-
voláním – a i tak, jak řekla jistá známá sex-
pracovnice!)
A tak – vykročme směle ke Smart City!

ZauJaTÝm POHlEDEm:
Co ve vás zarezonovalo 

v uplynulém měsíci?
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rEalIZaCE V rOCE 2016:
Rekonstrukce domů na nábř. 1. máje 1467 a 
1468 (18,3 mil.), Stavební úpravy DPS a Diako-
nie (19,4  mil.), Rekonstrukce Jeronýmovy ul. 
(21,16 mil.), Rekonstrukce vnitrobloku Erbeno-
va ul. (5 mil.), Rekonstrukce lokality Bakaláře II. 
etapa (15 mil.), Rekonstrukce škol (12,1 mil.)

PŘÍPraVa V rOCE 2016: 
Zkapacitnění parkovací plochy – lokalita proti 
poště (25 mil.), Regenerace sídliště Jih III. eta-
pa (12 mil.), Rekonstrukce Svatotrojické ulice + 
parkoviště na Výstavišti (6 mil.), Retenční ná-
drže v  povodí Okrouhlického potoka (10 mil.), 
Podchod pro pěší a cyklisty Na Výstavišti (28 
mil.), SMART areál alternativní energetiky Písek 

(32 mil.), Rekonstrukce ulice Strakonická, ochr. 
opatření pro obojživelníky u Vodáka (2,5 mil.)

PŘÍPraVa V rOCE 2017:
Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně 
Dobešická (10,3 mil.), Městská knihovna Písek 
– centrum celoživotního vzdělávání (185 mil.), 
Rekonstrukce úpravny vody (140 mil.), Chodník 
a cyklostezka Hřebčinec – Semice – Smrkovice 
(10 mil.), Chodník propojující obchodní zónu 
s lokalitou Hradiště – Písek (5 mil.), Revitalizace 
centra města (40 mil.), Cyklostezka u Klášterních 
rybníků (2 mil.), Regenerace plovárny U svatého 
Václava – II. etapa, 2. část (10 mil.), Plavecký ba-
zén (200 mil.), Noclehárna, nízkoprahové denní 
centrum (6,7 mil.), Rekonstrukce ulice Na Hou-

pačkách (20 mil.), aktualizace povodňového plá-
nu města (2,5 mil.), studie opatření potoka Jiher 
(2,3 mil.), studie opatření Mehelnického potoka 
(2 mil.), sběrný dvůr Sv. Václav (7,4 mil.), Expo-
zice sladovnictví II. etapa (3 mil.), Rekonstrukce 
a vybavení škol (113.7)

PŘÍPraVa V rOCE 2018: 
Cyklistická stezka a chodník Hradiště – průmy-
slová zóna centrum (50 mil.), Sladovna 8. etapa 
(80 mil.), Protipovodňová opatření Mehelnický 
potok – Hradišťská ulice (20 mil.), Revitalizace 
parku na Husově nám., Park Sv. Václav, Rekon-
strukce a vybavení škol (42,3 mil.).

Projektový zásobník města: 
Co je v plánu do roku 2018

InZeRCe

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ PODZIM...

V internetovém obchůdku Ateliér Arwenka najdete originální výrobky 
pro krásu vašeho domova či pro radost. Zveme vás do světa tvoření. 
Potkáte se v něm s šicí tvorbou, vůní rostlin i přirozenou jemností 
přírodních materiálů. V našem e-shopu nakupujete přímo u výrobce!

NA INTERNETU NÁS NAJDETE:
www.arwenka.cz
OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA: 
v Písku a Putimi, po dohodě 
tel: 775 339 411
A TAKÉ NA ŘEMESLNÝCH TRZÍCH:
seznam akcí na našich stránkách

NÁŠ SORTIMENT ŠIJEME I NA ZAKÁZKU 
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ!

Látkové pytlíky
Přírodní mýdla a parfémy
Ručně šité panenky
Sady pro ruční tvorbu
Levandulové dekorace
Pohankové polštáře
Lněné a bavlněné tašky
Materiál k tvoření

PODZIMNÍ NOVINKY:

Pytlíkové batůžky na záda
Polštářky plněné třešňovými 
 peckami
Lněné utěrky s krajkou

po dohodě

:
seznam akcí na našich stránkách

Lněné utěrky s krajkouLněné utěrky s krajkou

Na písecké radnici právě probíhá aktualizace  takzvaného projektového 
zásobníku města Písku, ve kterém jsou průběžně shromažďovány probíhající 
a plánované investiční akce od 2 mil. výše do konce tohoto volebního 
období. Pro některé z nich již město získalo nebo ještě chce získat dotace. 
Skutečná realizace bude samozřejmě záviset na stavu rozpočtu města.

Nejsledovanější z připravovaných staveb je zřejmě 
nový bazén – vizualizace připravovaného projektu.

AKTUÁLNĚ

Studentský 
filmový festival 
už pošestnácté!
Od 21. do 23. října opět vypukne v městě 
Písek velká sláva. A letošní ročník student-
ského „filmáče“ bude opravdu nabitý! Minu-
lý rok studenti ukázali, jak moc „žerou film“ 
a letos chtějí připomenout, že svět je pro ně 
PROSTOR PLNÝ MOŽNOSTÍ.

Festival připravují studenti obou písec-
kých filmových škol a program potěší ná-
vštěvníky všech věkových kategorií.

Pro soutěžní klání se do Písku sletěly stov-
ky filmů z  celého světa. Hodnotit je bude 
mezinárodní porota, ve které například za-
sedne výherkyně minulého ročníku Hajni 
Kis z Maďarska, Carol Ann Poole z Anglie, 
Jiří Sádek, režisér a absolvent FAMO v Písku, 
nebo režisér Vlad Lanné.

První den návštěvníky čeká slavnost-
ní zahájení v kině Portyč a hned poté 
promítání nejlepších snímků Noci filmo-
vých nadějí, které s  sebou přinese náš le-
tošní hlavní mediální partner, TV Nova.  
Tyto snímky bude hodnotit porota složená 
z  osobností jako je režisér a herec Jakub 
Kohák, autor vizuálních efektů Pavel Kar-
cele, herečka Patricie Solaříková, zpěvák 
a herec Tomáš Klus a hudební skladatel, 
Varhan Orchestrovič Bauer. 

Filmový festival v  Písku, to ale nejsou jen 
filmy. Připravujeme pro Vás bohatý dopro-
vodný program. Letošní soundtrack vytvoří 
mladá indie-rocková kapela I love you Ho-
ney Bunny, karlovarští The fellas a šikovný 
hudebník, producent a DJ, Kapitán Demo. 
A můžete se těšit zajímavé workshopy. 

Lístky a akreditace bude možné zakoupit 
na webu www.centrumkultury.cz, v době ko-
nání festivalu pak přímo v kině Portyč, nebo 
v kanceláři FAMO v Písku. Akreditace oprav-
ňuje nejen ke vstupu na veškerý festivalový 
program, navíc se s ní budete moci zúčastnit 
speciálních akcí a slev! Například si v pátek 
a v sobotu budete moci užít jízdu po vozítku 
Segway zdarma! A až s ní skončíte, zajděte se 
občerstvit do kavárny Až na půdu s  deseti-
procentní slevou! Se zakoupenou akreditací 
se také nově můžete zapojit do soutěže o gra-
fický monitor CS2420 značky EIZO v celkové 
hodnotě 19 290 korun!

Cena akreditace na celou dobu festivalu je 
200 korun, pro osoby starší 60 let pak pou-
hých 100 korun.

PROSTOR PLNÝ MOŽNOSTÍ se neote-
vírá jen pro studenty. Otevírá se pro všechny!  
Více info: www.filmfestpisek.cz.

JAKUB CHARVÁT

YVETTA SIMONOVÁ JAKO PŘEKVAPENÍ: Jen několik dnů před akcí se hlavnímu organizátorovi 
Tomovi Dvořákovi z Louisiany podařilo zajistit vítané překvapení pro nejstarší občany Písku. V sobotu 
24. září se opět po roce uskutečnilo jejich setkání se starostkou Evou Vanžurovou. Do kulturního domu 
přišlo 37 hostů ve věku od 90 do 97 let. Nejstarší účastnice Anna Vlnatá dostala nádhernou kytici od 
místostarosty Hořánka. Kulturní vystoupení zajistil taneční soubor Louisiana a jako vrchol programu 
zazpívala a zažertovala energií nabitá zpěvačka Yvetta Simonová. Známé evergreeny si s ní většina 
přítomných pobrukovala, jeden pár se dal i do tance. Více fotografií a VIDEO Z AKCE najdete na www.
piseckysvet.cz.                                Foto a texty na stránce ZDENKA JELENOVÁ

První říjnový víkend bude i letos patřit zvídavým 
občanům, které již pošesté v řadě zvou architekti 
Petr Lešek (Projektil) a Martin Zborník (Ateliér 
V KÓDU a Písecký svět) na procházku se zamy-
šlením nad využitím veřejných prostorů v Písku. 
Tentokrát se budeme ptát: K čemu má sloužit park 
založený před více než 100 lety? Je ještě vůbec ve 
městě k něčemu železnice z dob monarchie? Má 
smysl dělat ve městě další železniční zastávku? 
A co se starým, dobrým sídlištěm? Je místem pří-
jemným pro život? Akce je součástí celorepubli-
kového festivalu Den architektury a pořádá ji Pí-
secký svět v neděli 2. října od 14 do 17 hodin, 
sraz v parku na Husově náměstí, před vstupem 
do staré budovy základní školy.            RED

Přijďte na oblíbenou 
vycházku s architekty

Den architektury 2015 – dobrodružná vycházka 
kolem Mehelnického potoka. 

INTERAKTIVNÍ STEZKA: Nádhernou novou výukovou stezku pro malé i velké milovníky lesa a jeho obyvatel 
připravili zaměstnanci Lesů města Písku poblíž Lesovny Na Flekačkách. Byla slavnostně otevřena u příležitosti 

dne pro veřejnost, který se konal v sobotu  10. září a návštěvníkům nabídl mnoho zajímavých aktivit, včetně 
stromolezení, střelby z luku, výroby z přírodních materiálů, prohlídky sluneční luštírny a stavby milíře.



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz
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Co se schválilo, co se chystá...
Novinky schválené radou města

InZeRCe

STaVEbNÍ PrÁCE Na baKalÁŘÍCH ZDržuJÍ NEPŘEDVÍDaNÉ 
a NEOVlIVNITElNÉ OKOlNOSTI
V průběhu II. etapy rekonstrukce lokality na Bakalářích u Budovcovy ulice 
se podle informací z odboru investic objevily nepředvídané a neovlivnitelné 
okolnosti, které blokují stavbu a mohou posunout termín dokončení. Jednak 
došlo k  prodlení s realizací kabelové přípojky vysokého napětí pro budou-
cí novou knihovnu, která měla být hotova na přelomu srpna a září. Brzdí ji 
však rekonstrukce plynovodu ve středu města, která měla probíhat už na jaře. 
Zpoždění údajně zavinily různé společenské a kulturní akce v centru. To vše 
zpomalilo pokládku kamenných ploch u fontány a podél městských hradeb. 
Kromě toho nastaly problémy s přeložkou telekomunikačního kabelu, které 
brání kořeny stromů, a tak musíme počkat, až nám z USA dodají kabely spe-
ciální. V neposlední řadě práce ztěžují archeologové, kteří při svém průzkumu 
mapují obranný systém města a zkoumají pozůstatky tzv. barbakánu, sloužící-
ho dříve k obraně vstupní brány. Oproti původnímu plánu byl zcela zastaven 
provoz v Budovcově ulici a od 25. září je až do odvolání plně uzavřena. 

maTEmaTICKÝ mODEl Za 3,4 mIlIONu PrOPOčÍTÁ 
VODÁrENSKOu SÍť
Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zpracování matematického 
modelu vodárenské sítě. Za 3,4 milionu bude matematický model již v pro-
sinci letošního roku počítat tlakové a průtokové poměry v síti, modelovat 
situace ve vodovodním řadu, testovat provozní scénáře a podobně.

STaVEbNÍ Suť Z KaSÁrEN VYVEZEmE Za 15 mIlIONů 
DO OlDŘICHOVa
Rada města schválila zadání veřejné zakázky na likvidaci stavebních sutí a 
demolici stávajících objektů v Žižkových kasárnách. 57 tisíc tun suti z jižní 
a severní části areálu má být předrceno, roztříděno a odvezeno do bývalého 
vojenského areálu Oldřichov. Současně bude dokončena demolice tří objek-
tů v jižní části areálu. Práce za 15 milionů mají začít v lednu a skončit o tři 
měsíce později.

KaNalIZačNÍ POKlOPY a DEŠťOVÉ VPuSTI čEKÁ OPraVa
Za 600 tisíc korun poklopy a vpusti vymění firma POKLOPSYSTEM s.r.o. 
z Hradce u Stoda. 

OPraVY ŠaTEN a SOCIÁlu Na aTlETICKÉm STaDIONu 
mOžNÁ ZamÍŘÍ K SOuDu
Rada města vybrala v  červnu dodavatele opravy šaten a sociálního zaříze-
ní na Městském atletickém stadionu, které jsou v  dezolátním stavu. Firma 
PP – servis Plzeň s.r.o. však ani přes opakované urgence staveniště nepřevzala 
a opravy v letní sezóně nezahájila. Jako důvod uvedla chybějící kapacitu a na-
bídla realizaci v říjnu nebo listopadu. Zatímco odbor investic a rozvoje navr-
hoval od smlouvy odstoupit a vypsat nové výběrové řízení s termíny realizace 
v zimě nebo příští rok,  radní Luboš Průša nabídl, že bude Městské služby Pí-
sek zastupovat v žalobě proti této firmě. Penále podle něj běží od doby dokon-
čení stavby, i když vůbec nezačala. Vedoucí odboru investic a rozvoje Václav 
Filip na jednání vysvětlil, že navrhoval smírnější cestu, protože soudní cesta je 
zdlouhavá a zakázku je potřeba zadat znovu. Luboš Průša však prosadil jedno-
stranné odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí, pokud do konce října mezi 
smluvními stranami nedojde k dohodě a řešení náhrady škod v souvislosti se 
zdržením.

Na TÁbOrCE SE rYCHlOST mĚŘIT NEbuDE
Rada města zamítla návrh Dopravní komise na podnět Romana Drašnara 
zavést v ulici Táborská od začátku obce po okružní křižovatku „na Logrech“ 
úsekové měření rychlosti. Důvodem je podle komise nedodržování nejvyšší 
povolené rychlosti a s tím spojená zvýšená hladina hluku obtěžující obyva-
tele v okolní zástavbě. Městská policie a přestupkové oddělení návrh nedo-
poručily, náklady na pořízení zařízení by dosáhly 1 až 1,5 milionu.

NOClEHÁrNa PrO bEZDOmOVCE Za 2,2 mIlIONu
Prvního září se otevřela nově zrekonstruovaná noclehárna v č.p. 450 v Sed-
láčkově ulici, kde se mohou ubytovat čtyři ženy a čtyři muži. Ubytovaní mají 
platit 30 korun za noc a k dispozici jim bude i nízkoprahové denní centrum.

rOZPOčET mĚSTa OTEVŘEN PrO KlIKÁNÍ
Za 45 tisíc a provozní náklady si město pořídilo nový rozklikávací rozpočet, 
který má občanům umožnit kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky. 
Přístup se nachází v menu na pravé straně webu města. V srpnu také město 
Písek spustilo svůj facebookový profil na adrese www.facebook.cz/mupisek.

PODCHOD Za 22 mIlIONů SPOJÍ DO rOKa a DO DNE 
VÝSTaVIŠTĚ S fOTbalOVÝm arEÁlEm
Rada města schválila zadání veřejné zakázky na výstavbu podchodu pro 
pěší a cyklisty, který má propojit Výstaviště s lokalitou pod lesnickou ško-
lou. Jeho stavba o délce téměř 60 metrů má být zahájena 1. března a dokon-
čena během čtyř měsíců, náklady jsou odhadovány na 22.2 mil. Tunel bude 
držet železobetonová konstrukce a vyžádá si také přeložku parovodu.

Písečtí radní ani úředníci vůbec nezahálejí. Ne všichni 
občané to asi vůbec stíhají sledovat, co všechno se 
naplánovalo a děje. Přinášíme proto přehled toho 
nejdůležitějšího za poslední měsíc.

TÉMA

mÍSTOSTarOSTa KNOT NÁm ZaJISTÍ POZICI V KONSOrCIu 
CHYTrÝCH mĚST
Další chytré konference se místostarosta Josef Knot zúčastnil v  belgické 
Lovani. Na jeho podnět rada města rozhodla o zapojení do Výzvy evrop-
ské komise v rámci programu HORIZONT 2020. Vedoucí města konsorcia 
Trondheim, Lovaň a Padov by mohla Písek přibrat do skupiny měst násle-
dovníků. Místostarosta Knot je pověřen zahájit jednání a zajistit pro záměr 
Smart City Písek pozici v konsorciu. V ČR jsou do celoevropských vlajko-
vých projektů zapojena pouze města Praha a Brno, Písek by si chtěl vydobýt 
slávu vlajkového města Smart City pro česká města střední velikosti. Před-
kladatel upozornil, že příprava bude vyžadovat výdaje na dvě zahraniční 
cesty dvou osob. Vzhledem k jazykové bariéře a formálním požadavkům by 
nám zapojení zahraničních partnerů mohlo zkomplikovat projekty Smart 
City Písek. Jeho cíle musí zůstat nadřazeny cílům mezinárodního projektu. 
Město Písek bude mít podle Josefa Knota šanci sáhnout si za evropské pro-
středky na drahé, ale chytré technologie. 

POžÁDÁmE O DOTaCI Na STuDII, KTErÁ uKÁžE 
I VZDÁlENOST ParKOVaCÍCH TErmINÁlů
Město požádá o podporu z Národního programu Životního prostředí na 
zpracování studie pro zavedení nízkoemisních zón, které mají zlepšit ži-
votní prostředí ve městech. Podle Luboše Průši mělo město původně získat 
finanční prostředky na úpravu parkování ve městě. Podle vedoucího od-
dělení rozvoje Jana Venclíka je však nejdříve potřeba studie, která ukáže 
například vzdálenost parkovacích terminálů. Pokud nebude zpracována 
studie, nemuselo by město získat dotace ani v dalších letech.

KruHOVÝ ObJEZD u albErTa S rOZPOčTEm 9,2 mIlIONu 
JDE DO SOuTĚžE
V červnu uzavřelo Město Písek smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
podle které společnými silami přebudují křižovatku u OC Albert na kruhový 
objezd. Nyní se uzavírá druhý dodatek, podle kterého se budou obě strany 
podílet na předpokládané ceně 9,2 milionu v poměru ŘSD 64,78 % a Město 
Písek 35,22 %, přičemž poměr bude upraven podle vysoutěžené ceny.

ZPOžDĚNÝ PrOJEKT PrO NOVÝ baZÉN DOSTal 
ulTImÁTum DO KONCE bŘEZNa
Projekční práce na novém plaveckém bazénu pod lesnickou školou, kte-
ré město vyjdou na 6 milionů, pokračují bez ohledu na vývoj v kasárnách. 
Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí („malá EIA“), které zajiš-
ťuje město Písek a projektanti s ním nepočítali,  však došlo k prodlení. Tím 
je zpomaleno i územní řízení. Podle Václava Filipa z odboru investic byla 
s  projekční firmou uzavřena neformální dohoda, že město zaplatí studii 
EIA, jinak by projektanti nedodrželi cenu za projekt. Původně měla kan-
celář Projektil Architekti s. r. o. projekt dokončit do 30. listopadu letošního 
roku, nyní však požádala o prodloužení. Rada města si vymínila prodlouže-
ní maximálně do nepřekročitelného termínu 31. března 2017.

PETICE Za ObNOVENÍ auTObuSOVÉ ZaSTÁVKY 
Za KaPlIčKOu VYbOJOVala PrOJEKT
Rada města vyslyšela prosbu 42 petentů, kteří podali v červenci petici za 
obnovení zastávky MHD Za Kapličkou. Autobusy č. 5 a 55 odtud až do 

března letošního roku jezdily ve směru Dobešice – Smrkovice. Zastávka 
však nevyhovovala svým stavebně-technickým stavem a na místě dochá-
zelo ke kolizím. Namísto rekonstrukce rozhodl Odbor dopravy na jaře o 
vyřazení zastávky z jízdního řádu MHD. Cestujícím teď svitla nová naděje, 
ale na zastávku si ještě počkají. Do rozpočtu pro příští rok budou nejprve 
nárokovány náklady na pořízení projektové dokumentace.

mĚSTSKÁ SlaVNOST 2017 bEZ VSTuPNÉHO a S NaVÝŠE-
NÍm DOTaCE Z 800 TIS. Na 1.4 mIl
Centrum kultury předložilo radě města programové varianty městské slav-
nosti na příští rok. V letošním roce byl rozpočet slavností 1,65 mil., z čehož 
dotace města činila 800 tis. a zbývající příjmy plynuly z pronájmů a reklamy. 
Vstup byl volný a každý den přišlo cca 18 tis. návštěvníků. O rok dříve byl 
rozpočet dvojnásobný. Rada města rozhodla o zachování volného vstupu 
a navýšení dotace z 800 tis. na 1,4 mil., který má zajistit atraktivnější pro-
gram a vyrovnaný rozpočet Centra kultury. Konečné slovo mají zastupitelé. 
Zatímco Miroslav Sládek navrhl změnit ohňostroj na jinou formu zábavy, 
Josef Knot navrhl ohňostroj zachovat. Petře Trambové by se namísto ohňo-
stroje líbila alternativa videomappingu.

„SPOJmE rEgIONY“ PŘES NOVÝ VlTaVSKÝ mOST
Písek se připojil k Memorandu o vzájemné spolupráci na projektu „Spoj-
me regiony“, které iniciovala obec Albrechtice n.Vlt. se záměrem vybudovat 
nový most přes řeku Vltavu u Hladné. Navazuje tím na dřívější plány mostu 
a podpořily ji také Chrášťany, Bechyně, Týn nad Vltavou a Všemyslice.

2. VÝZVa DOTaCÍ PrO KulTuru a CESTOVNÍ ruCH Na 
rOK 2017 a mImOŘÁDNÁ VÝZVa Na ZÁŠTITY STarOSTKY
Částka 1,3 milionu korun je alokována ve 2. výzvě programu na podporu kul-
tury a cestovního ruchu v r. 2017, kam bude možné podávat žádosti od 21. 
listopadu do 12. prosince. Dalších 45 tisíc, které nebyly v grantech vyčerpány, 
nabízí starostka města na letošní záštity, žádosti lze podávat do 24. listopadu.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

InZeRCe

Josef Knot na konferenci o smart cities v tchajwanské metropoli Tchaj-pej 
(březen 2016).  Foto archiv města.

Velký výběr 
sušených  
i umělých květin, 
českých 
i z dovozu.

„Dušičkové“ 
zboží

Tř. Národní svobody 19, Písek (50 m od Kamenného mostu)
Novotná Helena – tel.: 734 223 231, kvetiny.vltava@seznam.cz

Městská slavnost 2016 – Karel IV. multimediální. Foto PS/Jelenová
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připravená k předložení orgánům města. Pokud je 
dokument přijat a funguje, dá se k němu následně 
kdykoli vztahovat, překračuje jednotlivá volební 
období, a to je důležité.

Jak vznikala kulturní strategie v Plzni?
RČ: V Plzni to bylo od počátku spojené s rozhod-
nutím kandidovat na Evropské město kultury a 
velká inspirace pro použití dlouhodobé, promy-
šlené a participativní strategie byla čerpána z ra-
kouského Lince, se kterým jsme úzce spolupraco-
vali. Šlo o to, propojit do té doby oddělené sektory, 
nejen kulturní, ale také sociální, ekologické, vzdě-
lávací, a díky tomu se podařilo vytvořit jakési li-
dové hnutí pro kulturu. Plzeň má teď nastavenou 
koncepci od roku 2009 do roku 2019 a už se začíná 
mluvit o přípravě navazující.
IK: Kultura se navíc stala jakýmsi prototypem 
toho, jak pojednávat o jakémkoli jiném veřejném 
tématu. Při besedách před komunálními volbami 
si už žádný politik nedovolil přijít nepřipraven. 
Kultura už je natolik známé téma, že se v tom po-
litik musí vyznat, a pokud by nevěděl, kam které 
prostředky jdou a jak celý systém funguje, sám by 
se v politické debatě odrovnal.

Jak se do toho procesu zapojila veřejnost?
RČ: Utvořilo se jakési společenství aktérů – plat-
forma za Plzeň kulturní, která spolu s  Centrem 
pro komunitní práci na celém procesu participo-
vala. Podařilo se získat slib, že nebude zrušen čtyř-
letý grantový systém, jak někteří politici zamýšle-
li. Osvědčil se, protože pomohl vytvořit pestřejší 
prostředí a organizacím zajistil dlouhodobost je-
jich plánování. V Plzni je systém nastavený od 
maličkých grantů, o které může žádat i jednotli-
vec až šestkrát ročně, přes jednoleté oborové, až 
po velké granty. Plzeň se díky tomu stala dokonce 
vzorem pro renovaci pražského systému.

Stává se, že se politici před volbami chtějí blýsk-
nout novou koncepcí, ale nová garnitura ji po 
volbách zatratí a začne od nuly. Celá historie se 
opakuje a město stagnuje. Dá se tomu zabránit?
RČ: Naší podmínkou je, že tahle koncepce v Písku 
musí přesahovat jedno volební období. Měla by 
být nejméně na deset let. 
IK: Ovšem žádná strategie nezaručí, že ji budou 
politici respektovat. Půvab takového dokumentu, 
když je rozumně napsaný a aktéři v oblasti kultu-
ry se s ním ztotožní, spočívá v tom, že mají k dis-
pozici programový dokument, na který se mohou 
následně kdykoliv odkazovat. A pokud si ho město 
objedná, mělo by se ho držet. Třeba zůstane na pa-
píře, a realizovat se povede jen desetina toho, co 
by bylo dobré dělat. Ale i tak je to posun dopředu.

V druhé polovině října bude svolána veřejná de-
bata na téma nové kulturní koncepce. O termínu 
budeme informovat na www.piseckysvet.cz.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Ida Kaiserová a Roman Černík jsou odborníci na 
slovo vzatí a koncepci za 200 tisíc korun by měli 
dokončit do jara příštího roku. Stejně jako jiné pí-
secké organizace, byla také redakce Píseckého svě-
ta oslovena, aby se podělila o své zkušenosti, a tak 
jsme si v kavárně s výhledem na náměstí povídali 
nejen o koncepcích a kultuře. Mgr. Ida Kaiserová 
PhD. je socioložka na volné noze,  věnuje se ana-
lýzám v oblasti veřejných politik (kultura, školství, 
pracovní trh, vězeňství) a veřejného prostoru. Její 
kolega MgA., Mgr. Roman Černík je vystudovaný 
divadelní antropolog a pedagog, vyučuje na Katedře 
pedagogiky FPE ZČU v Plzni a věnuje se kulturní 
politice. Oba byli od roku 2009 součástí kreativního 
týmu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.

Jaké máte zkušenosti a proč jste byli vybráni 
právě vy?
IK: Byli jsme vybráni Odborem školství a kultury 
města Písek, abychom přispěli ke zpracování nové 
kulturní politiky Písku, která by měla být posílena 
o aspekt cestovního ruchu. Nebude se tedy jednat 
o strategii cestovního ruchu, ale spíš půjde o to, 
jak do něj kultura může vstupovat.
RČ: Podíleli jsme se na přípravě přihlášky a úspěš-
né kandidatuře Plzně na titul Evropské město kul-
tury a součástí bylo také vytvoření strategie města 
Plzně na deset let. Byl to jeden z  faktorů, který 
při rozhodujícím utkání s  Ostravou zabodoval. 
Na základě této zkušenosti jsme se pak zúčastni-
li řady komunitních projektů, například v Plané 
u Mariánských Lázní, Mělníku.

Jak  zní  zadání, jež jste od města Písku dostali?
RČ: Je to analýza stávajícího stavu kultury a navr-
žení nové kulturní strategie s tím, že součástí bude 
i jakési prodloužení směrem k cestovnímu ruchu.
IK: Jde o to, jak využít peníze investované do kul-
tury také k podpoře cestovního ruchu.

Můžete trochu víc přiblížit váš přístup?
IK: Veřejné zdroje jdou do kultury v  podstatě 
všude, od největších měst po malé vesnice. A je 
otázka, jak je nastavený systém využívání těchto 
zdrojů. Někde je systém víc vidět, někde méně. 
Někde je pobídka naprosto transparentní, veřejná 
a otevřená komukoli, někde jsou pobídky neve-
řejné. Náš profesní étos tedy je maximálně zvýšit 
transparentnost, pokud o to daná obec stojí.
RČ: Vycházíme z  toho, že kulturní strategie je 
zajímavá tím, že jde o pohled do budoucnosti, 

Jak dál s celou kulturou? Dozvíme se na jaře
Mnohé písecké spolky a organizace, které mají co do činění s  kulturní 
sférou, zažívají v  těchto dnech návštěvu z  Plzně. Písecká radnice si totiž 
objednala novou koncepci kultury a její zpracovatele si vyhlédla u velkého 
vzoru: Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Za poslední roky už 
máme v Písku analýz a koncepcí pro tento resort pěknou řádku, padla na 
ně nezanedbatelná suma peněz a o jejich využitelnosti v praxi lze úspěšně 
pochybovat. Snad se tedy tentokrát konečně podaří zpracovat dlouhodobou 
a kvalitní koncepci, která poskytne vodítko pro kulturní rozkvět Písku.

který není vázán aktuálním politickým děním. 
To umožňuje cíleně využívat prostředky s  dlou-
hodobým efektem. Zároveň je pro nás velmi cen-
ný participativní přístup, kdy se všichni mohou 
nejen podílet na přípravě dokumentu, ale vytvoří 
se i podmínky pro spolupráci. Jde o to, aby fun-
govala komunikace mezi všemi, kdo se v kultuře 
pohybují, ať jsou to kulturní operátoři, uživate-
lé, zájmové skupiny, aby to nebylo o soupeření a 
monopolizaci, ale o spolupráci, do které mohou 
všichni vstupovat. To je náš postup. Druhá věc 
je, že si dnes řada měst uvědomuje, že kultura a 
umění jsou přitažlivé i pro turisty. 

Písek si v posledních letech v této sféře objednal 
už celou řadu analýz a koncepcí, v čem má být ta 
vaše jiná? Jak naložíte s těmi předešlými?
RČ: Ano, nejsme tady na zelené louce, před námi už 
je hodně zaseto. Máme k dispozici stohy dokumentů 
a je to docela zajímavé čtení. Zajímá nás, co se tady 
doposud dělo a proč to nebylo dotažené do konce.
IK: Kultura je pro politiky volné pole působnosti, 
protože tam nemají žádné parametry, které by je 
svazovaly, neexistují žádné předpisy a vlastně ani 
ministerstvo kultury nemá žádnou velkou strate-
gii. A tu televizi si pustí koneckonců každý, takže 
každý tomu tak trochu rozumí...
RČ: Zároveň je to pro politiky vděčné téma, pro-
tože je pěkné ukázat se pak třeba s Luckou Bílou...

Jak tedy budete postupovat?
IK: Nejdříve musíme zjistit, jak fungují instituce, 
do kterých veřejné peníze směřují, a jak fungují 
jednotliví aktéři v  kultuře, neziskovky, uživatelé, 
komerční projekty atd. Se všemi se teď setkáváme, 
ptáme se jich, jaká je jejich role v kulturním poli a 
jak jsou s ní spokojení, co by chtěli změnit. Prostě 
snažíme se zmapovat situaci. Zároveň analyzuje-
me veškeré dokumenty a samozřejmě také chodí-
me a pozorujeme, účastníme se kulturních akcí. 
Testujeme sami na sobě Písek jako město kultury.
RČ: Budeme také pořádat veřejná setkání a kulaté 
stoly, první připravujeme už na druhou polovinu 
října. Například v Plané se nám podařilo zaktivi-
zovat lidi, a ti se pak dokázali sami ujmout galerie, 
která dříve živořila a dnes žije. 

Jak dlouho na strategii budete pracovat?
RČ: Naše práce bude trvat zhruba půl roku. První 
analytická fáze by měla být dokončená v listopadu 
a na jaře příštího roku by měla být naše strategie 

TÉMA

Na celkový systém organizace a řízení pletařské-
ho, tehdy národního podniku Jitex Písek mělo 
důležitý vliv několik faktorů:

1) Snaha tehdejších nadřízených orgánů vybu-
dovat moderní vzorový výrobní podnik, což se 
projevilo již v racionálním rozmístění jeho vý-
robně provozní základny.

2) V době budování a rozběhu podniku (konec 
40. a začátek 50. let 20. stol.), ještě před dlouhou 
etapou celostátního přebírání sovětských zku-
šeností, se podniku významně dotklo racionali-
zační úsilí v oblasti organizace a řízení „Systém 
podnikového hospodářství“.

3) N. p. Jitex Písek v době celostátního pláno-
vitého centrálního řízení patřil do VHJ Pletařský 
průmysl Písek. Také vedoucí pracovníci tohoto 
tzv. středního článku řízení aktivně navázali na 
původní snahu zakladatelů podniku a v rámci 
možností podnik cílevědomě podporovali.

Ovšem veškerá snaha a podpora odjinud by byla 
„málo platná“, kdyby sami zaměstnanci neměli ke 
svému podniku kladný vztah a neusilovali vše-
možně o jeho prosperitu, „dobrý zvuk“ a rozvoj. 
Především tato snaha podnikových zaměstnanců 
vyústila v existenci a funkci pokrokového a vyspě-
lého systému podnikové organizace a řízení, kte-

materiálem a polotovary, a do odbytových skladů 
z nich naopak odvážela hotové výrobky. Dělo se 
tak podle podnikového jízdního řádu.

V Jitexu bylo tehdy uplatňováno tzv. postupné 
operativní plánování výroby. Byla proto vytvoře-
na soustava meziskladů, která zabezpečovala ná-
vaznost jednotlivých výrobních stupňů, sloužila 
ke zhromadňování výroby a rovněž k technolo-
gicky nutnému ustálení přízí a úpletů.

Co byl Systém podnikového
hospodářství
Původně se jednalo o systém podnikové samo-
správy (SPS). Na toto téma pořádali odborní-
ci z  firmy Baťa, a. s., Zlín (později Gottwaldov) 
v  letech 1947–1951 sérii přednášek a seminářů 
o systému podnikové samosprávy podle Baťových 
závodů, se zvláštním zřetelem k provoznímu účet-
nictví. Přednášek se účastnili nejen účetní, ale po-
stupně všechny profese technickohospodářských 
pracovníků v daném podniku, což mělo asi rozho-
dující význam pro úspěšné využití v praxi.

A v čem tkví podstata tzv. samosprávy dílen 
v  rámci systému vnitropodnikového řízení fir-
my Baťa? Jedná se o simulování podnikatelských 
činností v jednotlivých útvarech uvnitř podniku, 
včetně rozpočtování a zjišťování skutečných ná-
kladů, výnosů a zisku (ztráty) každého útvaru 
jako vhodné základny pro stanovení podílové 
účasti na dosaženém zisku (ztrátě) pro vybrané 
zainteresované pracovníky.

Mezi jednotlivými vnitropodnikovými útva-
ry i uvnitř nich se uplatňovaly hodnotové vztahy 
podložené účetními doklady, a tak se mezi útvary 
převáděly peněžní hodnoty povahy majetkové i vý-
sledkové. Provozní účetnictví v Baťových závodech 
představovalo samostatný uzavřený okruh vytvo-
řený za účelem fungování samosprávy jednotli-
vých útvarů uvnitř podniku, s možností hmotné 
zainteresovanosti formou účasti na zisku a ztrátě 
pracovníků. Cílem celého systému v  zásadě bylo 
povzbudit iniciativu a odpovědnost pracovníků. 

rý přinášel dobré výsledky a vysokou efektivnost. 
Mezi hlavní vnější příznivé faktory patřilo v první 
řadě geografické umístění výrobně provozní zá-
kladny. Technologicky náročná a různorodá prvo-
výroba a další specifické činnosti byly soustředěny 
v základním závodu v Písku. Šlo o tyto provozy: 
přádelna, stávkárna, barevna s úpravnou, nákladní 
i osobní doprava, pomocné provozy (energetika, 
strojní dílny, truhlářská dílna, stavební činnost), 
nevýrobní činnosti (vědecko-výzkumná základna, 
bytové a ubytovací služby, zdravotní středisko, jes-
le a mateřská školka, kulturní a rekreační zařízení, 
učňovská škola). V rámci základního závodu ov-
šem existoval také rozsáhlý provoz finální konfekč-
ní výroby (střihárny, šicí dílny). 

Mimo Písek byly umístěny další odloučené 
závody zaměřené na finální konfekční výro-
bu – Týn nad Vltavou, Bechyně, Horažďovice, 
Rožmitál pod Třemšínem, Vodňany, Milevsko, 
Mirovice. Jednotlivé konfekční závody byly spe-
cializovány, například závod Milevsko na výrobu 
pánských košil. Celkový počet zaměstnanců n. p. 
Jitex Písek se dlouhodobě pohyboval kolem čísla 
4200 – nebyl to tedy rozhodně podnik malé veli-
kosti. Důležitou logistickou úlohu za této situace 
plnila vnitropodniková nákladní doprava, která 
konfekční místně odloučené závody zásobovala 

Jitex Písek v praxi využíval systém,
inspirovaný baťovským řízením

Zajímavým příspěvkem k našemu dlouhodobému tématu „Fenomén 
Jitex Písek“ jsou vzpomínky Vladimíra Veláta st., který vysvětluje některé 
z  důvodů, proč měl tento národní podnik tak nezpochybnitelné úspěchy 
a proč se vyznačoval velkou loajalitou svých zaměstnanců. Někdejší národní 
podnik v praxi využíval na tehdejší dobu velmi pokrokový systém organizace 
práce a vnitropodnikového řízení, který čerpal ze systému Tomáše Bati...

Vladimír Velát. Foto PS/Jelenová

Pokračování na straně 12

Národní podnik Jitex Písek byl po desítky let díky svým výsledkům „výstavní síní socialistických úspěchů“.  
Na fotografii z 18. května 1961 rozjuchaný nejvyšší sovětský představitel Leonid Iljič Brežněv (přijel tehdy do 

Jitexu v doprovodu československého prezidenta Antonína Novotného). Ze sbírek Prácheňského muzea v Písku.
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Důležitým prvkem bylo, že vyúčování hospoda-
ření jednotlivých útvarů (účetní uzávěrka) bylo 
prováděno každý týden, což zajišťovalo pohoto-
vost a účinnost celého systému.

V politickém systému před rokem 1989 byl způ-
sob vnitropodnikového řízení Baťových závodů 
kritizován jako „tvrdý vykořisťovatelský systém“ 
a označován jako „batismus“. Na druhé straně 
sovětští experti na „chozraščot“ (rusky chozjast-
vennyj rasčot, tedy hospodářský rozpočet nákladů 
a výnosů) byli prý tehdy překvapeni, snad i šoko-
váni propracovaností a důkladností tohoto systé-
mu, a zejména jeho důsledným dovedením až do 
vnitropodnikových útvarů. V publikaci Geniální 
podnikatel Tomáš Baťa (angl. v Torontu r. 1981) 
se píše, že Baťův systém vnitropodnikového říze-
ní vytvářel v dílnách citové společenství, známé v 
armádách jako „esprit de corps“, ve sportu jako 
„team spirit“ a v obcích jako „vědomí příslušnosti 
k celku“, čili kladné a žádoucí společenské ovzduší.

Systém podnikové samosprávy podle Baťových 
závodů nebudeme dále podrobněji popisovat, to 
bychom příliš odbočili, ale směle můžeme kon-
statovat: 1) Tento baťovský systém byl ve vnit-
ropodnikovém řízení n. p. Jitex Písek aplikován 

iniciativně a umně a snad v míře nejvyšší, jak to 
bylo možné v rámci direktivně vyžadovaného tzv. 
vnitropodnikového chozrasčotu.
2) Aplikace tohoto systému byla významně pod-
porována faktem, že v podniku (i na generálním 
ředitelství VHJ Pletařský průmysl) pracovalo 
několik tzv. „baťováků“ – tedy pracovníků, kte-
ří systém znali z vlastní zkušenosti ze Zlína. Ti 
byli ve většině případů známí nejen jako lidé cí-
levědomí, pracovití a důkladní, ale i tím, že byli  
schopní druhým pomáhat a práci jiných lidí také 
řídit. Tyto kladné vlastnosti se projevily i v kvalitě  
vnitropodnikového řízení Jitexu.

O slavném „baťovákovi“
Skončíme dnešní text osvěžující poznámkou 
o  tom, že i světově proslulý atlet, vytrvalostní 
běžec Emil Zátopek byl vlastně „baťovák“. Prošel 
dvouletou Baťovou školou práce, tedy byl „Baťo-
vým mladým mužem“, a nakonec byl i absolven-
tem Vyšší průmyslové školy chemické ve Zlíně 
(maturoval v roce 1943).

Z obsahu knihy Pavla Kosatíka Emil Běžec se 
dozvídáme, že výchova v Baťově škole práce byla 
přísná, firma „chtěla v mladých mužích pěstovat 

kázeň a samostatost, víru ve vlastní schopnosti 
a  individualistickou odpovědnost.“ Emil Zátopek 
uměl překážky i těžkosti překonávat, a navíc je 
uměl rovněž využívat k vlastnímu zdokonalování. 
Sám mluvil o možnosti užitečného rozvoje sebe-
ovládání, které je pro sportovce důležité a potřeb-
né. A nejen pro sportovce! Jak píše autor knihy: 
„baťovský dril, který mu v každodennosti tak zne-
příjemňoval život, mu dlouhodobě prospíval.“

VLADIMÍR VELÁT st.
Autor byl pracovníkem ÚVVEŘ PP Písek v rámci 

VHJ Pletařský průmysl Písek a pracoval pro n.p. Jitex 
Písek jako projektant a programátor aplikací výpo-

četní techniky, zejména v 1. pol. 70. let 20. století.

Jitex Písek v praxi využíval systém,
inspirovaný baťovským řízenímDokončení ze strany 11

Rok 1960, střihárna, Růžena Myslivcová. 
Ze soukromého archivu

Nedatováno, ze soukromého archivu

Dobová ozdobná knižní záložka a vlaječka. 
Ze sbírek Prácheňského muzea v Písku.

Rok 1973. Foto Zdeněk Javůrek

Prvomájový průvod v roce 1965. Ze sbírek Prácheňského muzea v Písku.

TÉMA

Kdy a jak jste se dostal do Jitexu?
V roce 1977 jsem se oženil a hledali jsme samo-
statné bydlení. V Písku nabídli tehdy manželce ja-
kožto zdravotní sestře bydlení v nemocniční uby-
tovně, a já jsem tu zároveň našel na tehdejší dobu 
poměrně slušně placenou práci v Jitexu na barev-
ně. Fabrika mi hned dala i zaměstnaneckou půjč-
ku, takže jsme mohli začít stavět na Logrech. Stal 
jsem se předákem a pak jsem přešel na úpravnu, 
kde pracovaly hlavně ženské – což mne vždycky 
moc bavilo :-). Dělal jsem jim mistra, a nakonec 
jsem skončil na investicích na středisku etiket.

Tam se dělalo co?
Tiskli jsme jednak katalogy, jednak všechny etike-
ty na vyráběné zboží. V Jitexu se postupem doby 
nakupovaly ty nejmodernější stroje, které se teh-
dy daly nakoupit, většinou v západním Německu. 
Šlo o špičkové moderní technologie a výroba se 
neustále vylepšovala. Dokonce i pokud jde o ty 
etikety, tak jsme měli k dispozici nejmodernější 
počítačové mašiny – což už ale hovořím o 90. le-
tech. V té době se tam už tisklo i pro nově vzniklé 
soukromé textilní firmy.

Zavzpomínejte ještě na doby dřívější...
Jitex měl neuvěřitelnou kvalitu výroby, řízení pro-
vozu, kontroly, to už jsem pak v žádném jiném 
provozu nezažil, i když jsem ještě několik fabrik 
prošel... Přitom výroba tam byla opravdu obrov-
ská, veliké zakázky z tuzemska i ze zahraničí. Jednu 
dobu, co pamatuju, když jsem dělal na úpravně, se 
například jen upraveného úpletu denně odváželo 
do ostatních pobočných výrobních závodů sedm-
náct tun! To je šílené, nepředstavitelné množství.

Kdy jste v Jitexu skončil?
Byl jsem propuštěn v poslední „zeštíhlovací“ vlně, 
to už bylo několik let po povodních 2002. Poté tam 
už zůstalo jen opravdu minimum zaměstnanců ve 
zbytku výroby, dnes vlastně nevím, kolik jich tam 
pracuje...

Proč podle vás velká výroba v Jitexu skončila?
Velká rána byly právě povodně v roce 2002, kdy 
jsem shodou okolností slavil 25 let v závodu. Po 
povodni byla fabrika v děsivém stavu, vypadalo 
to, že už to nikdo nemůže dát dohromady... Tehdy 
se ale ukázala obrovská loajalita zaměstnanců, lidi 
makali jak diví, to tam bylo ještě hodně zaměst-
nanců – a všichni se okamžitě po opadnutí vody 
vrhli do práce, do uklízení hromad bahna, uhynu-

lých ryb... Chlapi, co tam dělali – údržbáři – se svý-
mi stroji vyrostli, znali je úplně důvěrně a dokázali 
ty složité mašiny rozebrat do posledního šroubeč-
ku, vyčistit a vysušit tak, že se na nich znovu pletlo! 
Jitex také tehdy získal poměrně velké dotace na ře-
šení povodňových škod. Poté tam byla několikale-
tá udržitelnost, no a pak se začalo všechno hroutit.

Proč? Vlivem asijské konkurence?
Tím si tedy nejsem jistý – když vidím, že spousta 
soukromých textilních firem, které tu vznikaly 
v 90. letech, celé to období přežila a jede dodnes... 
Myslím, že do toho, jak to doopravdy bylo, nikdo 
z nás nevidí... Ale podle mého názoru to udrži-
telné bylo. Je to veliká škoda. Já jezdím hodně po 
celé republice, a musím říct, že každou chvíli se 

mě někdo na Jitex zeptá. Jitex tohle město pro-
slavil a lidi odevšad na něj vzpomínají hodně 
pozitivně. V Jitexu mezi zaměstnanci existovala 
veliká hrdost na tu značku – což bylo spojené 
i s  tím, že fabrika se o nás starala, podporovali 
sport, kulturu, práci s dětmi... No,  být Jitexák, to 
byl pojem – a dodnes se mnozí setkávají. Brali 
jsme tu fabriku za svou, to se poznalo právě i po 
těch povodních... Písek přišel o hodně, když dnes 
jdu kolem a vidím, jak to částečně chátrá, je to 
smutné. I když v poslední době se tam asi začíná 
něco víc dít, i výroba tam částečně běží...

ZDENKA JELENOVÁ

Prvomájový průvod v roce 1959. Ze sbírek Prácheňského muzea v Písku.

InZeRCe

Miroslav Mašek. Foto PS/Jelenová

Jitex měl zaměstnance, 
na něž se mohl spolehnout!

Na doby dávno minulé, kdy byl Jitex středobodem města Písku, vzpomíná 
dnes i další pamětník – Miroslav Mašek, který je ve městě známý mimo 
jiné svými celoživotními aktivitami v práci s dětmi a mládeží v Tábornickém 
klubu. Více než čtvrtstoletí svého života pracoval v Jitexu Písek.
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  730 526 761
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třída Národní svobody 21, 397 01  Písek

zahr. 418 m2,balkon,k rekonstr.

3.890.000 Kč

DVOUGEN. RD, VODŇANY

2.p., kompl. rek., 86m2, balkon

1.690.000 Kč

ATRAKTIVNÍ 2KK, PÍSEK

45m2,OV,4.p.,část.rek.,+provize

899.990 Kč

BYT 2KK, OTAVSKÁ-PÍSEK

3+1, 104 m2, zahrada 1.160 m2

1.477.440 Kč

LHOTA U KESTŘAN

2 byt.jedn.,zahr.,bazén,krb,70m2

2.790.000 Kč

RD + DOMEK, SELIBOV

byt 3+1, balkon, 72m2, cihla

549.999 Kč

MIROVICE

AKTUÁLNĚ

ODDLUŽNĚNÍ
Vyřešíme i Vaše dluhy, zastavíme vymáhání 

či exekuce, rychle, diskrétně, spolehlivě.
Písek: Velké náměstí 4, Strakonice: nádraží ČSAD

tel: 602 134 647
volejte – prozvoňte – sms

www.ab-finance.cz

mESaDa, občanské sdružení
Velké náměstí 119/13, Písek
Tel.: 382 222 246, 724 057 926
e-mail: pisek@mesada.eu

nabízí sociální služby:
•	 osobní asistence – jedná se o terénní službu poskytovanou za úhradu, při které osoba 

se  sníženou soběstačností za podpory asistenta může vykonávat každodenní činnosti, 
nezbytné potřeby i oblíbené aktivity.

•	 Sociální rehabilitace – jedná se o bezplatné aktivity a nácvik činností, které vedou osoby se 
zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním k větší samostatnosti v různých 
oblastech života (práce, bydlení, domácnost, úřady atd.) a podporují je v rozvoji potřeb-
ných schopností a dovedností.

Služby jsou spolufinancovány z Jihočeského kraje a města Písek.

Dne 11. srpna jsme jeli s  naší školou do 
Olympijského parku Rio – Lipno. Jeli tam 
pouze nejlepší sportovci z celé školy. Vyjíž-
děli jsme brzo ráno, abychom z připravené-
ho programu stihli co nejvíc. 

Když jsme dorazili na místo, skoro jsme 
oněměli úžasem.  Na obou březích Lipenské 
přehrady jsme mohli vyzkoušet na 50 dru-
hů sportů – olympijských i neolympijských, 
tradičních i zbrusu nových : taekwondo, 
paddleboarding, plavání, šerm, veslování, 
střelbu, golf, box. Judo, jachting, …. Bylo to 
skvělé, a kdyby se naskytla další příležitost, 
určitě bych jela znova.  

Celá akce se konala u příležitosti oslav 100 
let naší školy a připravili ji paní učitelky Věra 
Veličková a Ivana Čuřínová. Jsem moc  ráda, 
že jsem mohla získat takové sportovní zážitky.

VERONIKA ADAMOVÁ 
9. A ZŠ Jana Husa

Porota bude podobná té loňské, ale těšíme se i na 
dvě nové tváře. Jednou bude Rowdy Dufrene z Te-
xasu – vynikající lektor a tanečník a Patrick Mis-
gaiski z Německa. Spolupráce je naprosto famóz-
ní. Všichni do jednoho jsou velmi zodpovědní 
a k porotcování přistupují profesionálně. I když je 
pro všechny víkend náročný, užijeme si v zákulisí 
i spousty legrace a stihneme si i popovídat. Porot-
ci jezdí do Písku s nadšením a my jsme rádi, že 
se Czech Open stalo v  tak krátké době v Evropě 
pojmem. S porotci se známe osobně a s některými 
máme velmi, velmi přátelský vztah. Dokonce se 
i navštěvujeme :-)

Co obnáší organizace tak velké akce? Jak se to dá 
vůbec zvládnout vedle stálého zaměstnání? Jaké 
zkušenosti jste nasbírali z uplynulých ročníků?
/smích/ To si asi nikdo nedokáže představit... 
Spousta volného času, noci u počítače, nadšení 
a hlavně skvělou partu lidí. A tou TCS Louisia-
na rozhodně je. Máme to o to těžší, že se k tomu 
všemu musíme na soutěže připravit i my. Zároveň 
jezdíme po ČR a učíme i české tanečníky. Máme 
rozdělené úkoly, kdo se o co stará, a tak to funguje 
bez komplikací. Můžeme se ve skupině jeden na 
druhého spolehnout. Z každého ročníku získáme 
nějakou zkušenost. Zatím máme stále nové nápa-
dy, jak akci zatraktivnit apod. Doufám, že nám to 
ještě dlouho vydrží :-)

Co z programu byste nejvíce doporučil publiku?
Zájemci  mohou přijít kdykoli během víkendu, ať 
už jako diváci nebo se aktivně účastnit worksho-
pů. Podrobný program bude 14 dní před akcí na 
našich stránkách www.tcslouisiana.cz. Doporu-
čuji hlavně kategorii Megastar, což je nejvyšší vý-
konnostní kategorie, a potom Schowcase, kde si 
tanečník na určenou hudbu musí udělat sám cho-
reografii. Doporučuji i Ciople dance a kategorii 
Pro-am. To jsou kategorie párů.

A na co se nejvíc těšíte?
Já vždy na vyhlášení vítězů a na sobotní Gala ve-
čer. Každý rok připravujeme nějaké překvapení, 
nějakou extra show. Potlesk a nadšení v očích jsou 
pro nás asi tím největším potěšením. Ale, myslím, 
že se těšíme úplně na všechno.

Akce se koná za podpory města Písku a Jihočeského 
kraje, pod záštitou starostky města Písku. Byla také 
zařazena do programu Jižní Čechy olympijské.

ROZHOVOR

Jakou účast očekáváte a kam postoupí vítězové?
Letošní soutěž bude v Písku po páté. Bude to ta-
kové malé výročí, a proto samozřejmě připravu-
jeme něco „navíc“. Tanečníkům to během roku 
připomínáme a připravujeme se na největší účast 
v historii. Momentálně je registrovaných 254 sou-
těžících a do uzávěrky zbývají ještě 3 týdny. Můj 
odhad je 360 účastníků. Zdá se, že bude i větší po-

Foto archiv Toma Dvořáka

čet zúčastněných zemí, a Czech Open bude opět 
největší soutěží v Evropě. Vítězové postoupí na 
Mistrovství světa, tentokrát se nám ho podařilo 
dostat do České republiky a uskuteční se první tý-
den v lednu 2017 v Liberci.

Jaká bude sestava poroty a jak funguje spoluprá-
ce v porotě? Znáte se i osobně?

TOM DVOŘÁK: Z Písku na 
mistrovství světa do Liberce

O prvním listopadovém víkendu bude písecký Kulturní dům opět patřit 
Line Dance. TCS Louisiana tu bude hostit už pátý ročník tradiční kvalifikační 
soutěže Czech Open Písek. Vedoucího souboru Toma Dvořáka jsme zastihli 
uprostřed pilných příprav.

Husova škola
v olympijském parku
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V rodinné buňce, jak se v současnosti říká původní školce ve Skalách u Proti-
vína, žije skupina dětí z píseckého dětského domova. Komunitní každoroční 
„dračí“ akce je mimo jiné oslavou vzájemného dobrého soužití místních obča-
nů a dětí vyrůstajících v dětském domově, kterou si pochvaluje i starostka obce 
Pavla Poláčková. Na akci se potkávají místní obyvatelé, děti a dobrovolníci 
z řad pořádajících organizací Letní dům a ŠVAGR, včetně tet z dětského do-
mova Písek, kteří se v průběhu celého roku o tyto děti starají. V sobotu 17. září 
oživili draci Skály u Protivína už podeváté.

Draci ve Skalách
FOTOREPORTÁŽ

Text a foto: KAREL PECL, 
ornitolog a fotograf – člen PUB

Text a foto: Martin ZBORNÍK, architekt a ŠVAGR, 

Pub – Den otevřených ateliérů
Prácheňská umělecká beseda (PUB) sdružuje 50 umělců různých oborů. Každý se samozřejmě 
chce pochlubit svou tvorbou, ale ne každý má ateliér, do kterého by v rámci jihočeského Dne 
otevřených ateliérů mohl pozvat veřejnost. Ale protože PUB má díky městu Písek společný ate-
liér v domečku u Putimské brány, soustředili jsme naše výtvory tam a o víkendu 17. a 18. září  
je představili  všem  zájemcům. Nabídka byla různorodá, převažovaly sice obrazy, ale byly zde 
k vidění i fotografie, textilní výrobky a také jeden kovový objekt. Chyběly objekty řezbářů, kteří 
vystavovali samostatně ve Vojníkově.  Na to, že tato prezentace byla v rámci krajské akce pro 
PUB premiérou, byla velmi úspěšná. Navštívilo ji 120 lidí a jeden z návštěvníků se dokonce při-
hlásil jako nový člen PUB. Doufáme, že existence našeho ateliéru vejde do povědomí veřejnosti 
a že stejně úspěšná bude i naše adventní prodejní výstava ve dnech 3. a 4. prosince.

POZVÁNKA: Den otevřených dveří
 v nemocniční škole

Dětské oddělení písecké nemocnice má celkem 
24 lůžek (z toho 4 JIP) a  o  malé pacienty se tu 
stará celkem 11 lékařů. Škola při zdravotnickém 
zařízení není pravidlem, záleží na zřizovateli, fi-
nancích, vůli.  V písecké nemocnici byla základní 
škola založena již v r. 1956, a od té doby prošla 
mnoha změnami. Od roku 1998 se nachází ve 
zrekonstruovaných prostorách, ve 4. patře pavi-
lonu dětského oddělení. 

Moderní učebna je vybavena tablety, počítači, 
didaktickými hračkami, knihami, encyklopedie-
mi, dětskými společenskými hrami. Pedagogičtí 
pracovníci pomáhají lékařům například při rozli-

šování psychosomatických projevů nemocí, které 
u některých dětí zcela vymizí při zaujetí hrou.

Škola malým pacientům nejen pomáhá při 
doplňování zameškaného učiva, ale také jim 
zpříjemňuje dopolední čas, kdy je rodiče nemo-
hou navštívit. Do práce školy jsou zapojováni 
všichni pacienti s ohledem na zdravotní stav, ve 
spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodiči. Roč-
ně touto školou projde kolem sedmi set dětí ve 
věku od tří do devatenácti let. 

„Snažíme se pracovat i s dětmi, které jsou hos-
pitalizovány společně s  rodiči. Rodič může být 
přítomen v učebně a je se vším seznámen. Spolu-

pracujeme se zdravotníky z jiných oddělení nemoc-
nice, s rodiči i prarodiči malých pacientů, studenty 
a  učiteli zdravotnických škol,“ říká učitelka Mgr. 
Lenka Brabencová. 

Působení školy na dětském oddělení velmi 
kladně hodnotí rodiče menších školáků, pro kte-
ré i týden nepřítomnosti ve škole znamená velké 
množství dopisování, doplňování, vypracování 
úkolů. „U starších žáků a studentů pomáháme tře-
ba s procvičením těžších výukových látek, s vypra-
cováním různých referátů nebo seminárních prací. 
Opakovaně hospitalizovaní pacienti už si nosí své 
pracovní sešity a pomůcky a netrpělivě nás vyhlíže-
jí,“ doplňuje Mgr. Václava Novotná. 

V úterý 4. října od 9 do 13 hodin si můžete 
přijít prohlédnout prostory učebny a zeptat se 
učitelek na vše, co vás zajímá.



www.piseckysvet.cz

18

ŘÍJEN 2016KULTURA

Milí přátelé písecké kultury,
listí se barví a pomalu opadavá a nás čeká říjnová porce kultury. Kromě tradičních podzimních tanečních kurzů a prvních plesů na vás v Kulturním 

domě čeká i celá řada koncertů. Hned začátkem října se můžete přijít přesvědčit, jestli je Barbora Poláková opravdu „Nafrněná“. Pro nejmenší je 
připravené loutkové divadelní představení místního souboru Copánek. Milovníci latinskoamerických rytmů si jistě nenechají ujít Salsa ples. Říjen půjde 
na státní svátek do finiše s populární kapelou Mandrage a hned den poté vystoupí duo Eva a Vašek.

V Divadle Fráni Šrámka bude říjen ve znamení smíchu a dobré zábavy. Těšit se můžete na Zdeňka Izera a jeho zábavný pořad, Ondřej Sokol 
přijede do Písku s představením Celebrity, soubor Jihočeského divadla bude hledat Jeevese a milovníci hudebního divadla jistě ocení literární 
kabaret Divadla v Dlouhé nazvaný S úsměvy idiotů. Chybět nebude ani koncert - návrat české legendy táborových ohňů Honzy Nedvěda.

Hned 1. října se v Trojici můžete těšit na jedinečné interaktivní představení bez jeviště Krásná řeč, které kombinuje prózu, přednes veršů a tanec a do 
představení zapojuje i přítomné diváky. Chybět nebudou samozřejmě ani koncerty, konkrétně smíšeného pěveckého sboru Canto Carso s píseckým 
flétnovým kvartetem Fautores Flautae. Na konci října se potom v děkanském kostele uskuteční koncert souboru PiKo ke svátku Všech svatých.

Pro milovníky výtvarného umění bude v Galerii Portyč připravena výstava obrazů Ráj domova VI Evy Karmazínové a Jiřího Musila.
Kino Portyč tradičně nabídne spoustu filmových představení ve 2D i 3D pro děti, dospělé i seniory. Kromě toho bude v říjnu hostit už 16. ročník 

Mezinárodního festivalu studentských filmů, festival Ekotopfilm a XIV. Mezinárodní festival outdorových filmů.

Krásný podzim vám přeje Tým Centra kultury města Písek
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CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

pisek@centrumkultury.cz | www.facebook.com/centrumkulturymestapisek

KRÁSNÁ ŘEČ

1. října ~ 18:00

Krásná řeč je postavena na propojení textu se zajímavým místem. 
Divák je sám součástí představení, které nemá (jak tomu je obvykle) jeviště, 
ale probíhá v prostoru mezi návštěvníky. Divák tak má možnost dotknout se 
účinkujících – hrát přímo s nimi a taktéž vnímat celistvost místa, jelikož zorné 

pole se neustále otáčí a děj je přenášen po celém prostoru.

předprodej 160 Kč | na místě 200 Kč

Jan KAČER

Nela BOUDOVÁ Sofie KAROCHOVÁRobert NEUBERT

www.centrumkultury.cz

www.nedvedhonza.cz

2 8 / 1 0  P Í S E K
C K M P  /  S U P P O R T:  H O L D E N  /  19 : 30

K U LT U R N Í  D Ů M , N Á B Ř E Ž Í  1 .  M Á J E

 5. 10. | Zdeňek Izer a Autokolektiv
 7. 10. | Sůl nad zlato
 10. 10. | Celebrity ~ Ondřej Sokol
 12. 10. a 13. 10. | Divadelní Centrum Zlín
 17. 10. | Zavolejte Jeevese
 20. 10. | Honza Nedvěd ~ Návrat
 23. 10. | Nápad myšky Terezky
 27. 10. | S úsměvy idiotů 

 1. 10. | Krásná Řeč
 9. 10. | Canto Carso & Fautores Flautae
 18. 10. | Imatrikulace Studentů FAMO

4. 10. – 29. 10. | Ráj domova VI ~ výstava

 2. 10. | Podzimní burza oblečení
 3. 10. | Výkup sběratelských předmětů
 4. 10. | Seminář firmy Ista čr s.R.O.
 4. 10. | Taneční
 5. 10. | Taneční
 6. 10. | Barbora Poláková 
 8. 10. | Ples ~ 100. Výročí ZŠ Jana Husa
 11. 10. | Taneční prodloužená
 12. 10. | Výkup zlata
 12. 10. | Taneční prodloužená
 14. 10. | Maturitní ples Blatná
 15. 10. | Salsa ples
 18. 10. | Taneční
 19. 10. | Taneční
 21. 10. | Ples Alzheimercentra Prácheň O. P. S.
 22. 10. | Doprovodný program MFSF 2016
 23. 10. | Duhové pohádky
 28. 10. | Mandrage
 29. 10. | Eva a Vašek

… DĚKANSKÝ KOSTEL
 30. 10. | Slavnostní koncert PIKO 

… PŘIPRAVUJEME
 12. 11. | KD • MIG 21
 12. 11. | DFŠ • G. Gerschwin 
 21. 11. | DFŠ • The Backwards 
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17. října
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Písek a jeho okolí je dějištěm mnoha akcí nejrůznějšího typu a pro 
rozličné publikum. Někdy ani člověk nestačí sledovat, kdo, co a kde 
chystá... Abychom to našim čtenářům usnadnili, přinášíme přehledně 
uspořádaný kalendář akcí, který je otevřen všem pořadatelům.

Pojďte na výstavu
OLGA VOLFOVÁ - OBRAZY Z CEST
Prácheňské muzeum, do 2. 10.

JIŘÍ PRACHAŘ-SOCHY, JIŘÍ ŘEŘICHA-OBRAZY
Prácheňské muzeum, do 2. 10.

STOPA VÁCLAVA HAVLA V PÍSKU
Prácheňské muzeum, 4. – 23. 10.
Výstava dokumentů z návštěv prezidenta Václav Havla v Písku, v l. 1990 
a 1996. U příležitosti nedožitého 80. výročí narození Václava Havla.

 „RÁJ DOMOVA VI“ 
Galerie Portyč, 4. 10. – 29. 10.
Společná výstava obrazů Evy Karmazínové a Jiřího Musila. Vernisáž vý-
stavy v úterý 4. 10. v 17 hodin.

KAREL KUDLA, JAN DOMINIK KUDLA – KÁMEN A SVĚTLO
Sladovna, 6. 10. – 13. 11.
Společná výstava sochařů, otce a syna, zahrnuje kamenné objekty a fo-
toobrazy struktur. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 6. 10. v 17h.

POSLEDNÍ ROMANTIK / FRANTIŠEK ROMAN DRAGOUN
Prácheňské muzeum, 8. 10. – 13. 11.
Vernisáž 7. 10. od 16.00h, hudba: Roman Dragoun. V závěru výstavy se 
uskuteční v galerii literární odpoledne s hudbou R. Dragouna na zhu-
debněné texty F. R. Dragouna.

KLUB CESTOVATELŮ  
Městská knihovna Písek, do 13. 10.
Tradiční výstava výtvarných artefaktů členů Klubu cestovatelů, klientů 
sociálně terapeutických zařízení Horizont, o.s., DATS Duha Písek a Do-
mov sv. Linharta Chelčice, kteří zamířili do světa přírody. 

FYZIKA HROU / NA EXPONÁTY SAHAT DOVOLENO
Prácheňské muzeum, do 15. 10.
Interaktivní vzdělávací výstava pro malé i velké. Otevřeno v sobotu od 9 
do 12h a v neděli od 14 do 18h, skupiny a školní třídy kdykoliv na objed-
nání (tel. 382 201 111), Jednotné vstupné 20 Kč, Přednáškový sál – vstup 
přes nádvoří bývalé obchodní akademie

TISKAŘIŠTĚ
Sladovna, do 16. 10
Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké to asi je, vzít si do ruky razítko, na-
močit ho do barvy a pokusit se vylepšit nudnou stěnu doma v obýváku? 
Že se to nesmí? Taťka s mamkou by se zlobili? Asi máte pravdu, existují 

přeci jenom tolerovanější způsoby, jak osvobodit nenadálý závan krea-
tivity a chuti objevovat doposud nepoznané. Ale co kdyby...

PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA – CO ZANECHÁME SVÝM 
DĚTEM
Sladovna, do 16. 10.
Výstava děl 46 výtvarníků a fotografů z Česka, Bavorska, Slovenska, Pol-
ska a Maďarska. Ve spolupráci se Sladovnou pořádá Prácheňská umě-
lecká beseda v Písku.

SVĚTLA A STÍNY DUŠE 
Městská knihovna Písek, 17. 10. – 30. 10.
Výstava obrazů  klientů zařízení Fokus Písek navazující na celostátní 
akci Týden duševního zdraví. 

KMENY ZÁPADNÍ PAPUY
Prácheňské muzeum, do 23. 10.
Svědectví jihočeského cestovatele Dana Růžičky ze zanikajícího světa.

OBJEVÁRIUM: LEONARDO - NOVÁ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
Sladovna, 25. 10. – 30. 04. 2017
Program nové atraktivní výstavy dá dětem šanci ponořit se do říše da 
Vinciho vynálezů, umění a vědecké práce, ale nejen to. Malí i větší ná-
vštěvníci se budou moci vypravit také do světa fantazie v prostoru ke 
hraní, který umělecky a imaginativně interpretuje Leonardovu mysl.

VÝSTAVA GRAFIK  A KRESEB FRANTIŠKA DOUBKA
Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek, do 26. 10.

SNIVCI, MÁGOVÉ A MOTÝLI
Sladovna, do 30. 10
Volné pokračování interaktivní hravé výstavy Play vizuálního umělce 
a divadelníka Petra Nikla, která se ve Sladovně představila v roce 2013, 
probudí vaše smysly.

DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Památník města Protivín, do 30. 10.
K 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Výběr ze sbírky pohlednic 
Jaroslava Bouška

NIC VÍC, NIC MÍŇ / JAN GABRIEL
Prácheňské muzeum, 30. 10 . – 27. 11. 
Koláže. Vernisáž 29. 10. od 16.00h

LOUTKOVÁ AKADEMIE
Sladovna, do 28. 2. 2017
Loutková akademie je ostrov plný hry, zábavy a chuti si vše na vlastní 
kůži vyzkoušet. Dřevěné postavičky budou ve vašich rukách ožívat, pro-
tože poutavý svět loutek je neomezený a nekonečný.

aneb: NESEĎTE DOma!
Co se děje v ŘÍJNU v Písku a okolí

Doporučujeme vám vyjmout si tento prostřední dvojlist a vystavit si ho na nějaké dobře vidi-
telné místo. A předem si v něm vyznačit akce, o které nechtete přijít. Jen tak vám neunikne nic 
zajímavého. Pěknou zábavu v krásném městě nad řekou ;-)

ANTI-TELEVIZNÍ PŘÍLOHA

Václav Havel v Písku v roce 1996, vpravo tehdejší starosta 
města Tom Zajíček, foto V. Komasová
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sobota 1. ŘÍJNA
8.00 Kamenný most Královský maraton města Písku 2016
  – 3. ročník
10.00 MK Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
12.50 Hl. nádr. ČD Podzimní výšlap z Dolního Ostrovce 
  – KČT Otava 
14.00 Kino Portyč Tajný život mazlíčků – USA, dabing, 3D
16.00 Kino Portyč Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
  podivné děti – USA, dabing, 3D
18.00 sv. Trojice Krásná řeč – představení Jana Kačera
18.30 Kino Portyč Deepwater Horizon: Moře v plamenech 
  – USA, titulky
19.30 Lázně Vráž Václav III. – poslední noc posledního 
   Přemyslovce – hudební monodrama
20.00 MC Divadelka Party Up – DJ Ketchup
20.30 DPČ Mash – rockový koncert
20.30 Kino Portyč Anthropoid – GB/ČR/FR, titulky

Neděle 2. ŘÍJNA
9.00 rybník Řežabinec Festival ptactva 
  – ukázka odchytu a kroužkování ptáků
14.00 park Husovo nám. Den architektury No.6 – Význam proměny 
  parků, železnice a sídlišť pro město 21. stol.
14.00 KD  Podzimní burza oblečení
14.00 DPČ  Jak předejít znásilnění – přednáška 
    o prevenci kriminality
14.00 Kino Portyč Tajný život mazlíčků – USA, dabing
16.00  Kino Portyč Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné 
    děti – USA, dabing, 3D
16.00  Lázně Vráž Bohoslužba
18.30  Kino Portyč Deepwater Horizon: Moře v plamenech 
    – USA, titulky 
20.30  Kino Portyč Anthropoid – GB/ČR/FR, titulky

Pondělí 3. ŘÍJNA
TÝDEN KNIHOVEN – KNIHOVNA PRO VŠECHNY GENERACE
Amnestie upomínek, registrace zdarma, herní aktivity, prodej knih
14.30 MK  Pohádková klubovna – čtení pro děti
17.00 MK  Známe sami sebe? Autorské čtení 
    MUDr. Bohumila Ždichynce 
17.30  Kino Portyč Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné 
    děti – USA, dabing
20.00  Kino Portyč Anthropoid – GB/ČR/FR, titulky

Úterý 4. ŘÍJNA
9.00 Seniorský dům Kouzlo Šumavy – přednáška Josefa Pavlase
12.00 MK  Hravé dopoledne v dětském oddělení 
16.00 Kino Portyč EKOTOPFILM – Baobaby mezi souší 
    a mořem
17.00 ŘK farnost Písek ČKA Písek uvádí – Islám bez závoje 
    – přednáší Dr. Salman Hasan
17.00 Galerie Portyč „Ráj domova VI“ – vernisáž výstavy 
    Evy Karmazínové a Jiřího Musila
17.00 Kino Portyč EKOTOPFILM – Jedovaté podezření 
    – etoxychin a jeho stopy
17.30 MK  Tajemný svět hub -mykologická přednáška 
    Vladimíra Pravdy 
18.00 Kino Portyč EKOTOPFILM – Beseda o monitoringu 
    losa s Martinem Šálkem
19.00  KD  Taneční
19.00 Kino Portyč EKOTOPFILM – Jak se zrodil prales
20.00 Kino Portyč EKOTOPFILM – Mikroporod
21.05 Kino Portyč EKOTOPFILM – ZDF ZOOM: 
    Špinavé zlato

středa 5. ŘÍJNA
10.00 Seniorský dům Souboj smyslů – trénink paměti
17.00 Sladovna  Vztah muže a ženy ...A co dítě? 
    – přednáška PhDr. Anežky Janátové
17.30 Kino Portyč Dítě Bridget Jonesové – GB/FR/USA, dab.
18.00  DPČ  Litva a Lotyšsko na kole 
    – beseda s Pavlem Ruttou
18.15 MK  Promítáme i my: Co se nenosí, Est. 2015 
19.00  DFŠ  Zdeněk Izer a autokolektiv 
    – zábavný pořad
19.00  KD  Taneční
19.30  Lázně Vráž P. Hejna & B. Bakala
    – poetický art rock s projekcí
20.00 Kino Portyč Neon Demon – FR/USA/D, titulky
20.00  MC Divadelka Student´s Night

Čtvrtek 6. ŘÍJNA
9-17.00 Dům zahrádkářů Výstava květin, ovoce a zeleniny, včelařů
9.00 MK  Setkání knihovníků Písecka 
9.00 Prak – prevence Skupiny pro rodiče – vede M. Hodáčová
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince 
16.00 MK  Kariérní poradna vedená Janou Bojarovou 
16.30 Prak – prevence Skupiny pro rodiče – vede M. Hodáčová
17.00 MK  Čtenářský klub nejen pro rodiče 
    – debatní setkání nad knihou Toma 
    Hodgkinsona „Líný rodič“
17.00 Sladovna  Karel Kudla, Jan Dominik Kudla 
    – Kámen a světlo - vernisáž
17.30 Kino Portyč Neon Demon – FR/USA/D, titulky
19.30  KD  Barbora Poláková – Kdo je tady víc než ty 
    – tour 2016
19.30  Lázně Vráž Zpívání s kytarou
20.00 Kino Portyč Dítě Bridget Jonesové – GB/FR/USA, dab.

Pátek 7. ŘÍJNA
9-17.00  Dům zahrádkářů Výstava květin, ovoce a zeleniny, včelařů
9.30 / 10.00 DFŠ  Sůl nad zlato – Divadelní agentura Praha 
    – školní představení
16.00  PM  Poslední romantik / František Roman 
    Dragoun – vernisáž výstavy ke 100. výročí, 
    hudba Roman Dragoun
16.00 Kino Portyč Kubo a kouzelný meč –USA, dabing, 3D
18.00 Kino Portyč Já kocour – FR/CHN, dabing
19.00  Sladovna  Jaroslav Svěcený a Sonitus – galakoncert
19.30  Lázně Vráž Taneček na zámku – Leoš Karásek
20.00  MC Divadelka Classic Night – DJ BA2S, DJ Adie
20.30  DPČ  Simeon Soul Charger(USA), Dull Knife(UK)
20.30 Kino Portyč Prázdniny v Provence – ČR

sobota 8. ŘÍJNA
FESTIVAL OČIMA GENERACÍ – multižánrový program v knihovně
9-12.00 Dům zahrádkářů Výstava květin, ovoce a zeleniny, včelařů
10.00-16:30 MK Zkuste to taky! – patchwork, workshopy
10.00 Strom setkávání Setkání a výuka, jak efektivně „vyndat“ 
    emoce přes tělo
14.00 Kino Portyč Kubo a kouzelný meč –USA, dabing, 3D
14.00 MK  Medvědí princ – divadelní představení
14.00 MK  Chcete si hrát? Prezentace nových 
    společenských her
14.00 MK  Ochutnávka z knihovnické kuchyně
15.00 MK  Japonská čajovna
16.00 Kino Portyč Já kocour – FR/CHN, dabing
16.30 MK  Zakončení festival. dne a Týdne knihoven
16.45 MK  French Touch – melodie franc. šansonů
18.00 Kino Portyč Prázdniny v Provence – ČR
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Pátek 14. ŘÍJNA
16.00  Kino Portyč Zilionáři – USA, titulky 
18.00  Kino Portyč Bezva ženská na krku – ČR 
18.30 Strom setkávání Olejíčkohraní: Večer s esenciálními oleji 
    Young Living
19.00  KD  Maturitní ples Blatná
19.30  Lázně Vráž Taneček na zámku – Leoš Karásek
20.00  MC Divadelka Reggae Night – Messenjah, Bechy, 
    Selctor Boldrik
20.30  DPČ  Resistance 77 (UK), Hasiaci pristroj (SK)
20.30  Kino Portyč Inferno – USA, titulky

sobota 15. ŘÍJNA
9.00 Strom setkávání EmocE: Jak probudit a udržovat vnitřní
    oheň svého života
14.00  Kino Portyč Čapí dobrodružství – USA, dabing, 3D 
16.00  Kino Portyč Zilionáři – USA, titulky 
18.00  Kino Portyč Inferno – USA, titulky 
20.00  MC Divadelka Deep Night – DJ Swoop + friends
20.00  KD  Salsa ples
20.30  Kino Portyč Bezva ženská na krku – ČR 

Neděle 16. ŘÍJNA
9.09  Hl. nádr. ČD Kolem Libína – KČT Turista 
14.00  Kino Portyč Čapí dobrodružství – USA, dabing 
16.00 RC Fazole Setkání rodičů a sympatizantů 
    alternativních forem vzdělávání
16.00  Lázně Vráž Bohoslužba
18.00  Kino Portyč Inferno – USA, titulky

Pondělí 17. ŘÍJNA
14.30 MK  Pohádková klubovna – čtení pro děti
17.15 Seniorský dům Pěvecké vystoupení souboru L. Danešové 
    – jihočeské písničky
17.30  Kino Portyč Bezva ženská na krku – ČR 
18.00  ZŠ Svobodná Pohyb a naše síly – setkání s Eurytmií
19.00  DFŠ  Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo ČB
20.00  Kino Portyč Inferno – USA, titulky

Úterý 18. ŘÍJNA
10.00 Seniorský dům Interaktivní dopoledne s dětmi z Naděje
11.00  sv. Trojice Imatrikulace studentů FAMO
17.30  Kino Portyč Inferno – USA, titulky 
19.00  KD  Taneční
19.30  Lázně Vráž Kouzelné melodie mistrů – ČSK Duo
    – koncert operní klasiky
20.00  Kino Portyč Bezva ženská na krku – ČR

středa 19. ŘÍJNA
15.30  ZŠ Svobodná Povídání o waldorfské pedagogice
16.00 Arkáda  Partnerský vztah a narození dítěte 
    – seminář se Zdeňkou Bajgarovou

19.30  Lázně Vráž Stověžaté blues – koncert nejen blues 
    – Josef Gušlbauer
20.00  KD  Ples ke 100. výročí otevření ZŠ Jana Husa
20.00  MC Divadelka Dance Night – DJ Pietro
20.30  DPČ  Anča Band, Funkce šroubu, Patheroye Roye
20.30 Kino Portyč Instalatér z Tuchlovic – ČR

Neděle 9. ŘÍJNA
9.00 Na Křižatkách Veřejný závod v orientačním běhu 
    – IV. ročník Pimonova kufru
14.00 Kino Portyč Kubo a kouzelný meč –USA, dabing
15.00 LD Nitka  Povídání o pejskovi a kočičce 
16.00 Kino Portyč Já kocour – FR/CHN, dabing
17.00  sv. Trojice Canto Carso, Fautores Flautae 
    – latinská hra tří Marií
18.00 Kino Portyč Prázdniny v Provence – ČR
20.30 Kino Portyč Instalatér z Tuchlovic – ČR

Pondělí 10. ŘÍJNA
9.30 Seniorský dům Tvořivá dílna s dětmi ze 3. MŠ
14.30 MK  Tvořivá klubovna s Marií Kupcovou
16.00 MK  Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků 
17.00  Sladovna  Godi Keller – přednáška v angl. s tlum.
17.00 Kozlovna  Za němčinou do Kozlovny 
    – německá konverzace zdarma
17.30 Kino Portyč Instalatér z Tuchlovic – ČR
20.00 Kino Portyč Dívka ve vlaku – USA, titulky

Úterý 11. ŘÍJNA
17.00 MK  Creative Café – Háčkujeme s Andělkou
17.00 MK  Biblioterapie a já – seminář J. Pokorného
17.00 Palackého Sady 68 Klub Minerva 21 Písek – „Čeříme vodu“
17.30 Strom setkávání Rodinné konstelace
17.30  Kino Portyč Dívka ve vlaku – USA, titulky 
19.00  DFŠ  Celebrity – Studio DVA Praha
19.00  KD  Taneční prodloužená
19.30  Lázně Vráž Večerní posezení s country kapelou
    NOUZE aneb Želiborů 
20.00  DPČ  Milostný trojúhelník 
    – Liška, Zbrožek, Polášek
20.00 Kino Portyč Instalatér z Tuchlovic – ČR

středa 12. ŘÍJNA
9.00  KD  Výkup zlata
12.40 Nádr. ČSAD Vycházka všedního dne – Nuzovský vrch 
    – KČT Turista 
17.00 MK  Detektivka jako zrcadlo společnosti 
    aneb Vznik a vývoj žánru a písecké stopy 
    – s Ondřejem Kryštofem Kolářem
17.30 Kino Portyč Instalatér z Tuchlovic – ČR
19.00  KD  Taneční prodloužená
20.00 Kino Portyč Dívka ve vlaku – USA, titulky
20.00  MC Divadelka Student´s Night

Čtvrtek 13. ŘÍJNA
10.00 MK  Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků 
10.00 Kino Portyč Taxi 121 – ČR/SK, předst. pro seniory 
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
16.00  MK  Kariérní poradna vedení Janou Bojarovou 
17.00  Kavárna PN Koncert písecké kapely Inspiro
17.00 Seniorský dům Muzikanti od Otavy
17.30  Kino Portyč Bezva ženská na krku – ČR 
19.00  Vinotéka Galerie Řížená degustace portugalských vín
19.30  Lázně Vráž Cestování s písničkou: Muzikanti od Otavy
20.00  Kino Portyč Zilionáři – USA, titulky

Mezinárodní festival studentských filmů 2016 se blíží! Foto ze zahájení 14. ročníku.
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17.30 MK  Tradiční čínská medicína – pohybové a jiné 
    zdrav. problémy, přednáška Dionýze Bezáka
19.00  Lázně Vráž Z Čech až na konec světa, Svatojakubskou 
    cestou na mys Finisterre – Fr. Šesták
19.00 Π Local Club Science Café na téma „Proč je Česko 
    nano?“ – přednáší Jiří Kůs
19.00  KD  Taneční
20.00  MC Divadelka Student´s Night

Čtvrtek 20. ŘÍJNA
9.00 Prak – prevence Skupiny pro rodiče, vede M. Hodáčová
12.00 Sladovna  Konference „Terapeutické aktivity 
    při práci s handicapovanými dětmi“
16.00 PM  Jazzová sekce 1971 – 1988, přednáška 
    Tomáše Křivánka
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince 
16.00 MK  Kariérní poradna vedení Janou Bojarovou 
16.00  MC Divadelka Večer pro seniory, Písecká 4 Josefa Nováka
16.30 Prak – prevence Skupiny pro rodiče – vede M. Hodáčová
17.00 MK  Čtenářský klub nejen pro rodiče 
    – debatní setkání nad knihou Roba 
    Parsonse „Supermatce řekni sbohem“
19.00 Strom setkávání Meditační koncert na křišťálové mísy
19.30  Lázně Vráž Zpívání s kytarou 
19.30  DFŠ  Honza Nedvěd – Návrat – koncert

Pátek 21. ŘÍJNA
16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL STUDENTSKÝCH FILMŮ
9.00 Sladovna  Konference „Terapeutické aktivity 
    při práci  s handicapovanými dětmi“
19.00  KD  Ples Alzheimercentra Prácheň o.p.s.
19.30  Lázně Vráž Roman Rauer – klavírní recitál
20.00  MC Divadelka Happy Night 
20.30  DPČ  E!E + SPS – Pogo Tour 2016

sobota 22. ŘÍJNA
16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL STUDENTSKÝCH FILMŮ
9.00 Strom setkávání Setkání se sebou skrze tělo
20.00  KD  Doprovodný program 16. ročníku MFSF
20.00  MC Divadelka R n B Night – DJ Ramel 
20.30  DPČ  MINUS123MINUT 

Neděle 23. ŘÍJNA
16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL STUDENTSKÝCH FILMŮ
10.30  KD  Duhové pohádky – hraje soubor Copánek
14.30  DFŠ  Nápad myšky Terezky – Divadlo 
    Matěje Kopeckého
15.00 LD Nitka  Lovci mamutů, ohně a života 
16.00  Památník A.Heyduka Literární odpoledne 
    – Doktorka z domu Trubačůý

Pondělí 24. ŘÍJNA
14.30 MK  Tvořivá klubovna s Marií Kupcovou
16.00 MK  Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků 
17.30 Kino Portyč Jack Reacher: Nevracej se – USA, titulky
20.00 Kino Portyč Ostravak Ostravski – ČR

Úterý 25. ŘÍJNA
17.00  Sladovna  Objevárium: Leonardo – vernisáž výstavy
17.30 Kino Portyč Ostravak Ostravski – ČR
19.00 Strom setkávání Mužský kruh
19.30  Lázně Vráž Písecká čtyřka – hudební skupina J. Nováka

20.00 Kino Portyč Kiss Rocks Vegas – USA, titulky

středa 26. ŘÍJNA
10.00  DPČ  Den stolních her a kuličkový turnaj
12.40 Nádr. ČSAD Vycházka všedního dne – rybník Němec 
    – KČT Turista 
14.00 Sladovna  Otevřené výtvarné dílny do 17 hod.
14.00 Seniorský dům Halloweenská párty
16.30 MK  Creative Café – Tvoření s Marií
17.30 Kino Portyč Ostravak Ostravski – ČR
20.00 Kino Portyč Jack Reacher: Nevracej se – USA, titulky
20.00  MC Divadelka Student´s Night

Čtvrtek 27. ŘÍJNA
10.00 Kino Portyč Seznamka – ČR, představení pro seniory 
10.00 MK  Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků 
16.00 PM  Zánik říše římské a migrace na sklonku 
    antiky – přednáška Jaroslava Jiříka 
16.00  MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince 
16.00  MK  Kariérní poradna vedená Janou Bojarovou 
17.00  Kavárna PN Koncert Jakuba Nohy
17.00 Kino Portyč XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
    OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
19.00  DFŠ  S úsměvy idiotů – Divadlo v Dlouhé Praha
19.30  Lázně Vráž Fautores Flautae – flétnový soubor 
    Václava Holuba
20.30 Kino Portyč Doctor Strange – USA, titulky 

Pátek 28. ŘÍJNA
14.00 Kino Portyč Tajný život mazlíčků – USA, dabing, 3D 
16.00 Kino Portyč Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné 
    děti – USA, dabing, 3D 
18.00 Kino Portyč XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
    OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
19.30  KD  Mandrage – Všechny kočky – Tour part II
20.30 Kino Portyč Doctor Strange – USA, titulky, 3D
21.00  MC Divadelka Zoo Tour – James Cole, Zverina (sk), Maniak

sobota 29. ŘÍJNA
14.00  Kino Portyč Já kocour – FR/CHN, dabing 
16.00  PM  Nic víc, nic míň / Jan Gabriel 
    – vernisáž výstavy koláží
16.00  KD  Eva a Vašek
16.00 Kino Portyč Lichožrouti – ČR 
18.00  DPČ  Trash Nightmare 4
18.00 Kino Portyč XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
    OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
20.00  MC Divadelka Soundtrain – Edward Traumaxowski
20.30 Kino Portyč Doctor Strange – USA, dabing

Neděle 30. ŘÍJNA
14.00 Kino Portyč Kubo a kouzelný meč – USA, dabing, 3D 
16.00 Kino Portyč Lichožrouti – ČR 
18.00 Kino Portyč Doctor Strange – USA, dabing, 3D 
19.00 děkanský kostel Slavnostní koncert ke svátku „
    Všech svatých“ – PIKO, Sonitus a hosté
20.30 Kino Portyč Kruhy – USA, titulky

Pondělí 31. ŘÍJNA
14.30 MK  Pohádková klubovna – čtení pro děti
17.30 Kino Portyč Doctor Strange – USA, dabing, 3D
20.00 Kino Portyč Kruhy – USA, titulky

KULTURA

Nízké trámy písecké Galerie hrou dostanou nový 
kabát, aby jejich návštěvníci mohli od 25. října 
pronikat do tajů nevšední interaktivní výstavy 
inspirované odkazem malíře, sochaře, architekta, 
přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce 
a konstruktéra Leonarda da Vinci.  

budete se bavit 
a přitom poznávat

Program atraktivní výstavy dá dětem šanci pono-
řit se do říše da Vinciho vynálezů, umění a vě-
decké práce, ale nejen to. Malí i větší návštěvníci 
se budou moci vypravit také do světa fantazie 
v prostoru ke hraní, který umělecky a imagina-
tivně interpretuje Leonardovu mysl.

Namalujte monu lisu 
a jezděte v tanku
První část programu děti stráví v prostoru výsta-
vy Objevárium: Leonardo. Zde dostanou mimo 

jiné možnost vyzkoušet si načrtnout Leonardo-
vy kresby, manipulovat s modely Leonardových 
vynálezů, hrát si v jeho válečném tanku, postavit 
přenosný most, digitálně přetvořit vlastní tvář do 
podoby Mony Lisy či sestavit anatomické modely.

Staňte se vynálezcem!
V rámci druhé části programu bude na Leonarda 
v každém z návštěvníků čekat Leonardium, ote-
vřený prostor pro tvoření a vynalézání, vybavený 
množstvím různých materiálů, kde si každý může 
procvičit svou vlastní kreativitu a konstruktérské 
dovednosti. Leonardium je prostor inspirovaný 
da Vincim a vytvořený podle modelu kutilské 
laboratoře (Tinkering Lab) světově proslulého 
muzea Exploratorium v San Franciscu.

Fascinující svět Leonarda da Vinci se ve Sladov-
ně otevře velkolepou vernisáží 25. října v 17 ho-
din.  Leonardovými žáky se můžete stát až do 
30 dubna 2017. Více: www.sladovna.cz.

Do Sladovny míří velká osobnost
 dějin lidstva: Leonardo da Vinci

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlav-
ního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky i mezilidských vztahů. 
Spolu s muzikoterapií a taneční terapií bývá vnímána také jako součást krea-
tivních terapií. Arteterapeutické dílny realizuje v rámci projektu „Implemen-
tace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapo-
vanými dětmi“ (CZ.11/MGS/070) lektorka PaedDr. Ivana Bečvářová.

Zážitková výtvarná hra i další alternativní postupy a multimediální nástro-
je, které v  arteterapeutických dílnách používá, pomáhají dětem a žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami odbourávat strach, úzkost či postupně 
odstraňovat hyperaktivní projevy. Prostřednictvím výtvarné experimentální 
hry, která je doplněna o počítačové 3D vizualizace přírodních struktur, žáci 
postupně a názorně poznávají svět i vlastnosti věcí a výtvarného materiálu. 
V dílně s názvem Strom v zimě lektorka s dětmi využívá techniky empaketáže 
(obalování lidského těla), pomocí muchláže, koláže a dekoláže pak vznika-
jí reliéfy zimních krajin. Happening s papírem vede žáky také k pohybovým 
aktivitám, citu pro rytmus i plynulejšímu slovnímu projevu. Technikou drip-
pingu, tj. litím barev, žáci vytvářejí monumentální barevné obrazy a dotvářejí 
je pod vlivem reprodukované hudby alternativními výtvarnými pomůckami 
– hřebenem, houbičkou, stěrkou, prádelní šňůrou apod. Skupinový obraz pak 
pojmenovávají, hledají v něm další tvary, symboly a příběhy. To vše vede žáky 
k rozvoji tvořivosti a představivosti, sebepoznání i poznání druhých. 

V dílně Cesty v zimě a Cesty k jaru je využita technika xerokopie, tj. ko-
pie struktur předmětů pořízených pomocí kopírovacího stroje nebo tiskárny. 
Tyto kopie slouží jako základní podklad pro individuální nebo skupinovou 
kresbu i malbu, pomáhají odbourávat strach z bílé plochy, rozvíjejí jemnou 
motoriku ruky, soustředění a pozornost. 

Arteterapeutické dílny přinášejí žákům nejen uvolnění a prožitek, ale stá-
vají se především radostnými setkáními s lektorkou i světem barev a tvarů.

Více na str. 24

arteterapie pomáhá
InZeRCe
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Podpořeno grantem z Norska 

Supported by grant from Norway 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce je podporována městem Písek.  

Termín konání: 

 
Místo konání: 

 

 

 

Cíle konference: 
1. Zhodnotit možnosti praktického využití technik jednotlivých terapií (uměleckých, 

činnostních, terapií hrou, terapií s využitím zvířat apod.) při práci s dětmi a žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Zhodnotit nové trendy v práci s těmito žáky, 
především využívání informačních technologií. 

2. Zhodnotit aktuální situaci v rámci školy, dávat příležitost a začleňovat rodiny dětí se 
zdravotním postižením do běžného života. Práci školy a její úspěchy zviditelnit 
v tisku, médiích, či vystupováním na veřejných akcích. 

3. Zhodnotit podporu a rozvoj schopností a dovedností osob se zdravotním postižením 
a jejich rodičů formou volnočasových aktivit a terapií. 

4. Zhodnotit výstupy některých domácích i zahraničních projektů zabývajících se prací 
s dětmi, žáky a mládeží v oblasti působení terapií. 

 
Součástí konference dne 21. 10. budou ukázky práce s dětmi se specifickými 

potřebami (např. Vojtova metoda, arteterapie). 

dovoluje si vás pozvat na mezinárodní 

KONFERENCI 

Sladovna Písek 
Velké náměstí 113, 397 01 Písek 

 
 

„Terapeutické aktivity  
při práci s handicapovanými dětmi“ 

 
 20. – 21. 10. 2016 

Co znamená
ergoterapie?

Jednou z  terapií využívaných v  rámci projektu 
„Implementace systému uceleného působení vy-
užitelného při práci s  handicapovanými dětmi“ 
(CZ.11/MGS/070) podpořeného z fondů z Norska 
je i ergoterapie, čili terapie prací. V rámci projektu 
se jedná o práci s hlínou a práci se dřevem.

Děti z MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice, 
Plánkova 430 jsou do ní zapojeny dle svého zá-
jmu a možností svého handicapu. V keramické 
dílně pracují s keramickou hlínou, sádrou, mo-
duritem či samotvrdnoucí hmotou nebo těs-
tem. Práci  vedou dvě lektorky s  dlouholetými 
pedagogickými zkušenostmi při  práci s  osoba-
mi s  mentálním postižením i se zkušenostmi 
s keramickou hlínou, obsluhou keramické pece 
a základním povědomím o zásadách spojených 
s  vypalováním keramické hlíny. Pro děti je se-
tkávání tvůrčí a zároveň odpočinkovou akti-
vitou realizovanou mimo vyučování v  rámci 
jednotlivých workshopů, se skupinou spolužá-
ků mimo třídní kolektiv.  Děti berou tuto akti-
vitu jako možnost setkávání se, jako návštěvu 
„opravdového kroužku jako chodí zdravé děti.“  

Při práci s  keramickou hlínou a podobnými 
materiály je dobrý výsledek vždy zaručený. Krá-
sa práce s  tvárným materiálem spočívá v  tom, 
že když se něco nepovede, je možné výrobek 
zmačknout, prohníst hmotu znovu a pokusit 
se napravit, co se nepovedlo napoprvé. Každý 
výrobek je originální. Každý autor je úspěšný 
a pochválený.

 „Když se žáci scházejí, přivítají se stejně, jako by 
se toho dne viděli poprvé, ačkoli společně strávili 
například již celé dopoledne. Připomeneme si, co 
budeme vyrábět a řekneme si, jak budeme postu-
povat, pak se pustíme do práce. Postupujeme od 
řezání surové připravené hlíny strunou, přes hněte-
ní a promačkávání, koulení a válení. Při vybírání 
námětů vycházíme z jednoduchých geometrických 
tvarů. Náměty pro jednotlivé výrobky volíme spo-
lečně podle ročních období, církevních svátků a 
upotřebitelnosti výrobků. Na závěr každého setká-
ní se domluvíme na tom, co budeme vyrábět příště 
a společně připravíme dostatečné množství ma-
teriálu. K  vykrajování používáme běžná tvořítka 
na pečení. Jednotlivé části spojujeme rozmočenou 
hliněnou kaší, tzv. šlikrem. Hotové výrobky nechá-
váme pozvolna usušit, aby výrobky nepopraskaly. 
Pak je sázíme do pece a následuje první výpal, 
tzv. přežah. Po vypálení a zchladnutí polotovarů 
glazujeme či zatíráme burel. Po usušení opět vklá-
dáme do pece a následuje ostrý výpal. Finální vý-
robky vystavujeme ve škole či na jiných výstavách 
výtvarných prací. Zejména rodiče si chválí využitý 
čas dětí při ergoterapii, vidí v ní nejen smysluplné 
trávení a využívání volného času, ale také pomoc 
při rozvoji manuální dovedností související s roz-
vojem hrubé a jemné motoriky“ vysvětluje lektor-
ka ergoterapie, Mgr. Helena Mašková.

POZVÁNKA

TÝDEN KNIHOVEN, 20. rOčNÍK, TÉma: 
KNIHOVNa PrO VŠECHNY gENEraCE  
3.– 8. října 2016
3.10. od 14:30: Pohádková klubovna – čtení, vy-
právění a dramatizace pohádek i jiných příběhů 
pro děti mladšího školního věku pod vedením 
Růženy Škrnové (klubovna)
3.10.  od 17:00: Známe sami sebe? Autorské čte-
ní a autogramiáda MUDr. Bohumila Ždichynce, 
CSc., lékaře, vědeckého pracovníka a spisovatele. 
Akce je podporována městem Písek a je součástí 
projektu na podporu regionální literatury Čtení 
z Písku (klubovna)
4.10. od 12:00: Hravé odpoledne v dětském od-
dělení. Přijďte si ověřit, zda znáte bytosti ze zná-
mých pohádek a pohádkových příběhů. Čeká na 
vás hraní PEXESA, hledání pohádkových dvojic, 
hádanky Jana Drdy a  pohádkový kvíz. (dětské 
oddělení)  
4.10. od 17:30 Tajemný svět hub - mykolo-
gická přednáška Ing. Vladimíra Pravdy. Po před-
nášce je možné poradit se v  malé mykologické 
poradně (klubovna).
5.10. od 18:15: Promítáme i my: CO SE NENO-
SÍ. Režie: Jaak Kilmi, Lennart Laberenz /Eston-
sko, 2015. Upcyklace je čím dál rozšířenější me-
toda, která dokáže využít materiál z přebytečných 
výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své 
kolekce podle tohoto principu vytváří i módní 
návrháři, například Reet Ausová (klubovna).
6.10. od  9:00: Setkání knihovníků Písecka. Vy-
hodnocení roční práce. Následuje cestopisný po-
řad Mgr. Josefa Šindeláře MADEIRA (klubovna).
8.10. od 10.00: FESTIVAL  OČIMA  GENERA-
CÍ – sobotní multižánrový program v knihovně:
10,00 – 16,30 hod. Zkuste to taky! I v knihovně 
může společným úsilím malých i velkých ná-
vštěvníků rozkvést pestrobarevný strom i patch-
worková mozaika. Čekají na Vás také  workshopy, 
kde se naučíte vyrobit origami záložku, pouzdro 
na tužku nebo malovat na kámen. 
14,00 – 15,00 hod. Medvědí princ. Divadelní 
představení pro malé i velké. Ve světě, kde ro-
diče nečtou pohádky a děti si je nevypráví. Kde 
pohádkové bytosti mizí anebo přestávají věřit, že 
něco jako pohádka ještě vůbec existuje. Tam, kde 
se už dávno voda nesype a písek nelije, přichází 
dva lidé, který to takhle nenechají. ALE Potře-
bují vaši pomoc! Přijďte a odhalte spolu s agenty 
FÚPOPP: úplně novou pohádku. A nepřestávejte 
věřit!. Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.
14,00 – 16,00 hod. Chcete si hrát? Prezentace 
nových společenských her vydavateství PIAT-
NIK
15,00 – 17.00 hod. Japonská čajovna. Improvi-
zovaná japonská čajovna jen pro tento den v režii 
rodiny Hamanaka.
16.30 hod. Zakončení festivalového dne a Týdne 
knihoven

16.45 – 18.00 hod. French Touch. Do finále pro-
gramu nás dovedou melodie francouzských šan-
sonů.
od 14,00 hod. Ochutnávka z  knihovnické ku-
chyně (občerstvení).

VZDĚlÁVaCÍ a KulTurNÍ POŘaDY,  
KOmuNITNÍ aKTIVITY: 
10.10. od 14:30: Tvořivá klubovna s Marií Kup-
covou. Kreativní dílna pro děti mladšího škol-
ního věku. Každých čtrnáct dní na malé šikulky 
a šikuly čeká pravidelná porce nových nápadů. 
Zdarma. (klubovna MěK Písek)
11.10. od 17:00: Creative Café – HÁČKUJEME S 
ANDĚLKOU. Ruční práce s  háčkem v  příjemné 
atmosféře s malým čajovým občerstvením. V rám-
ci projektu Knihovna plná života. (dětské odd.)
11.10. od 17:00: Biblioterapie a já. Mgr. Jiří Po-
korný představí biblioterapii formou praktického 
semináře. Každý účastník bude mít možnost se 
zapojit a vyzkoušet si terapeutickou metodu, kte-
rá pomůže nalézt pro řešení řady životních situ-
ací. Ve spolupráci s Fokus Písek v  rámci Týdne 
duševního zdraví (klubovna).
12.10. od 17:00: Detektivka jako zrcadlo společ-
nosti aneb Vznik a vývoj žánru a písecké stopy. 
Na konci padesátých let se u nás po desetileté 
přestávce zbavily detektivky nálepky pokleslého 
buržoazního čtiva a opět začaly vycházet, ně-
které s píseckými motivy (Anna Sedlmayerová) 
či z pera píseckých autorů (Jiří Marek, Milena 

Brůhová, Ladislav Beran). Přednáška v  rámci 
projektu Lidé, knihy, osudy, setkání s Ondřejem 
Kryštofem Kolářem. Vstupné 50,- Kč (klubovna)
17.10. od 14:30: Pohádková klubovna – čtení, 
vyprávění a dramatizace pohádek i jiných příbě-
hů pro malé děti mladšího školního věku. Zdar-
ma. (klubovna)
19.10. od 17:30: Tradiční čínská medicína - po-
hybové a jiné zdravotní problémy Přednáška  
Dionýze Bezáka, který se 16 let aktivně věnuje 
čínské a alternativní medicíně (akupunktuře, 
baňkování, moxování, pohybovým problémům, 
diagnostice apod.) V rámci projektu KPŽ. (klu-
bovna).
20.10. od 17:00: Čtenářský klub nejen pro rodi-
če. Debatní setkání nad knihou Roba Parsonse 
„Supermatce řekni sbohem“ povede Hana Man-
ková. Hlídání pro děti zajištěno! (klubovna)
24.10. od 14:30: Tvořivá klubovna s Marií Kup-
covou. Kreativní dílna pro děti mladšího škol-
ního věku. Každých čtrnáct dní na malé šikulky 
a šikuly čeká pravidelná porce nových nápadů. 
Zdarma. (klubovna)
26.10. od 16:30: Creative Café – TVOŘENÍ 
S MARIÍ. Ruční práce v  příjemné atmosféře nad 
šálkem kávy nebo čaje s Marií Kupcovou. V rám-
ci projektu Knihovna plná života. (klubovna).
31.10. od 14:30: Pohádková klubovna – čtení, 
vyprávění a dramatizace pohádek i jiných příbě-
hů pro malé děti mladšího školního věku. Zdar-
ma. (klubovna)

Kulturní akce Městské knihovny Písek

Pořadatelé a kontakty
akcí kulturního kalendáře (str. 20-22)

CENTRUM KULTURY města Písek: nábřeží 1. 
máje 1605, Písek, tel. 382 734 711, recepce@cent-
rumkultury.cz, www.centrumkultury.cz
•	Kino Portyč – tel. 382 734 720
•	DFŠ – Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
•	Galerie Portyč, Čechova 406
•	Sv. Trojice – Koncertní síň sv. Trojice,  

Na Výstavišti
DPČ – Divadlo Pod čarou: Tyršova 431/28, Písek
tel. 774 598 332, podcarou@podcarou.cz
Kavárna Až na půdu: Jungmannova 34/11, Písek,  
tel. 773 996 543,  
https://www.facebook.com/aznapudu
Kavárna PN – Kavárna Psychiatrické nemocnice 
Písek: Vladislavova 490, tel. 382 212 940,  
info@pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Kavárna-vinárna Beseda: Palackého sady 68, Písek 
(bývalá restaurace Avion Air) – Klub pro ženy Mi-
nerva 21, tel. 739 611 094, www.minerva21.net
Lázně Vráž: Vráž 1, tel. (recepce): 382 737 111,  
www.lazne-vraz.cz

Loutkové divadlo (LD) Nitka Písek: Bakaláře 43/6, 
Písek; rezervace:  divadlo@nitka-pisek.cz,  
www.nitka-pisek.cz, tel.  777 345 805 – Bohumil 
Skuhra
MK – Městská knihovna Písek: Alšovo náměstí 85, 
Písek, tel. 382 201 811, www.knih-pi.cz
Music Club Divadelka: Tylova 69/8, Písek,  
tel. 604 270 527, www.facebook.com/divadelkapisek
PM – Prácheňské muzeum: Velké nám. 114, 
tel. 382 201 111, info@prachenskemuzeum.cz,  
www.prachenskemuzeum.cz
•	Památník Adolfa Heyduka – Tyršova 438, Písek, 

tel. 382 215 040
Seniorský dům: Čelakovského 8, Písek
tel. 382 201 730, info@seniorskydum.cz,  
www.seniorskydum.cz
Sladovna Písek, o.p.s.: Velké náměstí 113
tel. 387 999 997 - recepce, rezervace; info@sladovna.
cz, www.sladovna.cz



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

26 27

ŘÍJEN 2016 ŘÍJEN 2016

Nohama nad zemí: 
Hrajeme pro smutnější lidi

NÁVŠTĚVA U KAPELY

V  naší nové rubrice budeme představovat aktivní kapely, které můžete 
vidět a slyšet nejen na Písecku, ale i za hranicemi regionu. Pro jejich výběr 
jsme jako jediné kritérium zvolili místo původu – Písek či Písecko. Projdeme 
se napříč hudebními styly, nahlédneme do zákulisí klubů či festivalů, kde 
muzikanti vystupují, dotkneme se třeba i jejich přání a cílů. Začínáme 
skupinou Nohama nad zemí, jejíž historie se začala psát v roce 1998... 

Za dosavadní osmnáctiletou éru se v kapele No-
hama nad zemí (NNZ) vystřídalo celkem devět 
lidí, z nichž jen jediná byla dívka. Nynější sesta-
vu tvoří Roman „Pařez“ Pořízka (zpěv, kytara), 
Petr „Šípek“ Šíp (zpěv, kytara), Honza Roleník 
(baskytara) a Aleš „Huťák“ Hutař (bicí). Klasic-
ké rockové složení dříve doplňovaly také housle 
nebo příčná flétna. Počáteční stylové hledání se 
přes koketování s  punkem vykrystalizovalo na 
současný punk-hardcore s  temně emotivními či 
depresivně laděnými texty. 

Členové NNZ tvrdí, že se stylově stále vyvíje-
jí. „Jiná doba – jiná inspirace,“ říká zpěvák Pařez. 
Zpočátku poslouchali hlavně punk, chodili na 
koncerty E!E a podobných kapel, aby ho nasáli i do 
své tvorby. „Člověk ale nemůže celý život dělat do-
kola jedno a to samé,“ vysvětluje Pařez a dodává, 
že s vývojem hudby se vyvíjejí i muzikanti. NNZ 
se svým vyjádřením posunuli od punku až téměř 
k hard-core, tvrdší a temnější punkové poloze.

Kapela dosud natočila tři alba či demoalba: 
Vzhůru nohama (2000), Bez záruky (2004) 

a Rajská zahrada (2009). Sami se snaží jít s dobou 
a uznávají, že dřívější nosiče hudby včetně CD, 
jsou dnes nahrazovány MP3 formáty na různých 
internetových serverech. Proto i nové nahráv-
ky rovnou „sypou“ na své profily na bandzone, 
soundcloud nebo youtube. Cesta písní k lidem je 
tak přímá a rychlejší. „Dnes je na netu všechno. To, 
co bylo dřív jen na kazetách a CD, nebo i to, co se 
prodávalo jen na koncertech. Člověk se dostane tím 
pádem i k  nové muzice,“ uvažuje Pařez. Dříve se 
podle něj dostávali lidé k  rozmanité hudbě spíše 
jen z  doslechu, každý region měl své zavedené 
kapely a o dalších skupinách, třeba i z vedlejšího 
města, byla menší šance se dozvědět. Přiznává, že 
NNZ baví víc dělat muziku samotnou než vlastní 
sebeprezentaci na netu, což v dnešní době de facto 
považuje za vlastní menší hendikep.

Nohama nad zemí často vystupují na domácí 
scéně Divadla Pod čarou. Z  dalších klubů jezdí 
rádi do strakonické Křemelky nebo českobudějo-
vické Fabriky. Jejich rádius koncertů zabírá pře-
devším jižní Čechy, tu a tam podniknou „výpad“ 

UTOPICKÝ STÁT
Nedopsané věty, jak suché lístky okvětí, 
na zemi se v blátě jenom tak válí, 
rozdělené světy a mezi nima napětí, 
otevřené rány tolik pálí.

Pomyslná čára, vzpomínky na dny včerejší, 
na hranici stojí barikáda, 
od úst stoupá pára a na zem 
dopad první sníh, 
a duše sobě novou víru žádá.

Ref.:  Svému svědomí 
 nemá cenu lhát 
 na svém území 
 mám vlastní utopický stát.

Na zeď vrhá matný stín 
láhev vodky napůl vypitá, 
lehký závoj z pavučin 
na hodinách čas tu počítá.

Zemi rozdělila mříž, 
vyřčeno i co se neříká, 
opilá tak sladce spíš, 
ve výčitkách slzy polykáš.

i do dalších krajů. Rádi hrají i na letních festiva-
lech. Mohli jsme je vidět několikrát na benefici 
v  Ražicích Rockem proti rakovině, Bernfestu 
nebo Přeštěnici. Sami si chválí účinkování na 
festivalu Kačeři u Březnice, kvůli jeho výborné 
organizaci a propagaci. 

V textech NNZ se často objevují témata de-
prese, nefungující vztahy či temná zákoutí lidské 
duše. „Každý píše texty o tom, co zrovna řeší, co ho 
tíží, nebo o emocích, které prožívá. Je to trochu tak, 
že se tím asi i tak trochu vykecáváme. Někdo zpívá 
o tom, že svítí sluníčko, rozdává pozitivní náladu 
a tím pádem zpívá pro veselejší lidi. No a my spíš 
hrajeme pro ty smutnější,“ směje se Pařez

Byť NNZ bývají často řazeni k punkovým kape-
lám, tak z mnoha důvodů z této škatulky přepa-
dávají do jiných a často tvrdších rockových stylů. 
Podle Pařeza je dnes hnutí či styl punk přežitý, 
prázdný a mrtvý. „Některé kapely používají punk 
jako omluvu toho, že neumí hrát,“ tvrdí Pařez: 
„Punk je móda a póza v jednom. Obsah se ztratil 
možná už v samotném začátku toho stylu, jen my 
jsme to neviděli, když jsme začínali.“ Pro NNZ je 
punk spíše uzavřenou kapitolou, i když přiznávají, 
že určité prvky se v jejich hudbě dají vystopovat, 
stejně jako to, že je ideově dříve ovlivňoval. A jaké 
mají Nohama nad zemí cíle? „Stále dělat to, co nás 
baví a naplňuje,“ uzavírá Pařez.

ZBYNĚK KONVIČKA
Autor je publicista

Zleva Roman Pořízka, Honza Roleník, Petr Šíp a Aleš Hutař. Foto: archiv Nohama nad zemí

Lucie Loudínová s modelkou.

ROZHOVOR

Ačkoli se před nedávnem přestěhovala do Tábora, 
Písku zůstává věrná a v  nově otevřeném salonu 
v Budějovické ulici provádí téměř denně kosmetické 
procedury, masáže a depilace, líčí nevěsty a matu-
rantky, modelky pro fotografování…. Jezdí za nimi 
po celém regionu i do Prahy. Práce je pro ni největ-
ším koníčkem a dělá ji opravdu se zápalem.  Když 
v šesti letech s maminkou Věrou Koklarovou poprvé 
navštívila největší evropský veletrh krásy v Düssel-
dorfu, netušila, že sem bude o čtvrtstoletí později 
vyslána reprezentovat Českou republiku jako vítěz-
ka českého mistrovství v makeupu za rok 2016.

Jak jste se vlastně dostala k Mistrovstvím České 
republiky v makeupu?
Přihlásit se může kdokoli z Čech, v semifinále vy-
brali z téměř čtyřiceti soutěžících sedm postupu-
jících do finále. Soutěžím už třetím rokem, ale do 
finále jsem se letos dostala poprvé.

Jaká panuje na takové akci atmosféra?
Krutá! Tři měsíce před soutěží je vyhlášeno téma, 
kdy si musíte sehnat modelku, šaty, vymyslíte 
celkový design vlasů, upravíte nehty a trénujete 
si líčení. Modelku si připravíte a pak máte třicet 
minut na to, abyste před porotou předvedla make-
up. Soutěžící se spolu moc nebaví, každý se musí 
věnovat svému modelu.

Při práci vás sleduje porota i kamera...
Ano, je to hrozný. Když mě sleduje tolik lidí a dě-
lám třeba linku. Na semifinále je asi 300 účastní-
ků – rodinní příslušníci, porota a sponzoři, ale na 
finále, letos bylo 9. a 10. září jako show na veletrhu 
Beauty & Spa v Praze, jsou tisíce diváků.

Jaké bylo složení poroty?
Vizážista Karel Bauer, chemička Bohunka Chris-
topher, která má jako jediná v  ČR oprávnění 
schvalovat produkty pro český trh, stylisté a ka-
deřníci, loňská vítězka soutěže.

Byla jste hodně nervózní?
Brutálně nervózní, je to čím dál tím horší. Když 
soutěžíte poprvé, tak tolik nezáleží na umístění. 
Ale jakmile už se jednou umístíte, tak už pak ne-
chcete být poslední. Navíc tam bylo neskutečné 
vedro, vydýchaný vzduch, kamery z blízka...

Co vás po vítězství v soutěži čeká dál?
V březnu mě čeká mistrovství Evropy v Düssel-
dorfu. Tam už ale dostaneme stejně oblečené 
modelky a my je jen nalíčíme. Tam už se hodnotí 
jen technika práce a ne celkový design modelu. Je 
mi to líto, protože mám ráda vlastní nápad, jsem 
ráda kreativní. V lednu dostanu podklady a tam 
bude přesně určeno, čím můžu líčit, aby všichni 
pracovali se stejnými materiály. Hlavně musím 
zvládnout tu svou trému!

Co takový úspěch znamená pro vaši každodenní 
práci, kromě toho, že si vystavíte diplom?
Zatím nic, i když jsem na soutěži dostala i pracov-
ní nabídku dělat vizážistku pro jednu novou znač-
ku. Doufám, že se mi otevřou nové možnosti. Pro-
blém je, že jsem z Písku. Několikrát už mě oslovili 
s nabídkou, a když zjistili, že musím dojíždět, od-
mítli mě. Nemůžu být tak flexibilní.

Co vás vlastně žene k účasti na soutěžích? 
Vyhrála jsem nádherné ceny, dva wellness pobyty, 
nové lůžko, airbrush pro nanášení makeupu pisto-
lí. Na druhou stranu musíte ale do soutěže i dost 
investovat. Hlavně mě na tom baví příprava na 
soutěž. Vymýšlet kostým, vlasy, zkoušet zkombi-
novat barvy, to mě baví. Den, kdy se koná soutěž, 
je pro mě neskutečně náročný. Baví mě kreativita, 
jinak celý rok líčím nevěsty nebo fotomakeupy, 
kde si nikdo nechce nechat dělat barvy nebo velké 

líčení. Každý chce na fotkách vypadat přirozeně. 
Ale soutěže jsou kreativní, konečně můžu použí-
vat výrazné barvy, nejen šedou, hnědou a tělovou.

Aha, takže ty pestré barvy vám pak v sadách zbý-
vají a v soutěži je můžete konečně spotřebovat?
/Smích/ Přece je nevyhodím! Ve skutečnosti je to 
tak, že si na každou soutěž kupuji nové stíny, které 
mi dokonale barevně ladí. Trenérka říká, že jsem 
bláznivá, že je to zbytečné, ale já to tak potřebuju.

Jakou máte trenérku?
Trénuje mě Štěpánka Podroužková, která se před 
dvanácti lety stala mistryní Evropy, líčí například 
Stare Dance. Vybrala jsem si ji, protože líčí barev-
ně. Když jezdím na kurzy, líčí většina vizážistů jen 
zemitými a černými tóny. Moje trenérka naopak 
používá zlaté, fialové, zelené, růžové odstíny, pro-
stě je bláznivá jako já. Platím si u ní hodiny, líčím 
na určité téma a ona mi radí, diskutujeme o tom.

Jaká bývají témata?
Většinou je to nějaké kreativní bláznivé téma. 
Například semifinále bylo na téma staré filmové 
hvězdy a finále na téma fialová revoluce.

Díky mamince jste vyrůstala v prostředí kosme-
tického salonu. Jaké to bylo?

S nejlepším českým makeupem
z Písku na mistrovství Evropy

Lucie Loudínová – usměvavá a nenápadná, mezi ženskou populací Písku 
ale dostatečně známá mladá žena. Dětství uprostřed krémů a líčidel 
v maminčině kosmetickém salonu a čas společně strávený na seminářích a 
veletrzích nemohly zřejmě vyústit jinak, než volbou vyučit se kosmetičkou 
a založit si vlastní živnost.

Dokončení na str. 28
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Jak si lépe pamatovat – to je název nového kurzu, který od října povede 
v  DDM Písek Dáša Švecová. Seznámíte se mimo jiné s tím, jak využívat 
myšlenkové mapy, což je velmi efektivní pomůcka pro přemýšlení. Vylepší 
paměť, inteligenci, kreativitu a komunikační dovednosti. Kurz pro dospělé 
každého věku: pondělí 18–19.30 hod., kurzy myšlenkových map pro děti: 
úterý 14:30–16 hod.
Jak jste se k této oblasti dostala?
Pracovala jsem v domově důchodců jako aktivizační pra-
covník s klienty s demencí. A když jste s pacienty celé dny, 
tak se jim v podstatě svou úrovní komunikace a časem mož-
ná i myšlení přizpůsobujete... Toho jsem se začala bát, a tak 
jsem začala hledat nějaké možnosti trénování paměti. Našla 
jsem si přednášku České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging. Tam jsem zjistila, že mám paměť dob-
rou natolik, že jsem se v 55 letech přihlásila na vysokou 
školu a vystudovala arteterapii. Školu jsem dokončila, pak 
jsem odešla do důchodu. A dnes hledám, jak to, co umím, 
dál využívat a šířit. Proto jsem se rozhodla nabízet kurzy 
tréninku paměti. 
Už máte s vedením kurzů zkušenosti?
Loni jsem vedla dva kurzy, o které byl značný zájem. Letos 
nabízím v DDM Písek kurzy pro děti i dospělé. Hlavní náplní budou myšlenkové mapy, což je 
zábavný způsob, jak zapojit mozek trošku jiným způsobem, než je člověk většinou zvyklý. Kurzy 
budou pravidelně, jednou týdně, a jejich náplň mohu přizpůsobit i podle potřeb a zájmu účast-
níků – lépe si pamatovat telefonní čísla, jména, seznamy, nové poznatky... Hlavně by nás to mělo 
všechny bavit. Cena je mírná, 600 (děti 500) korun za jedno pololetí.
Co je pro zachování mentálních schopností nejdůležitější?
Hlavní je nenechat mozek stárnout a využívat obě jeho hemisféry. K tomu samozřejmě nesmí být 
člověk líný, je potřeba učit se stále nové věci, ale hlavně nové způsoby myšlení. Nestačí například 
luštit křížovky, tím se mozek vůbec nerozvíjí, to je časem jen rutina – a ta je pro mozek nejhorší.
A co kurzy pro děti?
Chci se soustředit na vysvětlení toho, jak mohou děti myšlenkové mapy používat při studiu. Jejich 
využití je samo o sobě zárukou, že se budou na kurzu i dobře bavit.. Těším se na všechny zájemce!

ROZHOVOR / POZVÁNKY 

Ano, od šesti let. Skvělé bylo, že maminka nerada 
jezdí sama, a proto mě brala s sebou na všechna 
školení kosmetiky a líčení. A můj bratr – dvojče 
jezdil na všechna kadeřnická školení. To bylo 
skvělé, ale když mamka chodila domů v  deset 
večer nebo o půlnoci, zlobila jsem na ni. Teď ale 
dělám totéž svým dětem. Maminka právě proto 
nechtěla, abych se šla učit na kosmetičku, ale mě 
to chytlo, měla jsem jedny z nejlepších známek. 
Od malička jsem jezdila také na veletrhy, v šesti 
letech jsem se poprvé dostala na největší evrop-
ský veletrh krásy do Düsseldorfu a strašně jsem si 
přála vrátit se tam. Ale vstupenky jsou tam hroz-
ně drahé a manžel říkal: „Tak vyhraj mistrovství a 
pojedeme!“ Tak já tam po pětadvaceti letech teď 
fakt pojedu!

V kolika letech jste s tím vlastně začala?
Od nějakých dvanácti let jsem byla házenkářská 
kosmetička. Malovala jsem všechny kamarádky 
házenkářky, dělala jsem jim masáže a kosmetiku. 
Potom jsem si založila živnost a věnovala se pře-
vážně kosmetice. Až po mateřské, když se moje 
dcera chtěla líčit, jela jsem na první školení k Pav-
lu Bauerovi a ten mě motivoval, že jsem pak začala 
objíždět všechny kurzy. Všechno, co jsem vyděla-
la, jsem investovala zpátky do kurzů. A tak jsem se 
zbláznila do líčení. Na kurzy jezdím pořád, každý 
měsíc minimálně na jeden.

Obětujete se tedy plně své práci?
Je to něco za něco. Není to tak jednoduché, jak 
to vypadá. Z celé třídy třiceti holek se tím živíme 
jenom dvě. Klientky mají většinou čas brzy ráno 

nebo pozdě večer. Takže časově je to náročná prá-
ce, musíme se přizpůsobovat.

A co plánujete dál, opustila byste kvůli nějaké 
zajímavé pracovní nabídce Písek?
Nevím, jestli bych to uměla. Člověk už má přeci 
jenom po těch letech s  klientkami osobní vztah. 
Já o nich vím spoustu věcí, ony o mě. Člověk se 
na ně těší. Mám to tu ráda, nechci odejít ani do 
Tábora, i když tam s rodinou bydlíme. Ale začínat 
někde znovu a zbavit se toho, co má člověk rád, to 
by byla škoda. Bylo by mi líto své klientky opustit, 
jsou fakt zlatý. Ne všechny! (smích) Pár případů, 
ze kterých šílím, taky mám, ale 95 procent je su-
per. No, ale kdyby byla nabídka líčit pro film nebo 
přehlídky, to by mě lákalo... Člověk nikdy neví a 
všechno se dá nějak skloubit.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

KONTAKT: Lucie Loudínová – kosmetika, ma-
sáže líčení. Budějovická ulice č. 2605 (ve dvoře), 
tel.: 733 682 676

S nejlepším českým makeupem
z Písku na mistrovství Evropy

Dokončení ze str. 27

OHLéDNUTÍ

Františka Romana Dragouna 

ské školy Aloise Kalvody v Praze. Měl výstavy ve 
Strakonicích (1911), v Ústí nad Orlicí a v Písku – 
1931, kde vystavil celkem 60 olejů – vesměs kra-
jiny z Písku a okolí, 1940 – kdy vystavuje čtyři 
oleje na výstavě prácheňských výtvarníků), 1940 
na výstavě „Budování Prácheňska“ a 1941 na vý-
stavě „Pracující Prácheňsko“. Známý je jeho roz-
měrný obraz „Královský hrad v Písku“ a „Písek 
od Čížové“.

Po zahájení studií na píseckém gymnáziu záhy 
přechází mladý František pod ochranná křídla 
dalšího významného píseckého umělce – Josefa 
Velenovského, který jej vyučuje předmětu kres-
lení. Tento krajinář bere Dragouna na své umě-
lecké vycházky do okolí Písku a opět mu předává 
své zkušenosti. Často spolu malují u milované 
řeky Otavy – na Václavských skalách a u měst-
ského ostrova. Podnikají také celodenní malířské  
výpravy do píseckých lesů.

Josef Velenovský 
(3. března 1887, Písek – 27. května 1967, Písek) 
Studoval na písecké reálce, kde v roce 1905 ma-
turoval. V létech 1905 a 1906 studoval Vysokou 
školu technickou, obor pozemního stavitelství 
a architektury v Praze. V roce 1906 až 1910 Aka-
demii výtvarných umění v Praze u profesora Vla-
ho Bukovace  a ve speciálce  Františka Ženíška. 
Podnikl studijní cesty do Německa, Rakouska, 
Itálie a Jugoslávie (Dalmácie, Černá Hora, Bosna 
a Hercegovina). Od roku 1910 působil jako asi-
stent kreslení na píseckém gymnáziu, roku 1919 
je jmenován profesorem gymnázia v Havlíčkově 
Brodě, působil trvale jako profesor kreslení na 
gymnáziu v Písku. V roce 1941 byl pro antifaši-
stický postoj penzionován, od roku 1943 do roku 
1945 vězněn v nacistických žalářích, kde na Pan-
kráci čekal na vykonání trestu smrti – ten mu byl 
posléze změněn na doživotí. Po osvobození do 
roku 1948, kdy odchází do penze, působil opět 
jako profesor kreslení na píseckém gymnáziu.

Později vyznává, že si zamiloval také jeho básně.
Od roku 1929 byl ředitelem rolnické školy 

v Písku malíř Otakar Teklý, Kalvodův žák, který 
miloval Písek i okolní krajiny. Teklý bere mladé-
ho Františka na své malířské výpravy do plenérů 
a učí jej první zákonitosti malby.

Otakar Teklý
(*20. června 1879, Drahanovice u Olomouce
+28. května 1945, Písek)
Studoval nižší gymnázium v Kolíně n. Labem, 
v letech 1894-1898 střední hospodářskou školu 
v Chrudimi a v letech 1898-1901 vysokou školu 
(filozofickou fakultu) v Halle n. S. v Německu. 
Po odborné praxi se věnoval povolání hospo-
dářského učitele. V červnu r. 1909 se stal profe-
sorem rolnické školy v Hlinsku, od října téhož 
roku ve Strakonicích. Zde byl 13 let. Od r. 1922 
působil v Ústí nad Orlicí a od června 1929 v Pís-
ku jako ředitel zdejší Zemské rolnické školy. Za 
studií v Hal le navštěvoval malířskou školu prof. 
Schenka, v letech 1917–1922 byl žákem krajinář-

„Mý předkové byli samý lesníci, kumštýř žádný. Já 
jsem gymnázium nedodělal a šel jsem rovnou na 
akademii. A dostal jsem dispens, to dávali i na kon-
zervatoři. Dělal jsem přijímací zkoušku – bylo nás 
šedesát a deset nás vzali. Z gymnázia jsem odešel 
ze sexty, a to jsem ještě kvintu opakoval. Už tenkrát 
na gymnáziu mně říkali „Mistříčku“. Prostě jsem 
se místo školy věnoval malování. Ale mám hrozně 
rád antickou literaturu a do dneška, když se holím, 
tak se namydlím a odříkávám si od Ovidia Meta-
morfózy. Můj malířskej vzor byl třeba Velasquez, 
samý velikáni. Mikoláš Aleš taky. A polskej malíř 
Matejko, historickej malíř. Můj ideál byl malovat 
historický obrazy. Koně a bitvy... a do dneška tím 
ještě trpím, přestože jsem mírumilovnej...“

Dragounův otec Josef, správce dobešického 
statku zemědělské školy v Písku, byl rovněž vý-
borným kreslířem i hudebníkem. Měl kaligrafické 
písmo a opisoval ve volném čase básně do tisku 
Adolfu Heydukovi. Malý František se díky otci 
s naším „Pootavským slavíkem“ setkával a obdivo-
val jeho vlastní miniaturní kresby antických bohů. 

Fr. R. Dragoun se svým otcem. Pokoj v čp. 1476 v Písku, 21.9.1943.

Pokračování na str. 30.

Před měsícem jsme si připomněli, že 21. října uplyne sto let od narození 
akademického malíře F. R. Dragouna. Jaké osobnosti formovaly mladého 
malíře? Jak vypadal rodný Písek v dobách jeho mládí a o čem snil? Zanořme 
se do idylických časů Dragounova dětství, ve kterém již probleskují zájmy a 
směrování budoucího umělce.

Malujte život 
aneb písecké začátky a zdroje 

J. Dragoun, A Dragounová a Fr. Dragoun za včelínem 
v zahradě školy rolnické. V Písku, 6. 7. 1924.

Arkáda - sociálně psychologické centrum zve 
na další seminář určený především rodičům. 
Tentokrát zaměříme na situaci, kdy do partner-
ského vztahu vstoupí narození dítěte. Dlouho-
trvající, oboustranně uspokojující a rovnocenný 
vztah dvou partnerů je nejdůležitějším a zároveň 
nejobtížnějším úkolem našeho života. Kvalita 
partnerského vztahu dalekosáhle ovlivňuje naši 
životní spokojenost, fyzické a psychické zdraví 
i osudy našich dětí. Pokud je vám téma blízké, 
zajímá vás, nacházíte se právě ve stejné život-
ní situaci nebo se na ni chystáte, zveme vás na 
setkání s Mgr. Zdeňkou Bajgarovou (pedagog 
PF Jihočeské univerzity, vedoucí VŠ poradny JU 
a také soukromý psychoterapeut), které se usku-
teční 19. října 2016 v 16 hodin v Arkádě, Husovo 
náměstí 2/24, Písek.

Dle zájmu účastníků se pak zaměříme na té-
mata, která jsou právě pro ně nejvíce důležitá 
(partnerství po narození dítěte, sdílení moci 
v páru, rovnováha času tráveného společně a bez 
partnera, komunikace v páru, řešení konfliktů).

Bližší informace na tel. 382 211 300.

Partnerský vztah 
a narození dítěte Přijďte trénovat paměť 

s Dášou Švecovou!

KNIHKuPECTVÍ a aNTIKVarIÁT 

u SlONa
najdete na nové adrese:

HraDEbNÍ II č.p. 132
(v domě u Zlaté koule – vchod 
z ulice f. Šrámka Putimské brány)

Pondělí – Sobota: 9:00 – 17:00 hod.
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Umělecká činnost a dílo Josefa Velenovského jsou 
opravdu rozsáhlé. Velmi známé jsou jeho fotogra-
fické umělecké záběry Písku a okolí. Tyto fotografie 
mají stejné ladění jako jeho obrazy a často sloužily 
jako předlohy k  výtvarnému zpracování. Vyni-
kal i jako hudebník. Působil jako první houslista 
v  píseckém komorním orchestru, řízeném Bohu-
slavem Jeremiášem a profesorem Ladislavem Svě-
ceným. Byl členem píseckého tria, ve kterém hrál 
housle spolu s pozdějším národním umělcem Ota-
karem Jeremiášem a jeho předčasně zemřelým bra-
trem Jaroslavem Jeremiášem. Těžištěm jeho práce 
byla pedagogická činnost. Pod jeho vedením na 
píseckém gymnáziu a reálce studovala řada žáků, 
z nichž mnozí se později stali uznávanými umělci. 

Jak malíř vzpomíná, již v době studií na písec-
kém gymnáziu snil o malířských tématech a ces-
tách:  „Kdo by nezatoužil v chlapeckých snech po 
dalekých krajích, velkých městech a mořích, po za-
sněžených vrcholcích hor...! I můj sen to byl, v prvé 
řadě Itálie – kolébka umění starověkého i renesance. 
Antická historie, literatura, obrazy římských legií, 
sochy ceasarů, vítězné oblouky, to vše vzrušovalo 
duši studenta píseckého gymnazia a skvělé předsta-
vy věnčilo girlandami Ovidiových hexametrů...“

Ale nejen kreslením a malováním žil malý Fran-
tišek Dragoun v tehdejším Písku. Zaznamenali 
jsme mnohé v revue Otavín z jeho pamětí, vyba-
vují se mu zřetelně postavy píseckých osob a děje 
zaniklých událostí z dob jeho studentských let: 

„Rád vzpomínám na obchodníky – to byl napří-
klad tzv. „mukař“ Zeman, kam jsem chodil ma-
mince nakupovat rohlíky, chléb, mouku atd. Měl 
tři dcery, všecky byly zaměstnány v obchodě. Jasně 

vidím paní Zemanovou a slyším její hlas: „Co si 
přeje mladý pán?“ Obchodník Zeman stával před 
svým krámkem a kouřil z dlouhé fajfky a na hlavě 
měl čepici, podobnou kastrůlku. Ale v obchodě měl 
váhy v podobě „Panny“ a když se vešlo dovnitř, za-
vadily dveře o zvonek a krásně to cinklo. Tam jsem 
chodíval taky pro perník, mák a podobné.

Pan Pekárek byl řezník značně tlustý, takže mu 
sádlo sotva dovolovalo hledět na zákazníky, ale 
mohutné kníry zdobily jeho tvář. Paní Pekárko-
vá byla též rozměrů mohutných, ale všichni se na 
kupující usmívali. Abych nezapomněl na cukráře 
Vindejše, který věčně býval pod parou a často si 
mne pletl s otcem a říkal mně, tehdy pětiletému, 
„pane profesore“. Náš soused hned vedle rolnické 
školy byl fotograf Blažek. Býval dvorním fotogra-
fem bulharského krále, měl rezavé vlasy i vousky 
pod nosem a fotoatelier měl v sousedství výstaviště.

Tam se jednou za deset let pořádaly prodejní vý-
stavy, řekl bych veletrhy, hrála tam v dřevěném al-
tánu vojenská hudba s dirigentem p. Bláhou a nejen 
o veletrhu, ale mnohem častěji, a přitom ve velikém 
bazénu stříkal barevný vodotrysk, téměř tak krásný 
jako v Praze na výstavišti a létaly rachejtle. Jednou 
taková – my jsme jim říkali „rakety“ padla na ateli-
ér pana Blažka a citelně poškodila skleněný strop.“

Jsou kraje, kam se můžem vracet
a vůbec nic to nestojí,
ať osmdesát je nám nebo dvacet,
včely se z úlu vyrojí a majáky a události
nám svítí mořem na cestu.
A co jsme žili, nikdy není dosti vzpomínek, 
Krásnou nevěstu si vede závoj ku oltáři,
byli jsme mladí, teď jsme staří,
zamotá ti to šedou hlavu...

Mikoláš Aleš, 1933

Kamenný most se klene přes Otavu,
z rolnické školy až na náměstí
a na otázku “Co je štěstí?”
odpoví Heyduk “muška zlatá”.
Do dálných časů dej se vésti
A co kdy bylo nějak chvátá,
na Vyšehradě Heyduk s paní,
Sedláček s Ševčíkem se neubrání
na místě svatém naší vzpomínce,
zase jdu s přáním k mamince,
a co jsme žili, nikdy neuhasne,
- co Bůh nám svěřil – jak to bylo krásné,
štětcem a perem, strunou život žasne!

Fr. R. Dragoun s portrétem své paní.

OHLéDNUTÍ 

Fr. R. Dragoun, červen 1958 na Zvíkově.

Malujte život aneb písecké začátky 
a zdroje F. R. Dragouna 
Dokončení ze str. 29

Připravil VÁCLAV KINSKÝ

Studie Nad městem – pocta A. Sedláčkovi, nedatováno

Říjen v muzeu začne vzpomínkami
na Václava Havla a F. R. Dragouna

KULTURA

První novou výstavu otevíráme 4. října, den před 
výročím nedožitých osmdesátin Václava Havla. 
Půjde o dokumenty mapující dvě návštěvy našeho 
prvního polistopadového prezidenta v Písku a to 
v roce 1990 a 1996, i proto výstava dostala název 
Stopy Václava Havla v  Písku. Uvidíte mimo jiné 
filmový záznam z radnice a lesnické školy či zají-
mavé fotografie, které do muzea nosili Písečtí na 
výzvu kurátorky Ireny Mašíkové Konštantové. 

Vzpomínkami na 90. léta se můžete potěšit do 
23. října v Chodbě knihovny. Zatím už Galerii ob-
sadí dílo Františka Romana Dragouna, žáka J. Lou-
koty a M. Švabinského, učitele mnoha budoucích 
malířů či architektů, klasicky orientovaného malíře, 
kterým kurátorka připomene jeho sté výročí naro-
zení. Výstava s podtitulem Poslední romantik před-
staví široký umělcův záběr, od olejomaleb s portrét-
ní tématikou po písecké motivy, od raných prací po 
poslední díla, chybět nebudou ani autorovy texty 
a poezie, kterým se rovněž věnoval. Díla pochá-
zí z  rodinného archivu, od soukromých sběratelů 
i ze sbírek PM. Vernisáž výstavy připadá na pátek 
7. října na 16. hodinu, hudebně ji doprovodí malí-
řův syn Roman Dragoun. Zároveň předesíláme, že 
v  závěru výstavy, která končí až  13.  listopadu, se 
v Galerii uskuteční literární odpoledne na zhudeb-
něné malířovy texty. 

V Malých výstavních síních máte ještě možnost 
nahlédnout k  Papuáncům prostřednictvím foto-
grafií, artefaktů i filmové ukázky, protože až do 23. 
října zde trvá výstava Kmeny Západní Papuy. Na 
úplném závěru měsíce dva muzejní výstavní pro-
story zaplní koláže Jana Gabriela v expozici nazva-
né Nic víc, nic míň. Gabriel je básník, překladatel, 
redaktor Hospodářských novin a v  muzeu před-
staví své surrealistické koláže v době od 30. října 
do 27. listopadu, s vernisáží 29. října v 16 hodin. 

Přednáškový sál je až do 15. října přeměněn 
v  technickou hernu, kterou navštěvují především 
školní skupiny v rámci výuky fyziky. Pokud jste ješ-
tě neviděli výstavu Fyzika hrou/Na exponáty sahat 
dovoleno, máte možnost o víkendech v sobotu od 
9 do 12 hodin a v neděli od 14 do 18 hodin, děti a 
studenty vítáme v době vyučování po předchozím 
objednání. Nenechte si ujít derniéru této expozi-
ce, v  sobotu 15. října od 9 hodin předvede autor 
exponátů pan Ing. Vítězslav Prokop řadu nových 
pokusů, někdy i trochu nebezpečných, například 
takzvaný Jákobův žebřík, což je elektrický oblouk 
o napětí 30 000 voltů plný prskajících výbojů. 

V druhé půlce měsíce začínají v sále na nádvo-
ří bývalé obchodní akademie čtvrteční přednášky. 

20.  října od 16 hodin vystoupí Tomáš Křivánek 
s povídáním na téma Jazzová sekce 1971 – 1988. 
Někdejší člen výboru zavzpomíná na společen-
ství, které představovalo ostrůvek svobody v nor-
malizanovaném Československu svým pořádá-
ním přednášek, koncertů či vydáváním tiskovin, 
původní zaměření na jazzovou hudbu se časem 
rozšířilo i na hudbu rockovou či na hraniční fúze. 
O týden později, tedy 27. října rovněž od 16 hodin, 
pohovoří archeolog PM Jaroslav Jiřík na téma Zá-
nik říše římské a migrace na sklonku antiky, které-
mu se odborně již několik let věnuje. 

Heydukův památník ožije v  neděli 23. října 
od 16 hodin díky literárnímu odpoledni. Tento-
krát vás Jiří Prášek a Bohuslav Richter zavedou 

za Doktorkou z domu Trubačů, tedy za MUDr. 
Vlastou Kálalovou di Lotti, u níž si připomínáme 
120. výročí narození. 

Poslední tip z muzea je zároveň nejaktuálněj-
ší – již v tuto neděli 2. října neváhejte a vydejte 
se do podzimní přírody k rybníku Řežabinec do 
Ražic, kde od 9 do 13 hodin muzejní ornitolo-
gové Karel Pecl a Jiří Šebestian chystají Festi-
val ptactva. Připravena bude ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků, zajímavé vyprávění, pozo-
rování vodních druhů na hladině rybníka pomo-
cí silného dalekohledu, pro děti pak hry a kvízy 
s ptačí tématikou. V případě dostatečného počtu 
zájemců budou v 10 a v 11 hodin vypraveny dvě 
procházky s ornitologem kolem rybníka. Pokud 
máte, nezapomeňte si dalekohledy. 
Aktuální program a novinky sledujte na webu 
www.prachenskemuzeum.cz, na www.facebook.
com/pmpisek, na plakátech a vývěsce před radnicí. 

KLÁRA KOUBOVÁ
Prácheňské muzeum v Písku

Dny se zkracují, počasí už tolik nepřeje výletům ani vycházkám, takže: proč 
opět nezavítat do píseckého muzea? V říjnu máme otevřeno denně mimo 
pondělí od 9 do 17 hodin a připravili jsme několik nových výstav, literární 
odpoledne, akci na Řežabinci a opět začínají oblíbené čtvrteční přednášky. 

Václav Havel v roce 1990 s tehdejší starostkou Věnceslavou Skřivánkovou, foto V. Komasová.
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Určitě nejenom já cítím lehkou nostalgii nad tím, že v podstatě jediný 
písecký antikvariát patřící paní Fibichové opustil své tradiční prostory 
v  domě U  Slona. Genius loci místa je tak trochu pryč. Staré knihy nyní 
vystřídal tabák, málokdo však možná ví, že tento díky svému znamení 
pravděpodobně nejpopulárnější písecký dům dříve býval vyhlášeným 
hostincem. 

nováni mezi prvními, jejich vřelý vztah k dobré-
mu jídlu i pití je dobře znám. Mezi dalšími uvádí 
Blažek knihovníka Františka Lipše či osobitého 
zapomenutého řezbáře Klímu, samotáře bydlí-
cího svého času v Kronbergově altánu. Několik 
jeho prací, včetně nádherného rámu či zrcadla, 
se nám v muzeu dodnes dochovalo. Při svých ná-
vštěvách v Písku zde údajně jedl i budoucí prezi-
dent Emil Hácha.

Nejveselejší a nejoblíbenější hosté však byli stu-
denti vyšší lesnické školy. „Lesnický cech byl dob-
rý a bodrý a v pozdějších letech si mnohý z těchto 
junáků na „paní matku“, dobromyslnou to paní 
Jandovou, která také musila čekati se zaplacením, 
zajisté vděčně a v dobrém vzpomenul,“ píše Blažek. 
Pro účely svých četných oslav měli lesáci za šen-
kem zastrčený prostý kůl, který byl při slavnost-
ních příležitostech stavěn do středu lokálu a no-
žem do něj vyřezávali data a důvody oslav. 

Otakar Blažek zaznamenal i konec své oblíbe-
né hospody, jejíž pípy přestaly téct a kuchyně vy-
chladla ve chvíli skonu její poslední hospodské. 
„Paní matka Jandová už asi od roku 1934 odpo-
čívá v hrobce na nedalekém hřbitově Trojickém 
a hospůdka zrušena a uzavřena. Mohutná figura 
starého slona trůnní zvenčí nad vchodem do býva-
lého hostinečku a vrabci si staví svá hnízda mezi 
jeho mohutné nohy...,“ nostalgicky vzpomínal na 
místo svých poledních a večerních zastávek již 
o několik desetiletí později Otakar Blažek.

JAN KOUBA
Autor je etnograf Prácheňského muzea

kdy Písek býval plný návštěvníků, se na řadu z 
nich ani nedostávalo. To po večerech se scházeli 
U Slona hlavně Písečtí, kteří, jak vzpomíná pan 
Blažek „...při pivě a mariášku s dlouhými dýmka-
mi v ústech o denních starostech promlouvali.“ 

A jak to v hostinci vypadalo? „Nízká, klenutá, 
starobylá místnost, avšak útulná,“ popisuje Bla-
žek hlavní sál, tedy vlastně prostory bývalého 
antikvariátu. Přednostní stůl, který stál hned u 
vysokých černých kachlových kamen, se nazýval 
„rejpalka“. Měl kulatý tvar a vyjma čtvrtka, kdy se 
kolem něj sesedli písečtí řezníci, patříval úřední-
ku z píseckého hejtmanství Netušilovi. Ten měl 
na starosti vojenské záležitosti a „k rejpalce“ se 
tak k němu dostavovali mnozí mladí muži pro 
cennou radu. 

V čele hospodské místnosti, nad šenkem, visí-
val následující neveselý nápis: „Dožij, dopij, život 
je krátký, odejdeš-li, víc se nevrátíš zpátky.“ 

Mezi nejčastější hosty patříval magistr z lékár-
ny od naproti, zřízenec z rovněž blízké elektrárny, 
dále úředníci z Živnobanky či z Občanské zálož-
ny. Pestrou směsici lidí doplňovaly i mnohé zná-
mé osobnosti. Alespoň podle vzpomínek našeho 
pamětníka Blažka, pojedli či popili ve zdech útul-
ného hostince i Adolf Heyduk a August Sedláček. 
U obou není žádným překvapením, že jsou jme-

Je to již delší čas, kdy mě jedna z německých ná-
vštěvnic našeho města zaskočila dotazem, zda ten 
dům s „elefantem“ býval kdysi dávno hostincem. 
Že v Německu je běžné, že domy označené tím-
to tvorem bývaly výčepnou, lokálem či krčmou. 
V  té době jsem, přiznávám, neuměl odpovědět, 
a  až později po prozkoumání literatury jsem jí 
musel dát za pravdu. V domě U Slona bývala hos-
poda poměrně dlouhou dobu. A poslední šen-
kýřka a kuchařka v jedné osobě, která dlouhá léta 
vládla tamnímu lokálu, byla dobromyslná vdova, 
paní Jandová, matka čtyř dětí a zároveň i „matka“ 
pro řadu „sloních“ štamgastů. 

Chronologické údaje a letopočty o začátku 
a konci hospodské živnosti oživují vzpomínky 
Otakara Blažka, jehož pamětí jsem již nedávno 
využil v popisu prvních okamžiků v Písku při za-
hájení I. světové války. Otakar Blažek přišel jako 
úředník do dnes již neexistujícího Drátovského 
mlýna. A z mlýna stojícího hned vedle svatotro-
jického hřbitova to bylo jenom kousíček na ka-
menný most a tedy i ke „slonovi“. A Blažek po 
mostě spěchával nejenom na obědy, ale do oblí-
beného podniku zacházel i večer po práci. 

Paní Jandová spolu s jednou ze svých dcer a jed-
nou služebnou stihly denně navařit obědů zhruba 
pro šedesát strávníků, a hlavně v letních měsících, 

Z písecké historie:
Jestlipak víte, proč je na tom domě slon?

TOULKY HISTORIÍ

Dům U Slona v 60. letech 20. století. Foto archiv Prácheňského muzea.

Obrázek z knihy Karla Votlučky Písecká 
domovní znamení, která vyšla roku 1927. 

Foto archiv Prácheňského muzea.

Knihovny nabízejí alternativu k náplni volného 
času, ale mají také nezastupitelnou roli v oblas-
ti celoživotního vzdělávání a chtějí být i místem 
setkávání.

Týden knihoven většinou začíná happenin-
gem, který pořádá jedna z  knihoven v republi-
ce. Pestrý program není určen jen zástupcům 
knihoven, ale má přilákat i veřejnost. (V Písku se 
konal v roce 2012). Další celostátní akcí je Ma-
raton čtení, v jehož průběhu nabízejí knihovny 
zájemcům autorská čtení a besedy s autory či pře-
kladateli. Od roku 2003 probíhá Velké Říjnové 
Společné Čtení, při němž se dospělí i děti mohou 
stát z posluchače tím, kdo předčítá. Výběr knih 
závisí na pořádající knihovně, SKIP jen doporu-
čuje autory, kteří mají v daném roce výročí (letos 
například Jan  Karafiát, Václav Čtvrtek, Zdeněk 
Svěrák) nebo jejichž dílo souvisí s aktuálními 
událostmi. K Týdnu knihoven se letos připojí – 
jako v předchozích letech – i Městská knihovna 
Písek. O konkrétních akcích se dozvíte na jejích 
internetových stránkách www.knih-pi.cz nebo 
přímo v knihovně.

Knihovny se za zhruba pět tisíc let mnohokrát 
proměnily podle toho, jak se měnil svět a jejich 
čtenáři. Nejstarší jsou doloženy v Egyptě (obsa-
hovaly papyrusové svitky) a Mezopotámii (hlině-
né destičky se ukládaly do košů), antika se již bez 
knihoven (a knihkupectví) neobešla, ve středově-
ku vedle klášterních knihoven postupně vznika-
ly knihovny královské a univerzitní, v renesanci 
rozsáhlé šlechtické knihovny a skromnější měš-
ťanské. Baroko přináší typ sálové knihovny, jaké 
jistě znají návštěvníci památek. 

Druhá polovina 19. století je dobou zakládá-
ní spolkových a obecních veřejných knihoven. 
V  minulém století byla činnost knihoven ukot-
vena v zákonech, v našem století vycházejí svým 
klientům vstříc za využití moderních technologií.

A knihovny v Písku? Za nejstarší můžeme 
určitě prohlásit předpokládanou knihovnu do-
minikánského kláštera, zničeného za husitských 
válek, a bez knihovny si nelze představit ani farní 
školu. S rozvojem vzdělanosti a hlavně s přícho-
dem knihtisku se knihy objevují i v měšťanských 
domácnostech. V roce 1778 bylo do našeho měs-
ta z Klatov přeloženo gymnázium, pro které byly 
nakupovány knihy hlavně ze zrušených gymnázií 
a klášterů. Postupně tak vznikla knihovna profe-
sorská a žákovská. Později také „bibliotheca pau-
perum“, obsahující hlavně učebnice, které se půj-
čovaly chudým studentům. Cenná profesorská 
knihovna, budovaná přes 300 let, byla převedena 
do muzejní knihovny. 

Své knihovny měly také reálka, lesnická škola 
aj. Jako odborné byly budovány knihovny střed-
ních škol, místní učitelská jednota Budeč vlast-
nila odbornou knihovnu pedagogickou. Obec 
písecká disponovala příruční právnickou kni-
hovnou. Odborné knihy medicínské shromaž-
ďovala písecká lékařská župa založená roku 1874. 
Dnes je v nemocnici Specializované knihovnické, 
informační a vzdělávací pracoviště pro oblast lé-
kařství a zdravotnictví v píseckém regionu.

Po založení píseckého muzea vznikla muzejní 
knihovna. Již před tím existovala v Písku stará 
městská úřední knihovna, která shromažďovala 
od roku 1421 nejstarší městské knihy a zápisy. Za 
svého působení v muzeu oddělil August Sedláček 
knihy „úřední“ od neúředních a přeřadil je do 
městského archivu. V dnešní době patří knihov-
na Prácheňského muzea k nejvýznamnějším mu-
zejním knihovnám u nás. Kromě průběžně dopl-
ňovaných fondů odborné a regionální literatury 
obsahuje významný konzervační fond. 

V devatenáctém a v první polovině 20. století 
působilo v Písku mnoho spolků, z nichž některé 
měly velmi kvalitní knihovny, např. Měšťanská 
beseda a Spolek paní a dívek Světlá. Knihovnu 
Sokola tvořila část pro dospělé a později i dět-
ské čtenáře a čítárna. Své knihovny měly dělnic-
ké spolky a od roku 1908 také tabáková továrna 
pro své zaměstnance. Za zmínku stojí i „lidová 

knihovna pro ošetřovance v okresní nemocni-
ci“, Lidová čítárna zřízená v roce 1905 a později 
sloučená s městskou knihovnou, Riegrova okres-
ní knihovna, která v letech 1925 – 1951 sloužila 
knihovnám menších obcí na okrese. 

Písecká městská knihovna patří k nejstarším 
veřejným městským knihovnám v naší republi-
ce. Byla otevřena 1. 11. 1841 zásluhou profeso-
ra gymnázia Ř.  Zeithammera a mnoha dárců. 
Umístěna byla v budově gymnázia na (dnešním) 
Alšově náměstí a pak se mnohokrát stěhovala, 
počátkem 70. let minulého století opět na Alšovo 
náměstí do současné budovy. Kromě vlastního 
půjčování knih, časopisů, audiovizuálních médií, 
společenských her aj. vykonává také informační, 
komunitní a vzdělávací činnosti. 

Kdo hodně čte, nemívá potíže s češtinou. Ale 
na každého přijde někdy slabá chvilka a pochyby. 
Záchranným lanem pak může být Internetová ja-
zyková příručka Ústavu  pro jazyk český AVČR 
(http://prirucka.ujc.cas.cz). Slovníková část obsa-
huje přes 102 000 hesel a slova vyskloňuje, vy-
časuje, rozdělí… Doplňuje ji Výkladová část, pro 
niž byla východiskem Pravidla českého pravopi-
su a současná mluvnice.

HANA TÝCOVÁ
Autorka pracuje v Městské knihovně Písek

První říjnový týden
je Týdnem knihoven

mJe-li březen měsícem čtenářů, patří v České republice už dvacet let první 
říjnový týden knihovnám. Celostátní akce, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), představuje pro knihovny 
příležitost upozornit veřejnost na to, že nejsou pouze „půjčovnami“ knih, 
ale dynamicky se rozvíjejícími institucemi, jejichž služby se mění v důsledku 
nových informačních i komunikačních technologií. 

ČTENÍ Z PÍSKU

Lidová čítárna v písecké knihovně v roce 1948. Čítárna na lesnické škole v roce 1948.
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ŘÍJEN 2016 ŘÍJEN 2016INZERCE

Plošná KOmErčNÍ inzerce 
ceny individuálně na míru
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550

UZÁVĚRKA VŽDY poslední pondělí v měsíci 
(dva dny před tiskem)

nekomerční inzerce v Píseckém světě je zdarma 
– řádková, ale jen pokud použijete kupón (str. 36)

Inzerujte v Píseckém světě! 
www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

24 25

Únor 2016 Únor 2016INZERCE

Plošná KOMERČNÍ inzerce 
ceny individuálně na míru

inzerce@piseckysvet.cz
tel. 739 348 550

UZÁVĚRKA VŽDY poslední úterý v měsíci 
(tři dny před tiskem)

řádková inzerce v Píseckém světě je zdarma 
– pokud použijete kupón (viz str. 25)

Volejte zdarma  800 201 101
Tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109

Inzerujte v Píseckém světě! 

PUBLICISTIKA

životního prostředí či v kultuře – a možná svět na-
jednou nebudeme vnímat jako „šílené“ místo pro 
život, ale jako místo, kde se může člověk  seberea-
lizovat a pomáhat druhým a veřejnému prostoru, 
aniž by za tím musel vidět ekonomický zisk. 

Sám mám velkou radost, když sleduju koncerty 
pro Světlušku či Paraple, které každoročně podpo-
ruji. Aneta Langerová či Zdeněk Svěrák coby pa-
troni obou akcí jsou pro mne dostačující garancí 
efektivního využití zaslaných peněz pro hendike-
pované spoluobčany. Sami si v  naší neziskovce, 

která provozuje portál PROPAMÁTKY, vážíme 
toho, když lidé či různé společnosti shledávají naši 
práci užitečnou a na základě toho nás podporují.

Pokud jsme založením patrioti a rádi podporu-
jeme dobročinné aktivity místní, tak podobných 
možností nalezneme jen v Písku a okolí více než 
dost. Stačí si vybrat, zvednout se a jít pomoci ně-
které neziskovce jako dobrovolník či si „utrhnout 
od úst“, stát se dárcem a přispět na dobrou věc. 
Nemyslím si, že bychom zrovna v  našem pro-
storu na tom byli tak, že bychom si nějakou tu 
stokorunu ročně nemohli dovolit věnovat tomu 
či onomu neziskovému spolku. Říká se, že kdo 
dává, stává se bohatým. Lépe to jistě nevystihnu, 
než v úvodu zmiňovaný Peter Singer, jehož ná-
zev si dovolím zobecnit na motto: „Dárcovství je 
to největší dobro, jaké můžeme konat.“ 

ZBYNĚK KONVIČKA

O tom největším dobru, 
jaké můžeme konat...

V předposledním čísle časopisu Reflex mě velmi 
zaujal rozhovor s Peterem Singerem, profesorem 
bioetiky Princestonské univerzity (s českými ko-
řeny z Olomouce a okolí), kterého týdeník The 
New Yorker tituloval „nejvlivnějším žijícím filo-
sofem“. A byly to především Singerovy myšlenky 
shrnuté do jeho nejnovější knihy s názvem „To 
největší dobro, jaké můžeš konat“. Podle této 
knihy bychom my, kteří jsme měli to štěstí na-
rodit se do takzvaného západního, tedy boha-
tého světa, měli významnou část svých příjmů 
věnovat na konkrétní projekty v  rozvojových 
zemích. Sám Singer takto věnuje třetinu svého 
platu. Přispěl tak i ke vzniku celosvětového hnutí 
efektivního altruismu (pozn. autora: dobročin-
ného, nesobeckého a nezištného chování vedoucí 
k prospěchu druhého člověka). 

Ve světle světového i domácího dění – váleč-
ných konfliktů, „neintegrovatelných“ uprchlíků, 
zkorumpované politiky a dalších chuťovek, které 
nám za tepla servírují téměř všechny zpravodaj-
ské servery, TV i tištěné plátky (a my to hltáme 
s  voyerským hladem po senzaci a krvi) byl pro 
mne ten rozhovor jako doušek živé vody. Víme 
všichni moc dobře, že podobných pozitivních pří-
kladů naleznete ve zmíněných zpravodajstvích 
jako šafránu. A tu špetku tam dávají snad jen pro 
rozptýlení, aby se divák z  toho „šíleného“ světa 
nadobro nezbláznil a naservírovanou reklamu 
okořeněnou zpravodajskou brutalitou si mohl 
lépe vrývat do podvědomí zas a znova.

Jsem z tohoto důvodu moc rád, že mohu spo-
lupracovat právě s Píseckým světem zabývajícím 
se neziskovým sektorem a občanskou společnos-
tí, kde to je více než fifty–fifty ve prospěch právě 
pozitivních zpráv a příkladů, a stejně tak v mé 
kmenové redakci portálu PROPAMÁTKY, kde 
jsme se rozhodli před více než pěti lety, hned 
na začátku projektu, že se budeme věnovat vý-
hradně pozitivním zprávám z oblasti památkové 
péče. Kauzy necháváme milerádi jiným médiím. 
Mnozí novináři bývají rádi soudci či morálním 
hlasem lidu nad tím či oním. My se tomu oblou-
kem vyhýbáme. Myslíme si totiž, že cennější pro 
rozvoj a inspiraci jsou pozitivní příklady. A  ty, 
jak víme, táhnou a přitahují pozornost. Pozitiv-
ní příklad spolupráce na bázi dobrovolnictví vi-
dím i v neziskové organizaci provozující Divadlo 
Pod čarou, v němž ve volném čase působím.

S pozitivními příklady to je podobné jako s filan-
tropií a altruismem. Nezištné, dobročinné a neso-
becké aktivity můžeme vidět všude kolem, stačí 
se jen rozhlédnout. Někdy je ovšem bereme jako 
samozřejmost. Stačí se podívat na činnost řady 
neziskovek působících v  sociální oblasti, ve sféře 

NEZISKOVÝ ON-LINE BAZAR
Písecký svět nabízí možnost bezplatné inzerce všem neziskovým 
subjektům. Po registraci můžete hned vkládat inzeráty na adrese: 

www.piseckysvet.cz/bazar

Tak jako v předchozím roce, i nadále se nám v redakci scházejí 
stovky opuštěných a na adopci čekajících knížek v rámci projektu 
Pošli knihu dál. Nápad, který vymyslela a uskutečnila Jindřiška 
Jelínková, která mezitím přesídlila na Moravu, se dobře uchytil. 
A tak dál přinášejte jakékoliv zajímavé knížky do redakce, a nezapo-
mínejte, že musí být zachovalé a čisté. Darované knížky dále putu-
jí do nemocnice nebo do domů s pečovatelskou službou. Zájem je 
i o dětské a populárně naučné knížky.

Pokračujeme: Pošli knihu dál

Kupón na řádkovou bezplatnou inzerci
TEXT (čitelně, max. 100 znaků – na delší inzerát potřebujete další kupón):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kontakt ke zveřejnění (e-mail, tel.):     _____________________________

Kontaktní telefon (povinný, pro ověření inzerátu, nebude zveřejněn):      ______________

Rubrika (zatrhněte jednu): PRODÁM – KOUPÍM – VYMĚNÍM – AUTO-MOTO
– ZDARMA – ZVÍŘATA – ZAMĚSTNÁNÍ – SEZNAMKA – RŮZNÉ

VYPLNĚNÝ KUPÓN vhoďte do schránky označené Písecký svět, za vstupními vraty 
v přízemí na adrese Velké nám. čp. 1 (vedle Guty). Info: tel. 739 348 550

"

"

NABÍZÍM JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY s rodilým mluvčím. 
Každé úterý v Písku, Sedláčkova 606/2.  Cena 250kč za lekci. 
Čas podle domluvy. Kontakt: 605 228 775

NABÍZÍM VÝROBU kožených sandálů na míru a s láskou k vašim 
nohám. Cena dohodou dle požadavků, tel.: 731 038 640.

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ dětí a zároveň společnost pro vaše, ale i moje 
dítě – 2 roky – kluk. Praxe s dětmi přes 15 let, tel.: 731 038 640.

DOUČOVÁNÍ matematiky a německého jazyka. Volejte 732 274 817.

NEKOmErčNÍ INZErCE 
– kupón na str. 36

PIŠTE, posílejte své názory! 
Redakce Píseckého světa ráda přijímá dopisy, ohlasy, náměty 
i kritické názory od občanů. Důrazně ale upozorňujeme, že 
NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY ANONYMŮ! 
Pokud nechcete z nějakého důvodu svůj text podepsat, je to 
možné, ale redakce musí znát totožnost autora. 

Pište mailem na redakce@piseckysvet.cz, nebo vhoďte pří-
spěvek do schránky na dveřích na adrese:  Budějovická 
102/5,Písek.

REDAKCE PS VÁM DĚKUJE! :-)

V V PÍSECKéM ATELIéRU

Iva Petrová:
Chci malovat krásu, 

hnus v umění se mi hnusí
Potkáváme ji v Písku na vernisážích výtvarníků a fotografů. Několikrát své 
obrazy prezentovala ve zdejších výstavních síních. Výsledky její výtvarné 
práce však někdy obdivujeme, aniž bychom si uvědomili, že vyšly z  jejího 
ateliéru v Kollárově ulici – to už je úděl restaurátorky... 

Rodiče přišli do Písku odjinud, ale Iva Petrová 
vyrůstala právě zde a ze svého vztahu k  našemu 
městu, k  jeho historii a památkám, k jeho okolí 
a atmosféře se nejednou vyznala způsobem vyvo-
lávajícím až zvědavost. Dokonce možná nesmělé 
přání, aby vzala na své procházky městem a hlavně 
jeho okolím i jiné... Možná, snad – v rozhovoru mi 
totiž prozradila i  své zatím utlumované literární 
ambice. Vždyť ona si dokonce píše deník!

Iviny začátky byly podobné jako u mnoha na-
daných dětí její generace ve městě s bohatou na-
bídkou uměleckého růstu. Malovat se rozhodla 
v předškolním věku, a tak docházka do výtvarné-
ho oboru zdejší „lidušky“ byla jaksi samozřejmá. 
Zájmy však měla širší: ráda vzpomíná i na slavné 
časy loutkohereckého divadla. Od přihlášky na 
pedák s kreslením a češtinou, ji odradila – z kád-
rových důvodů – třídní učitelka. A pak už zdán-
livě běžná cesta písecké úřednice: gymnázium, 
brzké manželství – toho jména první, dvě děti 
a nic moc místo na poště. 

Rozhodnutí „chci malovat“ však doutnalo, po 
několika letech bylo vše jinak, a  tak si v  letech 
1991–1993 střihla nástavbové studium v oboru 
konzervátorství při Střední uměleckoprůmyslové 
škole grafické v Praze. Už během studia působila 
jako restaurátorka a  odborná asistentka na Sou-
kromé střední uměleckoprůmyslové škole v Písku, 
kde studentům zprostředkovala moudro a doved-
nosti v oborech chemie pro konzervátory a tech-

nologie pozlacování a polychromie. Bylo jen otáz-
kou času, kdy projde vraty Prácheňského muzea, 
aby se účastnila restaurování jeho fondů.

Restauruje podnes, od roku 2000 na volné noze. 
Také titěrná práce restaurátora může s sebou při-
nést dobrodružství a Iva to umí nadšeně ilustro-
vat: „Pracuji na souboru deskových maleb s mari-
ánským motivem. Pan doktor Ivo Kořán se vyjádřil, 
že by mohly pocházet snad až z období bělohorské 
bitvy. Dva obrazy datum svého zrodu neprozradily. 
O to větší bylo mé nadšení, když jsem na třetím, 
úplně dole na okraji, objevila vročení 1604.“

Iva Petrová sama přiznává, že původně mělo zů-
stat u restaurování. Občasný akvarel nebo portrét 
na objednávku provedený restaurátorce blízkou 
technikou kopírování – cosi jako příležitostná po-
ezie v  literatuře – nepovažovala za vlastní autor-
skou tvorbu. Změny jsou také i onaké: z druhého 
manželství se narodil syn Adam, ale byla tu i těž-
ká a nevyléčitelná nemoc. A poté přišla mystika, 
nekomerční – pravá, kterou si prožívá každý sám, 
tedy má-li to štěstí. Pěti letům právě odrostlý syn 
podal matce obrázek, jiný než ty „dětské“, a řekl: 
„To je abstrakce.“ Šok o to větší, že Adamovi po 
rozumu chodil – a dodnes úspěšně běhá – pou-
ze fotbal. Ty obrázky produkoval jaksi mimoděk 
a  při statečném odporu k  liduškám, výstavám 
a dalším podobným „trapnostem“. „Kresby šly do 
šuplíku,“ vysvětluje Iva Petrová, „ale pak mi přišlo 
líto, nechat ležet cosi, v  čemž jsem začala spatřo-

vat zprávu z minulosti, zprostředkovanou dítětem, 
přičemž z  těch „nedětských“ kreseb jakoby ke mně 
promlouvala dávná a navýsost dospělá zkušenost.“

Nebyl to jediný mystický zážitek. „Kamarád fo-
tograf Jan Vávra mi ukázal soubor svých fotografií 
ze Sladovny před rekonstrukcí. Zaujalo mne okno 
s  torzem mrtvého ptáka a dalším harampádím 
v  ruině. Potom mi Adam přinesl další obrázek – 
v podstatě se lišil jen počtem okenních tabulek...“

A tak vznikl a dále vzniká cyklus těchto obra-
zových poselství Synočáry – tři obrazy jsou do 
poloviny října k vidění ve Sladovně. 

Paralelně, jako výsledek úzkostí, strachu, ale 
také snad jako výraz radosti za možnost žít a vní-
mat, vzniká i další cyklus Biologie víry. „Začal jed-
ním obrazem, to když mi paní Maříková přinesla 
z  pozůstalosti malíře Miloslava Růžičky dvě velká 
prázdná plátna. Začala jsem bez konceptu, auto-
maticky, jakýmsi velkým kruhem kdesi uprostřed. 
Zastavila jsem se až před hotovým plátnem. Vědě-
la jsem, že v  mých problémech je malování to, co 
musím. Malovat znamená dýchat. Nejlepšími vy-
kladačkami těchto pláten – je jich třináct, ale k čer-
vencové výstavě v příštím roce ve Sladovně jich chci 
připravit dvacítku – jsou mé kamarádky.“

Iva Petrová chce malovat hezké obrazy – hnus 
v umění se jí prostě hnusí. Fotograf Jan Vávra na-
zývá její styl rajským švitořením a surrealistickým 
lyrismem. Výtvarná samotářka má jeden nesamo-
tářský sen: „Při diskusích o všelijakých projektech 
v Písku zatím nikoho nenapadlo, že nějaký nejme-
novaný rodák-architekt by mohl „na zelené louce“ 
postavit cosi jako dům umělců, který by skýtal mož-
nost setkávání a  vystavování. Nedávno jsem jeden 
prvorepublikový viděla na konferenci v  Hodoníně, 
jenže dnes zřejmě chybí štědří lokálpatrioti...“

ANDREJ RÁDY
Autor je výtvarník a překladatel.

Iva Petrová. Foto Jan Vávra

Iva Petrová: Z cyklu Synočáry
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Kupón na nekomerční inzerci zdarma
TEXT (čitelně, max. 100 znaků – na delší inzerát potřebujete další kupón):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kontakt ke zveřejnění (e-mail, tel.):     ___________________________________________

Kontaktní telefon (povinný, pro ověření inzerátu, nebude zveřejněn):      _________________

Rubrika (zatrhněte jednu): PRODÁM – KOUPÍM – VYMĚNÍM – AUTO-MOTO
   – ZDARMA – ZVÍŘATA – ZAMĚSTNÁNÍ – SEZNAMKA – RŮZNÉ 

VYPLNĚNÝ KUPÓN vhoďte do schránky označené Písecký svět, na adrese: 
Budějovická 102/5, Písek. Info: tel. 739 348 550

"

"

Vítáme a loučíme se...
Narodili se v měsíci ZÁŘÍ

 1. 9.  Ester Vondrková, Kaznějov
 1. 9.  Josef Kozelka, Písek
 1. 9.  Viktorie Havrdová, Protivín
 1. 9.  Nikola Mrzenová, Řeteč 
 2. 9.   Elena Zelenková, Praha
 2. 9.  Veronika Soukupová, Vodňany
 2. 9.  Petra Sundová, Protivín
 3. 9.  Michaela Procházková, Čížová
 4. 9.  Tomáš Janoušek, Písek
 5. 9.  Jakub Komárek, Bernartice
 6. 9. Ondřej Kozel, Protivín 
 6. 9.  Anna Demeterová, Písek
 6. 9.  Sofie Jarošová, Týn n.Vlt.
 6. 9.  Matouš Voneš, Písek
 6. 9.  Josef Sláma, Sepekov
 7. 9. Matěj Komrska, České Budějovice
 7. 9. Tadeáš Procházka, Písek
 7. 9.  Adam Suk, Písek
 7. 9. Vojtěch Jirec, Chyšky
 7. 9. Vít Kainrath, Milevsko
 7. 9. Rosálie Kortusová, Vimperk
 8. 9. Viktorie Brožáková, Písek
 8. 9.  Kristýna Beláková, Písek
 9. 9. Filip Gažík, Písek
 9. 9.  Viktor Polák, Milevsko
 11. 9. Julia Lutkiewicz, Písek
 11. 9.  Izabela Dvořáková, Blatná
 11. 9.  David Votava, Prachatice
 12. 9. Lukáš Turek, Vodňany
 12. 9.  Tamara Plaňanská, Týn n.Vlt.
 14. 9. Tomáš Beneš, Mirotice
 14. 9. Tomáš Tokár, Písek
 14. 9.  Antonín Kužel, Praha
 14. 9.  Natálie Vrchlavská, Vodňany
 15. 9.  Štěpánka Smolíková, Oldřichov
 15. 9. Vojtěch Machač, Písek
 16. 9.  Veronika Tomanová, Boudy

 16. 9.  Tomáš Turýnek, Písek
 16. 9. Josef Bernášek, Písek
 16. 9.  Šimon Fara, Chyšky
 16. 9. Bartoloměj Hruška, Týn n.Vlt.
 16. 9. Lukáš Janda, Písek
 16. 9. Vendula Záveská, Heřmaň
 17. 9.  Alena Kulhová, Protivín
 19. 9. Linda Hrdinová, Písek
 19. 9. Laura Čejdíková, Písek
 19. 9.  Sofie a Annemarie Havlovy, Čejetice
 19. 9. Magdalena Hynoušová, Strakonice
 20. 9.  Nela Kosíková, Temelín
 20. 9. Tobias Planko, Týn n.Vlt.
 20. 9. Max Pichlík, Písek
 20. 9.  Jiří Neuberger, Milevsko
 21. 9.  Magda Vlasová, Přešťovice
 21. 9.  František Bošek, Tábor
 21. 9.  Josef Kozlík, Písek
 21. 9.  Karla Dvořáková, Bohunice
 22. 9.  Nela Křižanová, Písek
 22. 9. Alex Beran, Písek
 22. 9.  Antonín Mašek, Písek
 22. 9.  Martin Zeman, Blatná
 24. 9. Žofie Anna Židová, Lnáře
 25. 9. Zdeněk Slivka, Volary

Zemřeli v měsíci ZÁŘÍ

Pohřební služba: Foitová – Vrba, 
Harantova 415, Písek

 6. 9.  Eva Vlasatá, Rakovice, 72 let 
 6. 9.   pplk. Mgr. Marián Brtko, Písek, 48 let 
 15. 9.  Miroslav Zeman, Písek, 65 let 
 15. 9.  Marie Brejchová, Záhoří, 80 let 
 18. 9.  Jiřina Vacková, Písek, 92 let 
 19. 9.  Josef Zeman, Čimelice, 73 let 
 22. 9.  Josef Heinrich, Písek, 73 let 

Pohřební služba: Jiří Habich, 
Budějovická 436, Písek
 
 1. 9.  Zdeněk Charvát, Chrást, 74 let
 2. 9. Libor Stuchlík, Písek, 65 let
 2. 9.  Jaroslav Janeš, Heřmaň, 76 let
 2. 9.  Milada Kašparová, Písek, 84 let
 5. 9. Jaroslav Karpa, Plíškovice, 71 let
 7. 9. Marie Volková, Skály, 94 let
 8. 9.  Emil Strnad, Oldřichov, 68 let
 11. 9. Alžběta Pařízková, Písek, 91 let
 11. 9. František Dušek, Nová Dobev, 82 let
 12. 9. Anna Havlíčková, Písek, 93 let
 12. 9. Karel Železný, Písek, 86 let
 16. 9. Jiří Antoš, Písek, 72 let
 17. 9. František Masák, Písek, 81 let
 18. 9. Jiří Brejcha, Písek, 62 let
 18. 9. Bohumil Gotfrid, Praha, 91 let
 18. 9. Josef Bečvář, Semice, 88 let
 20. 9. František Ranný, Písek, 78 let
 25. 9. Josef Cimbura, Protivín, 78 let
 25. 9. Helena Hrdinová, Písek, 82 let

Pohřební služba: Městské služby Písek s.r.o.,
Lesní hřbitov v Písku

 10. 9.  Květoslava Bolková, Písek, 
  nedožitých 83 let
 14. 9. Anna Zlámalová, Protivín, 86 let
 19. 9. Milada Hlaváčková, Písek, 88 let
 22. 9. Jaroslav Kubec, Písek, 74 let

společnou večeří pro nás expedice vlastně skončila 
a teď jsme byli duchem spíš doma, než na Srí Lan-
ce. To nebylo rouhání nebo nevděk. Prožili jsme 
tady spoustu krásných zážitků a viděli mnoho nád-
herných rostlin, zvířat i lidí, ale to, co nás na tomto 
tropickém ostrově ještě čekalo, patřilo sice k nut-
ným, ale obtěžujícím aktivitám. Těžko lze předpo-
kládat, že se budeme těšit na čekání v letištní hale, 
na odbavení, na pasové a celní formality, na čekání 
na nástup do letadla, a tak dále a tak podobně. 

Zavazadla byla do auta naložena časem prově-
řeným způsobem. Přesto, že každá taška a každý 
batoh zaujímal v autě stejné místo jako v průběhu 
našeho dosavadního putování, bylo teď mnohem 
obtížnější je do vymezených prostorů nacpat. 
Otěhotněly totiž spoustou rukodělných výrobků 
a přírodnin pro výstavu. Tyto věci jsme samozřej-
mě vozili již dlouho sebou, ale byly vždycky ně-
kde jinde. Tu pod sedačkou, jindy v kapse dveří 
nebo položené na povrchu uložených zavazadel. 
A teď muselo všechno dovnitř. Rozebrali jsme si 
připravené sáčky s  tousty k  snídani a nastoupi-
li. Náš řidič Kapila zasedl za volant a průvodce 
Lealand si přisedl, aby nás doprovodili na naší 
poslední srílanské cestě. 

Proplétali jsme se temnými uličkami ospalého 
rybářského městečka a vyhýbali se temným po-
stavám chodců s deštníky nad hlavami. Nepršelo 
a slunce mělo ještě dost času na vstávání. A přes-
to jsme potkávali rozevřené deštníky. A nebyl to 
jen jeden, snad duševně postižený člověk. Nebo 
dva až tři náhodní chodci. Otevřené deštníky 
měli nad hlavami skoro všichni. Snažil jsem se 
najít sám pro sebe logické vysvětlení tohoto jevu. 
Marně. To mne vedlo k neradostnému uvědomě-
ní si, jak málo jsme stačili v krátkém čase něko-
lika týdnů poznat a pochopit tuto čarokrásnou 
zemi usměvavých lidí.

KAREL PECL
Autor je emeritní zoolog Prácheňského muzea.

nechtějí dostat na soucit. Ale dostali nás svou sr-
dečností. Vynesli z chýše na dvorek plastové židle 
a pohostili nás obrovskými kokosovými ořechy. 
Dát šesti chlapům po kokosu není zanedbatelná 
vstřícnost. A když viděli, jak nám jejich chladivá 
šťáva chutná, dostali jsme každý ještě jeden. To 
byl velmi sytý oběd. Měli jsme co dělat, abychom 
to zvládli. A tak jsme nešetřili chválou. Půl hodiny 
jsme se navzájem častovali slůvkem „Super“. Já se 
přitom přistihl, že se na všechny kolem usmívám. 
A vůbec nevadilo, že mám křivé zuby. A pak už 
mi to na Srí Lance zůstalo. Ale po návratu domů 
jsem usměvavost zase rychle ztratil. 

Přemýšlel jsem, proč jsou Srílančané tak sr-
deční a veselí. Nenapadá mě jiné vysvětlení, než 
jejich buddhistická víra. Ta je mnohem demokra-
tičtější než naše absurdní a smutná demokracie. 
Ale důvod může být i jiný, možná i mnohem slo-
žitější. Z dalšího zážitku při odletu z naší zoolo-
gické expedice je zřejmé, že k hlubšímu poznání 
mentality lidí nestačí krátká návštěva.  

Odlet
Vstávali jsme ještě za tmy, abychom měli dostateč-
nou rezervu pro těch 30 kilometrů z Negomba na 
letiště. Beze slova jsme vláčeli napěchovaná zava-
zadla temnými chodbami penzionu. Jednak jsme 
nechtěli rušit ostatní nocležníky, a pak také už 
nebylo v podstatě o čem mluvit. Všechno, co bylo 
důležité, jsme si řekli v průběhu výpravy. Poslední 

Neumím se na lidi usmívat. Většinu života jsem 
prožil za komunistů, a tak jsem neviděl důvod ce-
nit na lidi kolem zuby. I když občas jsem tu chuť 
měl, ale nebyl by to úsměv. Když jsem se zoolo-
gickou expedicí navštívil Srí Lanku, byl jsem pře-
kvapen tím, jak se tam lidé na sebe, ale i na nás 
usmívají. A nejen to, také jak jsou vstřícní a po-
hostinní. Ať jsme se objevili kdekoli, všude nás 
zvali na čaj nebo na šťávu z kokosového ořechu. 
Nemohli jsme všechna pozvání přijmout, to by-
chom se nedostali do terénu, ale občas jsme míst-
ní pohostinnost využili. 

Hostitelé byli proti nám velice chudí, často 
bydleli v chýších s udusanou hlínou a jejich ku-
chyňské vybavení sestávalo z kamínek a několika 
hrnců, talířů a skleniček, ale přesto byli ochotní 
nabídnout lidem, ověšeným drahou technikou, 
posezení se sklenkou čaje nebo kokosovým oře-
chem. A nešlo jim přitom o to, že za to od nás 
něco dostanou. Nešlo ani o příležitost k poklábo-
sení. Oni neuměli anglicky a my zase sinhálsky. 
Ale všichni jsme měli ruce a nohy a také papír 
a tužku. A tak jsme se domlouvali, jak se dalo, 
a vždy to bylo „Super“. Toto mnohdy jediné cizí 
slovo, které Srílančané znali, a samozřejmě úsmě-
vy doprovázely každou naši návštěvu. 

Jednou jsme byli v  terénu pozváni do rodiny, 
kde měli krásnou šestnáctiletou dceru a mentálně 
i tělesně postiženého čtrnáctiletého syna. Zpo-
čátku jsme odmítali, nebyli jsme si jistí, jestli nás 

Střípky z expedic: 
Země úsměvů

ODJINUD

Písecký zoolog Karel Pecl dnes končí své poutavé vypravování o expedici na 
tajemnou, rozmanitou přírodou i památkami oplývající Srí Lanku, kam se 
vydal ve skupině muzejníků z celé republiky. 

Vytvořte si 
vlastní svíčku

Halloweenské tvoření: 1.-30. října ve svíč-
kárně RODAS PÍSEK. Vhodné také pro 
MŠ, ZŠ a SŠ – poslední volné termíny. Za-
hrnuje: tvoření 2 kusů svíček, 2 kusů vos-
kových ozdob a mýdla v halloweenském 
stylu. K této akci  dostane každý účastník 
zdarma svícen ve tvaru dýně, který je vy-
roben z litého kamene. Památka zesnu-
lých: výroba vlastních smutečních svíček 
ve dnech 14. října až 2. listopadu. Vánoční 
tvoření – listopad a prosinec. Pro veřejnost 
v prodeji Dárkové poukazy od Ježíška
Kontakt: RODAS PÍSEK, Sladovna Písek, 
4. patro /bezbariérový přístup/.  
Tel. 730 607 030, rodas.pisek@seznam.cz.
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Všude hnusně, za pecí nejlíp
Na informační schůzce rodičů žáků prvních ročníků 
píseckého gymnázia na začátku září jsem se dozvě-
děl spoustu zajímavých věcí. Co se budou novopečení 
gymnazisté učit, kde se budou stravovat, kam v na-
stávajícím školním roce pojedou a kam nepojedou. 
Pojedou do Anglie (tedy ti, kdo se přihlásí na každo-
roční dobrovolný zájezd do této země) a nepojedou do 
Francie (tedy ti, kdo studují obor s rozšířenou výukou 
francouzského jazyka a měli jet na výměnný pobyt). 
Důvod? Cituji pana ředitele Píchu: „Zjistili jsme, že 
90% studentů dotyčné školy jsou muslimové.“ Mezi 
rodiči se prý zvedla vlna nevole. Nevím, kolik rodičů 
bylo skutečně proti a kolik pro, ale vlastně mě to ani 
nezajímá. Zajímá mě reakce školy, která má být mo-
derní vzdělávací institucí, jež svým žákům dveře do 
světa otvírá, nikoliv zavírá. A pan ředitel s názorem, 
že by se měl pobyt ve Francii zrušit, evidentně souzní 
(alespoň jsem od něj neslyšel něco ve smyslu „nám se 
to zdá jako přehnané obavy, ale respektujeme vůli 
rodičů“).
Neznám detaily celé kauzy, ale na zmiňované infor-
mační schůzce, kde bylo přibližně dvě stě rodičů, za-
znělo, že studenti francouzské sekce pojedou radši na 
francouzské gymnázium do Maďarska, protože to prý 
bude vzhledem k situaci ve Francii bezpečnější. Nevě-
řil jsem vlastním uším. Jaké nebezpečí by asi tak na-
šim nebohým gymnazistům od jejich (muslimských!) 

vrstevníků hrozilo? Indoktrinace islámem? Umlácení 
Koránem? Zprznění imámem? 
Nevím, o jakou se jedná školu, ale předpokládám, 
že o běžnou francouzskou střední školu, kde je větší 
podíl přistěhovalců, a proto i převládající muslimské 
vyznání; čili žádné semeniště džihádu (nebo že by 
měl písecký gympl o inkriminované škole tak důvěrné 
informace?). A neumím si představit lepší příležitost 
pro odbourání – a nebo i potvrzení – předsudků, které 
mohou mladí lidé díky dennodenní mediální masáži 
vůči muslimům mít (pokud tedy přijmeme momen-
tální absurdní úzus, že jsme tu najednou všichni 
křesťané, bránící „naše“ křesťanské hodnoty). Ale 
rovnou shodit ze stolu možnost setkat se tváří v tvář 
s vrstevníky jiného vyznání a přesvědčit se na vlastní 
oči, jací ve skutečnosti jsou (a třeba i zjistit, že je mezi 
nimi pár magorů), mi přijde omezené, maloměšťácké, 
hloupé a hlavně hysterické. 
Ano, nepodlehnout hysterii pod přívalem zpráv 
o množících se teroristických útocích je těžké. V tom 
případě ale nechápu, jak je vzhledem ke statistikám 
někdo vůbec schopen usednout do auta, aniž by se 
třásl o život. Tato ustrašenost mě mrzí o to víc, že 
pokládám gymnázium za školu, kde učí spousta dob-
rých pedagogů, kteří nechtějí do dětí jen lít informace 
trychtýřem, ale chtějí je učit samostatně myslet. Pevně 
věřím, že páně ředitelův postoj většina jeho podříze-

Nemusím moc chodit po obchodech, ale potřebo-
val jsem sandály, ty staré dobré dosloužily a ode-
šly s létem. Těžko se loučím se sandály, ještě hůř 
s létem. „Když jsme na náměstí, půjdeme k Baťo-
vi,“ řekla žena... Mou velikost už neměli. Tak se 
podíváme ještě do Nepotřebných věcí. Kam? Tam 
jsem nikdy nebyl. Tam se kupují boty? No, nechtě-
lo se mi. Vešli jsme... Podívej, oblek... Já nepotře-
buju oblek, potřebuju sandály. No, ale ten oblek 
nevypadá špatně. Vím, jak se na mou vysokou 
postavu těžko shání. Buď mi jsou krátké kalhoty, 
nebo rukávy, nebo je drahý, nebo se mi nelíbí. No, 
ten ale sedne, a dokonce je značkový, kolik stojí?  
120 korun. Dělají si legraci? Koupím jej, dokud si 
to nerozmyslí. Jdu ještě kolem kalhot. Jak se ti jeví 
tyhle kalhoty, ptám se ženy. Prosimtě?! Pochopil 
jsem, nejeví. Někdo to nedopnul, tak si tam přišil 
ještě jeden knoflík, dole jsou odrané, kam bys to 
prosimtě nosil? Vrátil jsem je na místo. 
Koupili jsme oblek a žena spěchá pro pečivo, než 
zavřou. Vyšli jsme ven, ale spěch–nespěch, pečivo–
nepečivo. Svoboda a kalhoty volají. Mně se ty ši-
roké, „trochu“ dole odřené, s knoflíkem navíc, ne-
potřebné, mně se prostě líbí... – Vrátím se. – Proč? 
– Pro ty kalhoty. – Jdu pro pečivo!
Dobrý den, pozdravil jsem slušně podruhé, také 
proto, že i paní byla velmi příjemná. Jdu pro ty 
kalhoty, po cestě jsem uviděl ještě košili, která by 
se hodila k tomu obleku. – Bude to všechno? Čty-

řicet korun. Dělá si legraci? Nedělá. Zaplatil jsem 
a vtom jsem uviděl kamaráda fotografa. – Co tu 
děláš? – Chodím, nakupuji a obdarovávám přáte-
le, podívej na ty CD... Prohlížím, jsem náročný na 
hudbu. Jako je mnoho nepotřebných knih, filmů, 
věcí, tak je i mnoho nepotřebných cedéček. No, 
ale... Kolekce Händela není nepotřebná věc, 12 
CD, dokonce Mesiáš? Kolik to stojí? 120,- Kč, jako 
oblek, jedno za desetikorunu. Propadl jsem ná-
kupní horečce a zapomněl na ženu. – Nezlobte se, 
ještě tady tu kolekci Händela za 120,- Kč. – Dnes-
ka máme slevu na všechna CD, to znamená, že ta 
kolekce stojí pět korun. – Co jste to říkala? Tohle 
všechno i s tou brožurkou stojí pět korun? Víte co, 
já vám dám deset a rychle půjdu. Vyšel jsem a po-
chopil ženskou vášeň v nakupování. Neuvěřitelné. 
Oblek, košile, kalhoty a Händel za 170,-  Kč, s pě-
tikorunou navrch. Neuvěřitelné!? Nepotřebné věci. 
Nemám sice sandály, ale stálo to zato. 
Není nutno kupovat drahé věci, čisté, slušné, kva-
litní a levné jsou lepší varianta. Až na ty odřené 
kalhoty s dvěma knoflíky. Ale mně se líbí, i když 
je to pro někoho nepotřebná věc. Mně se dokonce 
tak líbily, že jsem si je druhého dne vzal na sebe, 
a když jsem se v práci převlékal a s Cimrmanem 
bych řekl „běžně jsem se prošacoval“, našel jsem 
v zadní kapse něco složeného, zřejmě i přežehlené-
ho. Když jsem to vytáhl na světlo, tak to byla plat-
ná stokoruna. I v nepotřebných věcech můžeme 
něco najít. I ve věcech, které se nám mohou jevit 
jako nepotřebné, může být velká hodnota. 

Už je to hodně dávno, co jsem přestupoval v Uher-
ském Brodě na vlakovém nádraží. Jel jsem z Porty, 
plný dojmů a svobody a nových písní. Sedl jsem si 
do čekárny a hodinu čekal. Přisedla si jedna z těch 
moudrých slováckých babiček. A moc krásně jsme 
si popovídali, to se ještě povídalo. – Už mi to poje-
de, řekl jsem. – Já vím. Jste zajímavý člověk. Ráda 
bych vám něco dala. Musíte mi ale něco slíbit... 
Než jsem stačil něco říct, vytáhla malou tmavoze-
lenou knihu. – Slibte mi, že se do ní alespoň dva-
krát podíváte. Knihu za dvojí podívání?! Upřeně 
se na mě dívala, myslela to vážněji, než jsem v té 
situaci chápal. Ten pohled byl, jak to říct... Už mi 
jede vlak. – Slibuji!! – Děkuji. Vtiskla mi knihu 
do ruky a já běžel na vlak. Když jsem ji ve vlaku 
ze zvědavosti hned otevřel poprvé, pochopil jsem. 
Stará Bible kralická. Musím se přiznat, a dnes se 
za to hluboce stydím, že pro mě to do té doby byla 
nepotřebná věc. Musím taky říct, že jsem svůj slib 
splnil. A moc jsem jí nerozuměl...  Musel jsem se 
do ní dívat ještě na dvou vysokých školách, ale to 
už jsem chtěl. A dneska, kdy se do bible dívám 
přes třicet let, musím ze smutkem konstatovat, 
že její plnou hloubku a šířku i výšku a délku, celé 
její bohatství v tomto svém krátkém životě už ne-
stihnu plně objevit. Ale díky za ten poklad, který 
jsem v ní už našel. Nechápu, jak pro mě kdysi tato 
kniha mohla být nepotřebnou věcí. A děkuji ti, ne-
známá babičko, za tvoji odvahu a důvěru…  

ROSŤA HOMOLA,
vedoucí oddělení spirituální péče Nemocnice Písek

Nepotřebné věci

ných nesdílí, protože iracionální strach podle mě do 
výbavy moderního pedagoga nepatří. Pokud se ně-
komu zdá pobyt ve Francii nebezpečný, proč se tedy 
uskuteční zájezd do Anglie, kde mohou studenti také 
potkat muslima na každém rohu, v kaž dém druhém 
obchodě? Klidně se přiznám, že jsem byl sám trochu 
nesvůj, když jsem si v Londýně kupoval boty a proda-
vačka v muslimském šátku se mnou nezávazně žerto-
vala. Říkal jsem si: „No vida, oni mají dokonce smysl 
pro humor.“ Vzápětí jsem se za to „oni“ zastyděl, ale 
Písek je prostě sice pěkná, ale malá, do sebe zahledě-
ná kotlina, a kontaktů s jinými kulturami tu máme 
minimum. 
O to víc je potřeba odsud vyrážet do světa a přesvěd-
čovat se na vlastní oči, jací lidé jinde žijí a že se od nás 
zas tak moc neliší. Představuji si, že pokud by písečtí 
gymnazisté na francouzské gymnázium skutečně do-
razili, zjistili by, že tamní teenageři mají stejné mobi-
ly, stejné džíny, stejný Facebook a stejné problémy, bez 
ohledu na to, jestli k těm džínsům nosí na hlavě ještě 
šátek, nebo ne. Pokud budeme „chránit“ svoje děti 
tím, že jim nebudeme umožňovat kontakt s jinakostí, 
je to jistá cesta do pekla (a nepotřebujeme k tomu ani 
žádné teroristy). Pro tyto potřeby bude ovšem nutné 
vypracovat seznam bezpečných zemí, kde k tomuto 
kontaktu nemůže dojít; a pokud chceme mít skuteč-
nou jistotu, že se našim potomkům nic nestane a ne-
ohrozí je žádné myšlenkové vzorce zvenčí, posaďme je 
za pec, tam jim bude nejlíp.

PETR PUTNA, překladatel

VELKÁ KŘÍŽOVKA

V dnešní tajence se můžete dozvědět dokončení citátu Jana Wericha:  Bůh stvořil člověka, 
ale nedal si to patentovat...



ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ O poukázky na masáž  
a svíčky

5.

7.

1.

2.

6.4.3.

JAK TO DOPADLO MINULE?
Do slosování postoupilo 13 soutěžích, kteří zodpověděli správně všech sedm otázek. 
Odměnu do soutěže věnoval Ráj sýrů na Drlíčově.

Poukázky v hodnotě 300 Kč na nákup v Ráji sýrů získali Jaromír Hrdina ze Sudoměře a blanka Příhodová z Písku.

A správné odpovědi z letního čísla? 

1) lavička u kapličky na Budějovickém předměstí; 2) lavičky na Městském ostrově; 3) dětské hřiště v Palackého sadech; 4) fontána před Sla-
dovnou; 5) lavička na Velkém náměstí; 6) fontána na Havlíčkově náměstí u sochy sv. Floriána; 7) dětské hřiště na Husově náměstí.

Opět přinášíme našim pravidelným soutěžícím, ale i zce-
la novým pátračům sedmero záběrů objektů, které se 
nalézají ve volně přístupných prostorách, do 15 minut 
chůze od Velkého náměstí.
Vaším úkolem je napsat k číslu název objektu, který (je-
hož část) je na záběru. Odpovědi zasílejte e-mailem  
(redakce@piseckysvet.cz) nebo vhazujte do schránky na 
adrese Budějovická 102/5, Písek (vedle prodejny Second 
Hand). 
Nezapomeňte uvést své jméno a číslo telefonu! 
Jeden z vylosovaných výherců získá poukaz na masážní 
proceduru v salonu lucie loudínové (viz. str. 27), dal-
ší dva výherci se mohou těšit na nákup ve Svíčkárně  
rODaS ve Sladovně v hodnotě 200 Kč (viz. str. 36).
Do slosování postupuje vždy nejméně pět soutěžících 
s největším množstvím správných odpovědí (nemusí být 
všechny).

Termín pro odpovědi: nejpozději středa 19. října.


