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PÍSECKÝ SVĚT prodávají dobří prodejci tisku, infocentrum Sladovny a  kameloti v  Písku a  okolí. 
Za cenu 14,- Kč/číslo nabízíme PŘEDPLATNÉ NA CELÝ ROK (dodání do vaší schránky). Objednávky:
redakce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550, poštovní schránka na adrese Budějovická 102/5, Písek. 
Zářijové číslo Píseckého světa vyjde v pátek 25. srpna. Děkujeme za Vaši přízeň!

ŠŤASTNOU CESTU! – „Posílám dvě fotky, vzdálené od sebe dva měsíce. V lidském životě je to jen chvilka, u čápů to byla doba od narození po první let 
na vyhlídku v Makově, je to prostě fofr. Teď už je to všechno na nich, musí mít štěstí,“ okomentoval tyhle dvě momentky Libor Šejna, vedoucí Záchranné 
stanice živočichů Makov. Handicapovaní čápi na Makově už odchovali více než 40 mláďat, která bez rodičů odlétla do Afriky. Jen letos se podařilo 
odchovat pět mladých čápů. „Některá mláďata hnízdí v Německu, poslední zprávu o našich čápech máme ze Španělska,“ dodává LIBOR ŠEJNA.

Písecký svět
 letní speciál 2017
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PIŠTE, posílejte své názory! 
Redakce Píseckého světa ráda přijímá dopisy, ohlasy, náměty i kri-
tické názory od občanů. Pozor však: NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁDNÉ 
PŘÍSPĚVKY ANONYMŮ! Pokud nechcete z nějakého důvodu svůj 
text podepsat, je to možné, ale redakce musí znát autorovu totožnost. 
Pište e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo vhoďte příspěvek do 
schránky na dveřích na adrese:  Budějovická 102/5, Písek.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI!  

PLOŠNÁ A ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

ceny šité na míru Vašim 
potřebám, možnostem 
a záměrům, P.R. články, 

videa a FB-kampaně
UZÁVĚRKA na ZÁŘÍ: 21. srpna 

inzerce@piseckysvet.cz 
tel. 739 348 550

INZERUJTE U NÁS, 
NEBUDETE LITOVAT,

PŘINESE VÁM TO ŠTĚSTÍ :-)

Návštěva Kocourkova
Ve svátek slovanských věrozvěstů ve středu 5. července přijíždí 
do našeho krásného města padesátičlenná skupina bavorských 
turistů. Dva průvodci je vítají na autobusovém terminálu na 
Výstavišti. 
Na vylidněném centrálním parkovišti pro návštěvníky v tu dobu 
nestojí jediný turistický autobus, a tak se hosté diví, jestli jsou 
tu správně? Po přivítání následují naléhavé dotazy na nejbližší 
toalety, ale ejhle veřejné WC na Výstavišti je ve svátek a o víken-
dech obrněno neprostupnou mříží. Nezbývá než zatnout zuby 
a absolvovat trasu k radnici v pevné víře, že bez újmy dojdeme. 
Druhá neméně naléhavá otázka míří na směnárnu, když tedy 
zatím ještě nebereme ta Eura. Na nákupy, vstupy a oběd se snad 
dá někde vyměnit? Výraz v očích turisty, který zamýšlí v Písku 
utrácet své peníze, avšak o večerech, svátcích a víkendech nena-
jde jedinou otevřenou směnárnu, lze stěží popsat. Co v takové 
situaci zmůže sebezajímavější výklad o bohaté historii a rozvoji 
moderního města? 
Když na závěr prohlídky v Palackého sadech připomínáme silné 
kulturní tradice a kultivovanost našich obyvatel a hrdě vykročí-
me do slavně zrekonstruovaného průchodu U Reinerů, téměř nás 
porazí puch z pozůstatků posledních nocí. Skupinou se ozývají 
výkřiky hnusu a dílo je dokonáno. Přes veškeré snahy průvodců 
se skupina, která původně v Písku chtěla strávit celý den, narych-
lo radí a rozhoduje ze svátečně mrtvého města odjet jinam.
A tak se ptám, k čemu jsou nám koncepce rozvoje cestovního ru-
chu a pilíře strategických plánů, když nedokážeme zařídit ani to 
minimum, co každý turistický cíl nutně musí mít? Infrastruktura 
a služby nemusí být ani SMART, stačí, když budou normálně 
fungovat.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

FOTO MĚSÍCE

FARMÁŘSKÝ OBCHOD 
A ZDRAVÁ VÝŽIVA
Žižkova třída 10, Písek

z Vlachova Březí

z Hyršova

ze Lhenic

z Vrcovic

od Vysmátých slepiček

GLOSA

Jsme písecká nezisková organizace, původně občanské sdružení, 
dnes zapsaný spolek. Vydáváme tento časopis a provozujeme web 
www.piseckysvet.cz, kde se může jako přispěvatel zaregistrovat 
každý zájemce o slušnou diskuzi nebo o propagaci vlastních akcí. 
Nejsme spjati s žádnou politickou stranou ani jiným skupinovým 
zájmem – snažíme se poskytovat prostor necenzurovaný a ote-
vřený všem názorům, především lidí z Písku a okolí.

Tištěný měsíčník vychází v rozsahu 40–48 stran vždy poslední 
pátek v měsící, v prodeji je ve většině trafik, novinových stánků, 
prodejen Jednoty, v supermarketu TESCO, prodejnách Natural, 
Moje Lhota a Bez obalu, infocentru Sladovny a mnohde jinde.

Redakci ovšem NEJVÍCE přispějí ti, kteří si měsíčník předplatí  
(za 14,- Kč do schránky) – pak jde totiž celá zaplacená částka do 
redakčního rozpočtu a může se z ní uhradit tisk, provozní nákla-
dy, přispěvatelé a další náklady, zatímco v distribuční síti PNS se  
„ztratí“ téměř polovina čtenářem zaplacené částky...

Do Píseckého světa můžete přispívat svými názory, jak samostat-
nými texty, tak reakcemi na vše zveřejněné a rovněž na to, co se 
aktuálně děje v našem městě či jak osvíceně rozhodují ti, kteří 
jsou právě u jeho „kormidla“.

Z některých akcí zveřejňujeme i videozáznamy, které najdete po-
hromadě na našem kanálu na www.youtube.com pod titulkem 
„Písecký svět –videa z Písku“. Rádi přivítáme pozvánky a upozor-
nění na všechny chystané zajímavé akce.

Co je to Písecký svět?

Náš kanál na YOUTUBE:
Písecký svět – videa z Písku
Prostřednictvím webové aplikace YouTube vám přinášíme pra-
videlně videozáznamy z různých zajímavých akcí v Písku a oko-
lí. Pokud máte zájem, abychom se s kamerou zúčastnili akce, 
kterou chystáte, je třeba domluvit se s dostatečným předstihem 
na podmínkách. Stačí, když se nám ozvete na redakční e-mail 
redakce@piseckysvet.cz.

Najdete zde například videa 
z městské slavnosti Dotkni 
se Písku, z přehlídky Du-
hové divadlo, z  oslav 10 let 
Sladovny, pouštění vodních 
lampionků na Otavě, zaháje-
ní Cipískoviště 2017 a další. 
Proklik na zveřejněná videa 
najdete vždy i na 
www.piseckysvet.cz.
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Vítáme Vás v nově otevřené
stylové restauraci v samotném
srdci královského města Písek,
která se opírá o tradici českého
pivovarnictví a kuchyně s klasic-
kými recepturami od našich před-
ků a profesionální obsluhou.

V nově zrekonstruovaných
prostorech s tematickým „koz-
lím“ interiérem nabízíme pose-
zení na venkovní zahrádce a
prosklené terase s výhledem na
jeden z nejstarších kamenných
mostů v Evropě, historické hrad-
by královského města a Sladov-
nu.

Koncept Kozlovny nabízí
nejen příjemné posezení v in-
spirujícím prostředí, ale přede-
vším vynikající přímo z tanků
čepované velkopopovické
pivo Kozel 11 od našich pro-
školených a pivo milujících
výčepních mistrů, kteří vám
vykouzlí velkopopovickou je-

Navštivte píseckou restauraci Kozlovna U Plechandy
s výhledem na osmý nejstarší most na světě.

KOZLOVNA U PLECHANDY

denáctku s pěnou hustou jak
smetana, a skvělou českou ku-
chyni založenou na tradičních
domácích postupech s důrazem
na čerstvost surovin bez použití
dochucovadel a umělých přísad.

Šéfkuchař se svým týmem
Vám přímo před Vašimi zraky
připraví pokrmy v otevřené ku-
chyni, při jejichž konzumaci za-
žijete doposud nepoznané nad-
šení, a náš obsluhující a vyško-

lený personál vás nenechá na
pochybách, že i vy jste jedineč-
ní a zasloužíte si to nejlepší, co
Vám můžeme nabídnout.

Písek, Svatotrojická 164, Telefon: 604 333 444, rezervace@kozlovnauplechandy.cz
www.kozlovnauplechandy.cz

Písecký spolek ŠVAGR si na začátku prázdnin užil tábor na Vysoči-
ně v obci Hříběcí, tentokrát na téma Integrovaný záchranný systém. 
V našich řadách záchranářů, policistů, hasičů a vojáků získalo nej-
vyšší hodnost generál šest dětí ze 40 účastníků. Moc jsme si to užili 
a hravou formou se dozvěděli spoustu nových a užitečných věcí.

Text a foto (i na titulní obálce) MARTIN ZBORNÍK

prosadit kompromisní 
návrh na umístění v lo-
kalitě podchodu pod tra-
tí v místě, kde se setkává 
ulice Preslova s ulicemi 
Heritesovou a Sovovou. 
Má-li být tato investice 
opravdu realizována, pak 
se domnívám, že se jedná 
o nejméně problematické 
místo z těchto důvodů: 

a) prostor budoucí zastávky v tomto místě již není 
na výrazně vyvýšeném náspu, b) je dostatečně 
z obou stran kryt stávající vzrostlou zelení, která 
utlumí hlučnost, c) je v tomto úseku trati nejvíce 
vzdálen od okolních domů, d) dojde k odstraně-
ní nelegálního přechodu přes trať, který je velmi 
nebezpečný, e) v neposlední řadě umožní městu 
kultivovat nehezké prostředí podchodu pod tratí 
d) nepůjde o žádnou megazastávku, ale něco po-
dobného jako stojí v průmyslové zóně Dobešická 
pod přemostěním silnice a železnice, tj. něco, jako 
je autobusová zastávka například v Budějovické 
ulici. Ještě dodávám, tři roky trvalo, než se poda-
řilo stanovit název nové zastávky. Jak dlouho bude 
trvat její realizace a zda k ní vůbec dojde, je v tuto 
chvíli otázka spíše na investora (SŽDC).

AKTUÁLNĚ

PTÁ SE MICHAELA ŠŤASTNÁ:
V prohlášení členů strany Jihočeši 2012 ze dne 
7. 10. 2014 podpisem potvrzujete zastavení stavby 
železniční zastávky v lokalitě Preslovy ulice: „Není 
nám jasné, kdo by zastávku využíval a kde by ces-
tující parkovali. Ani Jihočeský kraj, ani České drá-
hy rozhodně nehodlají provozovat ztrátovou trať, 
proto se optimisticky domníváme, že celý projekt 
zůstane pouze na papíře a k jeho realizaci v žád-
ném případě nedojde.“ S odhlédnutím na funkci 
starostky, co Vás přimělo změnit názor, jako člena 
RM? Děkuji.

ODPOVÍDÁ EVA VANŽUROVÁ:
Dobrý den, předně musím znovu zopakovat to, co 
už bylo řečeno – vybudování jakékoliv zastávky 
na železniční trati Písek – Tábor je investiční akcí 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která tak 
investuje do svého majetku. Celá akce nemá dopad 
na rozpočet města, město se pouze v případě reali-
zace zaváže k úklidu a zimní údržbě přístupové ko-
munikace. To je třeba mít na paměti. Dále musím 

ještě upozornit, že usnesením rady města č. 704/13 
ze dne 3. 10. 2013 už bylo schváleno podání žádos-
ti o zřízení vlakové zastávky a potvrzeno následně 
radou města v říjnu 2014. Tato usnesení jsou stále 
platná. Postoj Jihočechů 2012 (a tedy i můj) k celé 
problematice, který jsme deklarovali v otevřeném 
dopise petentům z Preslovy ulice dne 7. 10. 2014, 
se nemění. Stále se domníváme, že se jedná o ne-
jasný projekt, jehož případný přínos pro město i 
obyvatele města Písku lze jen obtížně předvídat. 
Domníváme se, že by mohl usnadnit v budoucnos-
ti cestu obyvatel obcí na trati blíže k centru města, 
k návštěvě nemocnice a přispěje k lepší obslužnos-
ti přilehlých škol. Bez ohledu na náš (můj) názor 
ale musíme z pozice vedení města komunikovat 
s potenciálním investorem, je to naše zákonná po-
vinnost (i vzhledem k dříve přijatým usnesením). 
Naší snahou bylo především hájit zájem petentů 
z  Preslovy ulice, kteří se ohradili proti původní-
mu záměru výstavby zastávky na vyvýšeném místě 
tratě přímo proti oknům jejich rodinných domů. 
V tomto směru jsme byli úspěšní. Podařilo se nám 

Zeptali jste se:
 Jak to tedy bylo a bude

s železniční zastávkou v Preslovce?
V posledních týdnech pokračovala na www.piseckysvet.cz zajímavá diskuse 
o plánované železniční zastávce v Preslově ulici. Někteří členové uskupení 
Jihočeši 2012, kteří před minulými komunálními volbami proti výstavbě 
nových zastávek na této trati vystoupili formou emotivního prohlášení, 
nyní vidí věci jinak a jejich názory se různí. Politici se neshodují, kdo vlastně 
nové zastávky inicioval a proč. Starostka města dodnes pochybuje o přínosu 
tohoto „nejasného projektu“ i o tom, zda bude vůbec realizován.

V neděli 2. července se v Písku uskutečnil prv-
ní parkourový jam, kterého se zúčastnilo asi 
35 parkouristů od 10 do 25 let, včetně dvou 
z Deggendorfu. Akci uspořádala písecká par-
kourová skupina Family of move, která pořá-
dá v  sokolovně pravidelné sobotní tréninky 
pro veřejnost a kroužek Parkouru na ZŠ Jana 
Husa. Při parkouru jde o fyzické, ale i psychic-
ké, rychlé a efektivní překonávání překážek.

PTEJTE SE:
Na adrese www.piseckysvet.cz/zastupitele 
najdete pře hled složení zastupitelstva 
města, rozdělení v rámci koalice/opozice, 
údaje o  veřejných funkcích zastupitelů, 
a můžete tu také starostce a zastupitelům 
položit dotaz. 
Většina z nich občanům odpovídá.

INZERCE

PARKOUR V PÍSKU

5

PRODEJNA SÝRŮ na Drlíčově se specia-
lizuje na sýry holandské, zejména GOUDY 
mnoha chutí a  variant, od nejmladší po 
nejstarší vyzrálé, staré lámavé. Velký výběr 
kravských, kozích i ovčích sýrů. 
V NABÍDCE: mléčné produkty z biofar-
my Struhy, farmářské máslo z  Vysočiny, 
slovenská brynza, španělská biovína, pra-
žené španělské biomandličky, italské uze-
niny, DÁRKOVÉ BALÍČKY, dárkové po-
ukázky, sýrové náčiní...
Více na www.rajsyru-plzen-pisek.cz 
a FB Ráj sýrů Písek.

Měníme se...
Pojďte se měnit s námi !

ZÁCHRANÁŘI VE ŠVAGRU



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

6 7

LETNÍ SPECIÁL 2017 LETNÍ SPECIÁL 2017AKTUÁLNĚ

INZERCE

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ  PORADNA

- bezplatné dluhové 
poradenství

- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek

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

Tel: 725 828 814
602 134 647

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

Téměř všechny veřejné služby pro občany má v Písku na starost jediná 
organizace, která je ve 100 % vlastnictví města – Městské služby Písek. 
S  jejím jednatelem Josefem Hrádkem jsme si povídali začátkem léta 
především o věcech, na které si někteří naši čtenáři stěžují...

S Josefem Hrádkem (Městské služby)
o bazénu, hřištích, odpadcích a občanech

ROZHOVOR

I přes různou kritiku v naší aktuální anketě ob-
čané Městské služby poměrně chválili...
Ano? To jsem rád, víte, vždycky jsou víc slyšet a 
vidět ti, kteří si stěžujou...

Proberme některá aktuální témata. Jak postou-
pila oprava plaveckého stadionu?
Zatím se bourá a neobjevil se žádný neočekávaný 
problém, doufáme, že to dopadne přesně podle 
plánu a podepsané smlouvy – to znamená, že ba-
zén by měl být znovu otevřen do konce září.

Je podle vás vůbec rentabilní investovat značné 
částky do oprav starého bazénu?
Smysluplnost těchto oprav je samozřejmě na váž-
kách, nicméně my se musíme držet usnesení rady 
a zastupitelstva, kde je jasně řečeno, že opravy mají 
být provedeny. Degradace stávající stavby a mate-
riálu je samozřejmě znatelná ve velkém rozsahu. 
Od roku 2007 tu probíhají diskuse o novém pla-
veckém stadionu – a tím pádem nebylo do starého 
investováno skoro vůbec, což se muselo projevit. 
Kdyby se stávající opravy neudělaly, tak bychom 
nemohli zaručit další provoz bez možné náhlé ha-
várie, ohrožení zdraví návštěvníků a podobně.

Proč jste přebrali provozování plavecké školy,  
původně soukromý podnikatelský záměr?
Jestliže někdo něco provozuje a má na to, aby to 
provozoval se vším všudy, tak to byl logický krok. 
Plavecká škola zaznamenala značný vzestup, její 
provoz se rozšířil na pět dní v týdnu, každé dopo-
ledne. Je to samozřejmě výdělečné.

Hodně se diskutovalo, že v podobných přípa-
dech město zbytečně konkuruje podnikatelům...
Jestliže je organizace postavená takovým způso-
bem jako tady v Písku, tak je třeba, abychom vy-
tvářeli zisk. Ostatně otázka dotací, grantů a jiných 
veřejných peněz a pobídek ve vztahu k podnikate-
lům je velmi těžko hodnotitelná, ze zákona jsme 
obchodní korporace jako každá jiná.

Nově máte v péči fontánu na Bakalářích – jak 
tam vzrostly provozní náklady?
To zatím neodhadnu, uvidíme na podzim. Každo-
pádně čistění je třeba dělat tak jednou za měsíc až 
šest týdnů, přitom je třeba vyměnit vodu.

Co systém sběru komunálního odpadu?
Komfort pro obyvatelstvo je podle našeho názoru 
nyní v Písku nadstandardní, v množství stanovišť 

i frekvenci svozu. Dochází samozřejmě k provoz-
ním problémům, které se snažíme řešit. Obzvláště 
v zimě to je mnohdy náročné.

Využijí se v odpadovém hospodářství nějaké 
smart technologie, o nichž se teď hodně mluví?
Tyhle technologie nejsou žádná ohromující no-
vinka, podobné věci jsme zkoušeli a využili napří-
klad v době nastavování parametrů systému. Řekl 
bych, že aktuálně nic nepotřebujeme. 

Lidé si stěžují na nepořádek kolem kontejnerů...
Tak především, my odpad neukládáme, ale vyvá-
žíme. Úklid samozřejmě zabezpečujeme taky, ale 
já vždycky říkám, že lepší a ekonomičtější je řešit 
příčinu, ne následek. Aby občané ukládali odpad 
tak, jak mají. Což asi my zařídit neumíme...

Přispět by mohly třeba častější kontroly městské 
policie... – Nebo co jiného?
Hlavně je to v myšlení lidí, což je dlouhodobé 
téma, a já rozhodně nechci občany nějak poučo-
val. Příčin je více – malé dítě, které nádobu ne-
dokáže otevřít, lidi, kteří obcházejí popelnice a 
přehrabují se v nich, někdy nádoba nepostačuje 
objemově... Což není k řešení pro nás.

Problematické to bývá na parkánech, maminky 
si stěžují na nepořádek a poházené stříkačky...
Uklízíme tam každý den, ale stává se, že ráno ukli-
díme, pak se tam  nahrne mládež a je to horší než 
předtím – a pak přijdou maminky s dětmi a stěžují 
si. Nechci se distancovat od toho, že bychom mohli 
uklízet více a častěji, ale je to taky otázka nákladů a 
nastavení smluv s městem. Když to někdo zaplatí, 
můžeme kdekoliv uklízet třeba třikrát denně.

Přibývají i stížnosti na stav dětských hřišť...
Údržba je podle mne nyní bezproblémová, ale plá-
nujeme zažádat o peníze na obnovu prvků, které 
dosluhují. Jde o značné investice, ale bude se s tím 
muset počítat – záleží ovšem na zastupitelích, ko-
lik peněz se rozhodnou na tuto oblast poskytnout. 

A údržba nového hřiště – Bosochodníku?
S tím zatím nemáme nic společného, jestli tam 
něco máte dělat, tak se na to musí najít prostředky. 
Zatím ale k předání tohoto hřiště nedošlo.

Máte na starost také údržbu Lesního hřbitova 
– i tam mají někteří výhrady...
Nechtěl bych, aby to vyznělo hloupě, ale dneska se 

Městské služby Písek s.r.o.
Předmět podnikání: 
• masérské a rekondiční služby
• výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1–3 

živnostenského zákona
• poskytování tělovýchovných a sportovních slu-

žeb v oblasti plavání
• provozování pohřební služby
• montáž, opravy, revize, zkoušky elektr. zařízení
• malířství, lakýrnictví, natěračství
• opravy ostatních dopravních prostředků a pra-

covních strojů
• opravy silničních vozidel
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

vedení daňové evidence
• hostinská činnost
• podnikání v obl. nakládání s nebezp. odpady
• provozování pohřebišť
• provoz parkovišť vč. parkovacích automatů
• silniční motorová doprava nákladní
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• výroba, instalace, opravy elektr. strojů a přístrojů

Základní kapitál: 82 933 000 Kč, ve 100 % vlast. 
města Písek
Statutární orgán: Josef Hrádek – jednatel 

Více informací: www.ms-pisek.cz

to tam udržuje mnohem intenzivněji a častěji, než 
kdykoliv v minulosti. Tak, jak je hřbitov vysečený, 
tak nebyl nikdy. Stejně tak hřbitovy ve Smrkovi-
cích a v Semicích. Ale zase – vždycky najdete ob-
čany, kteří spokojeni nebudou...

Chystáte v blízké době nějaké další rozšíření slu-
žeb či podnikatelských aktivit?
K tomu teď podle mne vhodná doba není, rezervy 
ve firmě už žádné nevidím, muselo by dojít k na-
výšení managementu, což rozhodně nikdo ne-
chystá. Soustředíme se na zachování či zvyšování 
kvality poskytovaných služeb. Vše, co provozuje-
me, je z pohledu naší společnosti nyní funkční.

ANKETU NAJDETE NA STR. 20. Svůj názor nám 
můžete napsat e-mailem: redakce@piseckysvet.cz.

ZDENKA JELENOVÁ

Michaela pochází ze Slaného, její manžel Lukáš 
z Prahy a do Písku přišli před třemi lety, Lukáš za 
prací v městské knihovně. Dnes spolu a se svým sy-
nem Mikulášem bydlí ve vlastnoručně zrekonstruo-
vaném domečku v Olešné.

Jak jste se k šetrnému a zodpovědnému pohledu 
na svět vlastně dostali?
Environmentální smýšlení do nás asi zaseli na 
vysoké škole, a taky nás k tomu vedla naše dob-
rovolnická činnost, manžel působí v Hnutí Bron-
tosaurus, já jsem jezdila pomáhat na různé farmy. 
Snažili  jsme se žít uvědoměle, vytvářet co nejmé-
ně odpadu, nosili jsme si vlastní sáčky a tašky do 
obchodu, pak jsme založili blog bezpopelnice.cz,  
no a nakonec jsme došli k myšlence zkusit v Písku 
založit takovýhle obchod. Vlastně i bydlení v do-
mečku na vesnici, vedle lesa, nás k tomu motivuje.

Jak získáváte dodavatele?
Snažíme se je hledat co nejblíže – jihočeské nebo 

aspoň české, z co nejbližších obcí. Máme už na-
smlouvané stálé dodavatele na základní sortiment, 
který neustále rozšiřujeme, nejen o další potra-
viny, ale i o drogerii. Plány máme širší, jde nám 
o  vysvětlování téhle myšlenky a způsobu života. 
Chystáme ve spolupráci s městskou knihovnou na 
podzim akce pro lidi, které tenhle životní styl zají-
má a chtějí se dozvědět něco více...

Jakým způsobem u vás mohu nakupovat?
Zachováváme poměrně přísné zásady, nepouží-
váme ani papírové sáčky. Můžete si u nás koupit 
látkové sáčky, které nám dodává chráněná sociální 
dílna Madlenka, nebo je možné si nosit jakékoliv 
obaly z domova, sklenice, krabičky, klidně i plas-
tové, když jste zvyklí je používat nebo vám třeba 
doma zbyly a nechcete je zbytečně vyhazovat...

Jak jste začali spolupracovat s dílnou Madlenka?
Zaujal je náš projekt a sami nás oslovili. Prodá-
váme také časopis Hnutí Duha Sedmá generace, 

nebo knihu Američanky, která je takovou zaklada-
telkou filozofie bezodpadové domácnosti.

Otevřeli jste v květnu, jaké jsou první dojmy?
Zatím jsme nadšení, máme od lidí pozitivní re-
akce, začínají si sem chodit s vlastními košíčky a 
sklenicemi. Počítáme s tím, že nebudeme nějakou 
masovou záležitostí, ale snažíme se zákazníky 
oslovit hlavně kvalitou nabízeného zboží. Nejde 
jen o ekologii, při stejné kvalitě vyjdou bezobalové 
suroviny levněji – nesmíte ale samozřejmě srov-
návat s tím nejlevnějším, co mají v supermarketu. 

OTEVŘENO: pondělí a středa 9–12 a 15:30–18h, 
sobota 9–12h, jindy po předchozí domluvě. 
Více info: bezvpisku.cz, desetdeka@bezvpisku.cz.

ZDENKA JELENOVÁ

Nakupujte bez obalu: Zajímavé pro 
všechny, kdo to s ohledem k přírodě myslí vážně

Myšlenka omezit při nakupování spotřebu zbytečných obalů je v poslední 
době populární, po celé republice vznikají takzvané bezobalové prodejny. 
V  Písku v Soukenické ulici ji založila Michaela Linhová za podpory svého 
manžela Lukáše a několika přátel. Zatím tomu říkají neziskový dobrovolnický 
projekt a čekají, zda si v Písku přiláká příznivce. Najdete tu v příjemném 
prostředí nabídku sypkých potravin i drogerie, dětský koutek zabaví 
nejmenší děti, na počkání vám namelou jakoukoliv hrubost celozrnné 
mouky, nákup lze také objednat předem e-mailem a pak jen vyzvednout.
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí různého typu 
a pro rozličné publikum. Někdy ani člověk nestačí sledovat, kdo, co a kde 
chystá... Abychom to našim čtenářům usnadnili, přinášíme v každém čísle 
přehledně uspořádaný kalendář akcí, který je otevřen všem pořadatelům 
akcí pro veřejnost v Písku a okolí – stačí včas zaslat redakci informace.

aneb: NESEĎTE DOMA!
Co se děje v SRPNU v Písku a okolí

ANTI-TELEVIZNÍ PŘÍLOHA

O letních prázdninách se v Písku rozhodně nenudí ani ti, kteří neodjeli poznávat cizí kraje nebo zvelebovat 
rekreační chalupu. Stejně tak poutníci, kteří do města nad Otavou přijíždějí, si mohou vybrat z nabitého pro-
gramu. Doporučujeme vám každý měsíc vyjmout si tento prostřední dvojlist a vystavit si ho na nějaké dobře 
viditelné místo. A předem si v něm pořádně vyznačit akce, o které nechtete přijít. Aktuální informace a případné 
změny, které nám pořadatelé nahlásí, najdete na www.piseckysvet.cz.

VII. VÝROČNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA 
VÝTVARNÝCH PRACÍ PRÁCHEŇSKÉ 
UMĚLECKÉ BESEDY
Galerie Portyč, 1. – 31. 8.
Vernisáž výstavy 1. srpna v 17 hod.

JIŘÍ SRNKA – 110 LET
Městská knihovna, 1. – 31. 8.
Portrét píseckého rodáka, hudebního sklada-
tele Jiřího Srnky k jeho 110. výročí narození.

MARTA JIRKŮ A VLASTA JIRKŮ 
VONDRÁČKOVÁ – GOBELÍNY
Sladovna, 1. 8. – 10. 9.
Výstava gobelínů Marty Jirků a Vlasty Jirků 
Vondráčkové v Malé galerii Sladovny. Vernisáž 
se koná v úterý 1. srpna v 17 hod. v Malé ga-
lerii Sladovny.

MRAVENIŠTĚ
Sladovna, stálá expozice
Mraveniště je vůbec tím nejoblíbenějším pro-
jektem, který zde kdy byl. Už dvakrát si v něm 
děti nasazovaly tykadla a v útrobách rozleh-
lých tunelů, úkrytů a na spojovacích mostech 
si hrály na malá spolupracující stvoření.

MINIGOLF (ZAHRAJ SI MINI, TYGŘE)
Sladovna, do 10. 9.
Dávejte si pozor na přelety golfových míčků. 
Ve vysokých trámech Sladovny totiž řádila de-
sítka výtvarníků, která v nich vytvořila unikát-
ní desetijamkové minigolfové hřiště.

VLADIMÍR FUKA - MALÝ PRINC
Sladovna, do 10. 9. 
Ještě předtím, než se na podzim otevřou brá-
ny nové stálé expozice ilustrace, budou Nízké 
trámy Sladovny patřit slavnému píseckému 

rodákovi Vladimíru Fukovi, který se do dějin 
zapsal jako ilustrátor, grafik, typograf, malíř, 
kreslíř či autor plastik a objektů.

#LABORATOŘ – LINIE
Sladovna, do 30. 9.
Naše #Laboratoř je místem, kde si děti vyzkou-
šejí věci, které nejsou běžné. Mohou být zdánli-
vě jednoduché, ale přemýšlení nad souvislostmi 
a vymýšlení proč a jak, zaměstná jejich kreativi-
tu na plný úvazek. Letním tématem našeho bá-
dání jsou linie. Laboratoř je otevřena každý den 
od 9 do 18 hodin s přestávkou mezi 13. a 14. 
hod. Mimo letní prázdniny je otevřeno každý 
den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné 
je v rámci vstupenky do Sladovny.

PETR HILSKÝ / PASTELY. PÍSEK 
ANEB NA CESTĚ Z BŘEVNOVA
Prácheňské muzeum, 5. 8. – 30. 9.
Vernisáž 4. srpna v 17 hod.

VÁLEČNÉ PLAKÁTY 1914 – 1918
Prácheňské muzeum
Ze sbírek Vojenského ústředního archivu v 
Praze. Součást výstavy Legie 2017. Rytířský sál 
muzea.

SVATOPLUK KLIMEŠ – PRÁCE
Z POSLEDNÍCH LET / OBRAZY
Prácheňské muzeum, do 30. 8.

FAUNA A FLORA NA KARTÁCH 
ANEB HRACÍ KARTY JAK JE NEZNÁTE
Prácheňské muzeum, do 3. 9.

PROTIVÍN V OBRAZECH
Památník města Protivína, do 6. 8.
Protivín v obrazech / Výstava zobrazující měs-
to Protivín očima umělců v posledních třech 
staletích.

LUBOŠ BENÁK – PODMOŘSKÝ SVĚT
Památník města Protivína, 8. 8. – 31. 10.
Autorské fotografie sportovního potápěče a fo-
tografa.

VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE 2017
Zámecká zahrada Čimelice 24. – 27. 8.
Tradiční výstava květin Čimelice 2017 se bude 
konat v areálu zahradnictví Zámecká zahrada 
v Čimelicích. 
Letos se mohou těšit milovníci gladiol, jiřin 
i  lilií, které budou zastoupené v bohatém sor-
timentu. Připravuje se expozice květin s krás-
nými fotografiemi Vendy Štofflové ze života 
v trávě, „Květinovou POEMILU“ výtvarnice 
Olgy Volfové, „Staré časy“ – doplněné rostli-
nami s uměleckou keramikou a obrazy Evy 
Ďurčové, „Rozkvetlá řemesla“ další zajímavé a 
překvapivé nápady.

OTEVŘENÉ BRÁNY KOSTELŮ 
NA PÍSECKU
do 30. 9. 2017 
Plné zpřístupnění 9 kostelů v Písku a okolí ve 
vybraných dnech v průběhu hlavní turistické 
sezony. Uvnitř kostelů čeká ochotný kustod, 
který vám poskytne fundované informace, 
k dispozici jsou i malované plánky kostelů. 
Přijďte nasát duchovní atmosféru a seznamte 
se s prací dávných architektů, malířů a so-
chařů. 
Více informací o otevírací době kostelů najdete 
na http://70.39.144.94/~kostel5/.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO PRÁZDNÉ KASY
Těsně před prázdninami schválili zastupitelé střednědobý výhled rozpočtu 
města Písek na roky 2018 až 2020, který předpokládá jako celkový výsledek 
hospodaření ztrátu - 612 milionu. Proti tomuto výhledu hlasovali zastupitelé 
M. Brož (Piráti) a P. Hladík (KDU-ČSL), hlasování se zdrželi K. Chytrý, J. Kudr-
lová, M. Turek a O. Veselý (ČSSD). Pro hlasovali členové koalice (Jihočeši 2012 
– T. Franců, M. Janovský, L. Průša, E. Vanžurová; TOP 09 – M. Drnec, J. Knot, P. 
Trambová; ANO 2011 – M. Anděl, J. Hořánek, J. Keclík; VPM – J. Hladký; ODS 
– Z. Kulič; Písecký patrioti – M. Sládek) a komunisté J. Lejčar a K. Vodička.

Silně proinvestičnímu rozpočtu dominují velké akce – městská knihovna, 
úpravna vody, plavecký bazén, parkovací dům u pošty, lávka, částečně spor-
tovní hala, revitalizace centra města. Rozpočtový deficit mají pokrýt úspory 
z předešlých let a úvěr na výstavbu nového plaveckého bazénu u ČSOB ve 
výši 200 mil. Na konci roku 2020 by tak městu zbyla rezerva pouhých 22 mil.

Bývalý starosta Ondřej Veselý požadoval zachování rezervy alespoň 80 mi-
lionů a uvedl, že můžeme skončit jako zadlužené město Strakonice, které si 
vždy začátkem roku, než obdrží příjmy z daní, musí brát na vlastní provoz 
úvěr kontokorent a tím se zadlužuje ještě víc. Radní Luboš Průša naopak uve-
dl, že je nadšen, konečně je možné zahájit velké investice: „Z takového výhledu 
musí mít radost i opozice, protože pokud by se stala příště koalicí, tak se většina 
akcí dokončí v jejich volebním období.“ Také místostarosta Josef Knot vyjádřil 
radost, že „při návrhu tak velkých investičních akcí vykazuje rozpočtový vý-
hled kladný výsledek 22 milionů. Město Písek není banka a tento samosprávný 
celek nebyl založen za účelem kumulace prostředků na svých účtech a půjčová-
ní městským organizacím. Město Písek má finanční prostředky investovat tak, 
aby co nejlépe zohledňovaly přání občanů. Nemělo by jít do záporného salda.“ 
O tom, jak daleko nechá město Písek utrácení rezerv zajít, budou zastupitelé 
rozhodovat v  jednotlivých letech samostatně. Je však jasné, že rozestavěné 
objekty bude nutné dokončit, a pokud se některé stavby prodraží nebo při-
jdou nečekané výdaje, nebude k zadlužení města daleko.

PROJEKT BAZÉNU V PRODLENÍ
Architektonická kancelář Projektil Architekti s.r.o. měla do konce května 
odevzdat hotový projekt nového bazénu včetně rozpočtu. Podle sdělení 
Luboše Průši, coby předsedy pracovní skupiny pro bazén, byly podklady 
odevzdány se zpožděním a v nevyhovující podobě. Není z něj zřejmá cena 
stavby. Město přistoupilo k reklamaci s uplatněním sankcí a prodloužením 
termínu do konce července. Čeká se především na výkaz výměr, který uká-
že, zda je schválený limit 250 milionů bez DPH pro nový bazén vůbec reál-
né dodržet. Na zastupitelstvu zazněly obavy, že kalkulace vychází spíše na 
přibližně 300 milionů.

SÍDLIŠTĚ JIH PŮJDE DO TŘETÍ ETAPY AŽ PŘÍŠTÍ ROK
14 mil. by měla stát třetí etapa regenerace sídliště Jih, přesunutá na příští rok 
v souvislosti s rekonstrukcí teplovodního systému. Počítá se s rekonstrukcí 
Truhlářské ulice, veřejného osvětlení, zeleně a sítí, vzniknout by měl také 
malý kruhový objezd pro otáčení. V rámci ankety na toto téma bylo ode-
vzdáno 134 anketních lístků. Na žádost občanů by mělo být osazeno více 
laviček a odpadkových košů, o dalších podnětech zatím není rozhodnuto.

LYŽAŘSKÝ SVAH ZAČÍNÁ S OBNOVOU
Modernizace lyžařského svahu za 38 mil. počítá s prodloužením dojezdu u 
vodárny i s instalací nového vleku, osvětlení pro večerní provoz a zasněžo-
vací techniky. Součástí bude také rozšíření parkoviště a nový výukový svah 
pro děti. Dotace pokryje pouze 2,3 milionu. Město si slibuje, že vedle Ski 
klubu Písek začnou svah využívat také turisté.

NOCLEHÁRNA OTEVŘE I DENNÍ CENTRUM
Noclehárnu pro osoby v nouzi už Písek má. V příštím roce byl mělo vznik-
nout také nízkoprahové denní centrum, na které město získalo dotaci 7,7 
milionu. Cílem je podporovat osoby bez přístřeší z Písku a regionu Písecka 
v návratu do společnosti.

U SMETÁKA PŘIBYDOU CVIČIDLA PRO SENIORY
V minulém volebním období vznikla na břehu Otavy nad restaurací U Smetá-
ka nová stezka s cvičebními prvky. V druhé etapě bude nyní rozšířena o prvky 
pro seniory – např. lavička se šlapadly a posilovací stroje. Zakázku hrazenou z 
dotace ve výši 1,2 mil. získala firma Green engineering, s.r.o. z Olešné.

UZAVÍRKA ULICE A PARKOVIŠTĚ SVATOTROJICKÁ
AŽ DO ŘÍJNA
Rekonstrukce Svatotrojické ulice a předního parkoviště Na Výstavišti potrvá 
do konce října. Příjezd k zimnímu stadionu povede kolem tenisových kurtů.

CO S HLUKEM ZE SEKAČEK, OHŇOSTROJŮ A MOTOKÁR?
Na město Písek se obrátili manželé z chatové osady ve Smrkovicích s žádos-
tí o schválení protihlukové vyhlášky, která by zakázala v neděli a o svátcích 
veškeré práce spojené s hlukem, od sekání trávy přes motorová zařízení až 
po hlasitou hudbu. Zastupitelé vyhlášku odmítli s tím, že existuje dostatek ji-
ných prostředků, jak hluk řešit. Diskutovalo se však také o problémech s hlu-
kem z motokárové dráhy na Hradišti a ze soukromých ohňostrojů. 

Místostarosta Josef Knot se naopak o vydání vyhlášky o regulaci hluč-
ných činností zasazuje: „Rád bych někdy v neděli slyšel svou manželku, když 
si s ní budu chtít dát kávu na terase, protože všichni víme, jak to dnes na 
Hradišti vypadá.“ Zastupitel Michal Turek upozornil, že na Hradišti bývají 
problémy s hlučnými oslavami v chatě horolezců a ohňostroj možná vzbudí 
více nemluvňat a psů, než potěší účastníků oslavy. Podle zástupců městské 
policie si občané na ohňostroje nestěžují, rušení nočního klidu je postiži-
telné.  Hlučnost motokárové dráhy na Hradišti by měla prověřit hygienická 
stanice a stavební úřad by mohl začít konat.

OBYVATELÉ PURKRATIC ZALOŽILI OSADNÍ VÝBOR
Na základě stížnosti občanů z Purkratic na vážné problémy v soužití s rom-
skými obyvateli statku ve správě organizace Naděje probíhala v červnu další 
jednání a vznikl podrobný návrh opatření k řešení problémů. K 1. červenci 
byl obnoven Osadní výbor Purkratice, který v roce 2010 zanikl. Předsedky-
ní se stala Lenka Nádějová, členy jsou Pavel Češka, Radek Drastík, Milan 
Kinkor a Ladislava Kinkorová. V dalších číslech budeme čtenáře podrobně 
informovat o vývoji situace.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

AKTUÁLNĚ

Co se v Písku schválilo, co se chystá:
Novinky z rady a zastupitelstva

POJĎTE  
NA VÝSTAVU

NECKYÁDA 2017 začíná v sobotu 
26. srpna u pěší lávky na Portyči registrací 
účastníků, od 13 hodin následuje slavnost-

ní start plavidel. Cílem bude i letos hos-
půdka U Sulana s bohatým programem.

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

INZERCE

pokračování na str.14

LETNÍ SPECIÁL 2017 www.piseckysvet.cz



Sobota 26. srpna
Řeka Otava    NECKYÁDA NA OTAVĚ – 15. ročník   

    – vyrobte vlastní plavidlo 
Čimelice  VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE 2017  

    v areálu Zámecké zahrady
Putim    PUTIMSKÉ ŠVEJKOVY SLAVNOSTI
7.07 hl. nádr. ČD Koloděje n. Lužnicí – pořádá KČT Otava
15.00 Pam. Protivín Tvoření s muzeem – výtvarná dílna  

    při městské slavnosti
16.00 Kino Portyč Velká oříšková loupež 2 – USA/CA/ROK,  

    dabing
18.00 Kino Portyč Temná věž – USA, titulky
20.30 Kino Portyč Barry Seal: Nebeský gauner – USA, titulky
20.30 Letní kino Velká oříšková loupež 2– USA/CA/ROK,  

    dabing
21.00 Hrad Zvíkov Zvíkovské divadelní léto – Hřbitovní aktovky

Neděle 27. srpna
Čimelice   VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE 2017  

   v areálu Zámecké zahrady
9.30 nádvoří Sladovny  Písecké cyklování – zábavné putování po Písku  

    a okolí
16.00 Kino Portyč Velká oříšková loupež 2 – USA/CA/ROK,  

    dabing
18.00 Kino Portyč Barry Seal: Nebeský gauner – USA, titulky
20.30 Kino Portyč Dunkerk – NL/GB/USA/F, titulky
20.30 Letní kino  Po strništi bos – ČR/SR/DK

Pondělí 28. srpna
15.00 MK  Pohádková klubovna – pro děti
17.30 Kino Portyč Temná věž – USA, titulky
20.00 Kino Portyč Barry Seal: Nebeský gauner – USA, titulky
20.30 Letní kino  Dobré časy – USA, titulky

Úterý 29. srpna
15.30 Seniorský dům Loučení s prázdninami – hudba Pepy Kozáka,  

    tanec, grilování
17.30 Kino Portyč Dunkerk – NL/GB/USA/F, titulky
20.00 Kino Portyč Křižáček – ČR/SR/I
20.30 Letní kino  Barry Seal: Nebeský gauner – USA, titulky

Středa 30. srpna
17.30 Kino Portyč Křižáček – ČR/SR/I
19.00 Palackého sady Strings – koncert
20.00 Kino Portyč Annabelle 2: Zrození zla – USA, titulky
20.30 Letní kino  Temná věž – USA, titulky

Čtvrtek 31. srpna
10.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.00 Kavárna PN Koncert kapely Jam 4U a vernisáž výstavy  

    obrazů Vladimíra Vlasáka
17.30 Kino Portyč Hurvínek a kouzelné muzeum – 3D
19.30 Lázně Vráž Zpívání s kytarou
20.00 Kino Portyč Annabelle 2: Zrození zla – USA, titulky
20.30 Letní kino  Logan Lucky - titulky

16.00 Kino Portyč Emoji ve filmu – USA, dabing, 3D
18.00 Kino Portyč Zabiják a bodyguard – USA, titulky 
19.30 Lázně Vráž Trio Lindo
20.30 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
21.00 Letní kino  Já padouch 3 – USA, dabing
21.00 Hrad Zvíkov Zvíkovské divadelní léto – Hřbitovní aktovky 

Neděle 20. srpna 
Palackého sady MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PÍSEK 2017
8.30 Lázně Vráž Bohoslužba
16.00 Kino Portyč Emoji ve filmu – USA, dabing
18.00 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
20.30 Kino Portyč Zabiják a bodyguard – USA, titulky
21.00 Letní kino  Milovník po přechodu – USA, titulky

Pondělí 21. srpna
15.00 MK  Tvořivá klubovna – kreativní dílna pro děti
16.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
17.30 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
20.00 Kino Portyč Zabiják a bodyguard – USA, titulky
20.30 Letní kino  Atomic Blonde: Bezlítosti – USA, titulky

Úterý 22. srpna
17.30 Kino Portyč Valerian a město tisíce planet – Fr, dabing, 3D
19.30 Lázně Vráž Písecká čtyřka Josefa Nováka
20.00 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
20.00 DPČ  Démophobia – letní terasa
20.30 Letní kino  Annabelle 2: Zrození zla – USA, titulky

Středa 23. srpna
17.00 MK  Letní literární vycházka ulicemi Písku  

    – s O.K. Kolářem
17.30 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
19.00 Palackého sady Brigita a Štěpán – koncert
20.00 Kino Portyč Druhá strana naděje – FIN, titulky
20.30 Letní kino  Annabelle 2: Zrození zla – USA, titulky

Čtvrtek 24. srpna
Čimelice VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE 2017 v areálu Zámecké zahrady
10.00 Kino Portyč Z Paříže do Paříže – FR/Kanada, dabing – pro  

    seniory
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.30 Kino Portyč Temná věž – USA, titulky
20.00 Kino Portyč Čára – SK
20.30 Letní kino  Dobré časy – USA, titulky

Pátek 25. srpna
Čimelice VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE 2017 v areálu Zámecké zahrady
16.00 Dům U Slona Hrajeme pro slona – výstava fotografií Jana  

    Vávry a koncert skupiny Primátor Dittrich
18.00 Kino Portyč Čára – SK
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – Leoš Karásek
20.30 Hrad Zvíkov Zvíkovské divadelní léto – Zvíkovský Rarášek  

    a sbor Sborissimo 
20.30 Kino Portyč Barry Seal: Nebeský gauner – USA, titulky
20.30 Letní kino  Po strništi bos – ČR/SR/DK
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Úterý 1. srpna
9.30 Seniorský dům Čtení pro radost – prázdninové čtení
17.00 Sladovna  Marta Jirků a Vlasta Jirků Vondráčková –  

    vernisáž výstavy gobelínů
17.00 Kino Portyč VII. výroční společná výstava výtvarných  

    prací P.U.B. – vernisáž
21.00 Letní kino  Srdečně vás vítáme – F/B, titulky

Středa 2. srpna
19.00 Palackého sady Right Now – koncert strakonické kapely
21.00 Letní kino  Valerian a město tisíce planet – F, dabing

Čtvrtek 3. srpna
10.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
19.30 Lázně Vráž Zpívání s kytarou
21.00 Letní kino  Španělská královna - titulky

Pátek 4. srpna
16.15 Seniorský dům Pěvecký koncert sester Šímových  

    ze Strunkovic n. Blanicí
17.00 PM  Petr Hilský – Pastely. Písek aneb na cestě  

    z Břevnova – vernisáž výstavy
17.00 Palackého sady Jazz in Písek – 1. ročník mezinárodního   

    jazzového festivalu
 Dům U Slona Hrajeme pro slona – benefiční koncert pro  

    obnovu domu
19.30 Lázně Vráž Stověžaté blues – sólový koncert  

    Josefa Gušlbauera
21.00 Letní kino  Atomic Blonde: Bezlítosti - USA, titulky

Sobota 5. srpna
8.50 hl.nádr.ČD Maková – poutní kostel – pořádá KČT  

    Turista
20.00 DPČ  Vojtaano – Vojtěch Záveský – letní terasa
21.00 Letní kino  Letíme – SRN/B/N/L, dabing

Neděle 6. srpna
8.30 Lázně Vráž Bohoslužba
21.00 Letní kino Čára - SK

Pondělí 7. srpna
15.00 MK  Tvořivá klubovna – kreativní dílna pro děti
16.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
19.30 Lázně Vráž Taneční večer – Jan Kašpárek
21.00 Letní kino  Atomic Blonde: Bezlítosti - USA, titulky

Úterý 8. srpna
21.00 Letní kino  Čára - SK

Středa 9. srpna
19.00 Palackého sady Michal Šeps, Biopop – koncert
21.00 Letní kino  Válka o planetu opic – USA, titulky

Čtvrtek 10. srpna
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
19.30 Lázně Vráž Anna Polívková a Jakub Xavier Baro  

    – Popůvky
21.00 Letní kino  Anabelle 2: Zrození zla – USA, titulky

Pátek 11. srpna
Mirotice MIROTICKÉ SETKÁNÍ LOUTEK A HUDBY – 14. ročník
20.00 DPČ  Václavek a Ostřanský – Dunajská vlna 21.00 

 Letní kino  Anabelle 2: Zrození zla – USA, titulky

Sobota 12. srpna
Mirotice MIROTICKÉ SETKÁNÍ LOUTEK A HUDBY – 14. ročník
6.26 hl.nádr.ČD Hrad Kašperk – pořádá KČT Otava
20.00 Letní kino  Kiss párty – taneční párty
20.30 Hrad Zvíkov Zvíkovské divadelní léto – Hrátky s čertem 

Neděle 13. srpna
7.00 nádr. autobus Churáňov – pořádá KČT Turista
20.30 Hrad Zvíkov Zvíkovské divadelní léto – O ševci Ondrovi  

    a komtesce Julince 
17.00 Kozlovna  Za němčinou do Kozlovny  

    – německá konverzace zdarma 
21.00 Letní kino  Emoje ve filmu – USA, dabing

Pondělí 14. srpna
15.00 MK  Pohádková klubovna – pro děti
21.00 Letní kino  Anabelle 2: Zrození zla – USA, titulky

Úterý 15. srpna
19.30 Lázně Vráž Večer u Modrého cimbálu – Roman Veverka
21.00 Letní kino  Dunkerk – NL/GB/USA/F, titulky

Středa 16. srpna
21.00 Letní kino  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta;  USA, dab

Čtvrtek 17. srpna
Palackého sady MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PÍSEK 2017
10.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
13.00 KD  Zasedání zastupitelstva
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.30 Korálkárna  Korálkování – náramek vyrobený z korálků  

    kheops, ohňovek a rokajlu
17.30 Kino Portyč Valerian a město tisíce planet – Fr, dabing, 3D
19.30 Lázně Vráž Zpívání s kytarou
20.30 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
21.00 Letní kino  Zabiják a bodyguard – USA, titulky

Pátek 18. srpna
Palackého sady MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PÍSEK 2017
18.00 Kino Portyč Zabiják a bodyguard – USA, titulky
20.30 Hrad Zvíkov Zvíkovské divadelní léto – Epochální výlet  

    pana Broučka 
20.30 Kino Portyč Po strništi bos – ČR/SR/DK
21.00 Letní kino  Zabiják a bodyguard – USA, titulky

Sobota 19. srpna
Palackého sady MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PÍSEK 2017
5.55 hl.nádr.ČD Berounsko – pořádá KČT Otava
13.00 KD a MK  Zábavné soutěžní putování ulicemi Písku –  

    nejen po stopách F. Šrámka
    Zahrada Kulturního domu a centrum města
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NATURAL  
JÍDELNA A PRODEJNA  
ZDRAVÉ STRAVY
Milí zákazníci,
na těchto stránkách vás pravidelně informujeme o aktuální akční nabídce prodejny 
Natural v Písku. Na měsíc srpen jsme pro vaše prázdninové vaření připravili celou řadu skvělých potravin za výhodné 
ceny a nově také přicházíme s nabídkou odborného poradenství pro zdravou výživu a životní styl. Vaše dotazy rádi 
zodpovíme přímo na naší prodejně. K dispozici je vám také náš e-shop na www.naturalpisek.cz

Jitka Pavlátová, Natural Písek

Italské Risotto  BIOLINIE 
Sypká směs na přípravu italského rizota.  
Bez palmového tuku. Balení 250 g

Fazolová svačinka  
AMUNAK 

Pomazánka z fazolí, pohanky, 
cibule a oleje. Balení  120 g

Slunečnice COUNTRYLIFE 
Rychlý mls i výživná vzpruha pro každé jídlo.   
Balení 100 g

Vločky špaldové  
BIO COUNTRYLIFE  
Pusťte špaldu do kuchyně! Zabydlí se rychle, 
udělá vám radost na sladko i na slano.   
Balení 250 g

Mrkvová šťáva 
BIO EDEN

Obsahuje mrkvovou a ci-
tronovou šťávu, bohatá 

na vitamin A.  
Balení 750 ml

Puding jahodový – bez 
lepku BIO AMYLON

S kousky sušených BIO jahod. Balení 40 g     

Kurkuma mletá  
BIO SONNENTOR  

Energizující žluté koření mnoha chutí  
– fascinující orientální zážitek.  

Balení 40 g     

AKČNÍ CENA

23,- Kč

AKČNÍ CENA

38,- Kč NATURAL Písek – Pavlátová Jitka
Budovcova 4/105, 397 01 Písek  
Tel.: 382 213 435, 736 706 756 

E-mail: naturalpisek@volny.cz,  
naturalprodejna@seznam.cz
www.naturalpisek.cz

Ďobáčky sojové 
nudličky KALMA

Lze konzumovat za studena jako 
chuťovku i pro přípravu jídel.  

Balení 150 g

AKCE NA SRPEN 2017

PŮVODNÍ CENA

73,- Kč

PŮVODNÍ CENA

29,- Kč

PŮVODNÍ CENA

51,- Kč

PŮVODNÍ CENA

76,- Kč

PŮVODNÍ CENA

39,- Kč

PŮVODNÍ CENA

18,- Kč

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

PŮVODNÍ CENA

30,- Kč

AKČNÍ CENA

31,- Kč

AKČNÍ CENA

13,- Kč

AKČNÍ CENA

55,- Kč

AKČNÍ CENA

61,- Kč

AKČNÍ CENA

16,- Kč

AKČNÍ CENA

20,- Kč

Odborné poradenství v oblasti zdravé výživy a životního stylu.

Další informace na samostatném letáku či na www.

Vstupní konzultace (90 min) zahrnuje:
 – kompletní diagnostiku vašeho zdravotního stavu
 – změření hodnot vašeho těla  
  (tuk, svalová hmota, BMI a další)
 – strategii jak řešit vaši situaci

Dále pro Vás můžeme připravit
 – jídelníček na míru
 – krabičkovou dietu
 – konzultaci na prodejně včetně nákupu se slevou
 – poradce pro výživu na telefonu v případě vašich potíží

slovo NEJDE 

tak přestaňte  

a  

pro nás NEEXISTUJE,

ZHUBNĚTE!
HUBNOUT

V průběhu programu SLEVA 10%

Sójový jahodový 
nápoj PROVAMEL  
Vhodný pro vegany v bio kvalitě. 

Balení 250 ml

Ječná mouka celozrnná 
jemná BIOHARMONIE
Díky ječné mouce bude vaše pečivo nadýchané a voňavé. 
Balení 500 g 

Perfekt Dish z vody a konjaku BIO
Potravina z rostliny konjak ve tvaru špaget. Bez tuku, cukru a lepku.  
Chlazený výrobek.  Balení 360 g

Sladové kafe  
instantní 100%   

BIO BIOLINIE  
Instantní sladová kávovina 

z ječmene. Balení 100 g     

Britský FLAPJACK
s malinami

Z ovesných vloček, jablečné šťávy a malin. 
Balení 80 g

Čočka zelená velká 
BIO COUNTRYLIFE
Zkuste to s čočkou jinak! Co takhle studený 
salát nebo čočkové ragú?  Balení 500 ml

Bujón zeleninový  
BIOLINIE

Neobsahuje glutamát sodný, 
vegetariánský výrobek. Balení 66 g

Sezamová omáčka 
TAHINI NATURAL

Z mírně pražených loupaných sezamových 
semínek. Balení 420 g

Tyčinky Graham celozrnné
Jemné a křupavé pochutnání. Balení 100 g

AKČNÍ CENA

17,- Kč

PŮVODNÍ CENA

78,- Kč

PŮVODNÍ CENA

69,- Kč

PŮVODNÍ CENA

66,- Kč

PŮVODNÍ CENA

22,- Kč

PŮVODNÍ CENA

14,- Kč

PŮVODNÍ CENA

34,- Kč

AKČNÍ CENA

62,- Kč

AKČNÍ CENA

53,- Kč

AKČNÍ CENA

52,- Kč

AKČNÍ CENA

17,- Kč

AKČNÍ CENA

11,- Kč
AKČNÍ CENA

27,- Kč

PŮVODNÍ CENA

31,- Kč

PŮVODNÍ CENA

99,- Kč
PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

AKČNÍ CENA

23,- Kč

AKČNÍ CENA

73,- Kč
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Podzim vám zpestří návštěva muzea:
Archeologie, filmové experimenty, Brána do nebes

KULTURA

Hned na září chystáme poslední letošní výstavu jednoho dne na parkánech 
hradu – 6. září v 17 hodin zde představí své kovové předměty Petr Staněk, 
který se po návratu z emigrace z Německa usadil s manželkou v Dobevi. V Ko-
líně nad Rýnem měl dílnu, v níž odléval bronzové předměty a i po návratu 
do Čech nadále pracuje v oboru autorské plastiky. Pokud jste ještě neokusili 
atmosféru jednodenních (či spíše několika hodinových) výstav, nenechte si ji 
tentokrát ujít – za zvuku hudby poznáte tvorbu pana Staňka a navíc – z jinak 
nepřístupných parkánů je snad nejhezčí pohled na písecký kamenný most.

Další chystané výstavy pak už budou trvat o poznání déle – v září na-
příklad Galerii ozdobí na tři týdny fotografie Petra Sirotka, který se bude 
prezentovat svými zátišími a cestopisnými fotografiemi z Nepálu. 

Naopak v Čechách, ba dokonce kousek od Písku, zůstaneme při prohlídce 
další výstavy – ve stejném měsíci naleznete v muzeu historicko-dokumen-
tační výstavu věnovanou Podolskému mostu nazvanou Brána do nebes. 

Na podzim pak dále představí svou tvorbu filmový experimentátor Petr 
Skala, který letos oslavil své sedmdesátiny. 

Chystáme i malé překvapení, jímž bychom chtěli připomenout stále po-
pulárnější Mezinárodní den archeologie. Ten letos připadá na 21. října a 
zatím vás necháme jen tipovat, zda se bude jednat o vystavení nedávno ob-
jevených pokladů, či o něco jiného. Každopádně se můžete těšit.       

I když je to trochu předčasné a většinou nás vánoční zboží, které se objeví 
na pultech obchodů se sklonkem léta, spíše rozladí, než navnadí, přesto si 
dovolíme poodhalit témata adventních a vánočních výstav. V  Galerii letos 
nenajdete žádné nostalgické retro jako loni, ale prostor zaplní princezny, 
kašpárci či vodníci, které kdysi ve své mirotické dílně vyřezal Mikuláš Sych-
rovský (1802 – 1881). Podle data jeho narození je jasné, že půjde o loutky 
velmi staré, však je také Sychrovský prvním jménem známým výrobcem 
dřevěných herců v Čechách. Muzeum tak chce tomuto pracovitému řezbáři 
vzdát hold. Interaktivní výstava bude doplněná o další loutky ze sbírek muzea 
a školky i školy se opět můžou těšit na program k výstavě spojený s tematic-

kou výtvarnou dílnou. Aby však návštěvníci muzea o vánoční historii zcela 
nepřišli, připomene ji výstava převážně starých biblických tisků a nástěnných 
obrazů pocházejících výlučně ze sbírek našeho muzea. K vidění tak budou 
výjevy Narození Ježíška či Klanění Tří králů. 

Své publikum také mají čtvrteční přednášky, na které stojí vstupné pou-
hých deset korun, na nichž se střídají cestovatelé, historici, umělci či jiní 
odborníci. Na podzim například dorazí mladý českobudějovický historik 
Dalibor Vácha, který má již na kontě mimo odborné práce i několik histo-
rických románů. Spolu s ním se ještě vrátíme k tématu legionářů, konkrétně 
těch ruských. Jeho přednáška připadá na 19. 10. 

Oddělení muzejní pedagogiky připravuje na podzimní měsíce program 
k archeologii a od listopadu pak k loutkářské výstavě, středoškolákům by-
chom rádi přiblížili i experimentální tvorbu Petra Skaly, učitelé budou včas 
informováni. 

Aktuální novinky sledujte na webu www.prachenskemuzeum.cz, na www.
facebook.com/pmpisek, na plakátech a ve vývěsce před radnicí.

KLÁRA KOUBOVÁ
Prácheňské muzeum v Písku

Podzim a Prácheňské muzeum v  Písku – to je celá 
řada dalších možností seznámit se s  mimořádnými 
osobnostmi a jejich tvorbou, či dovědět se něco 
více o historických událostech v  našem regionu. Do 
přednáškového sálu se vrátí oblíbení řečníci, rádi opět 
přivítáme na našich programech školy i školky. 

Stavba Podolského mostu – navštivte výstavu Brána do nebes.

oblastem. A protože se jedná o zoologickou a bo-
tanickou zahradu, doprovázejí prezentace zvířat i 
odpovídající rostlinná společenstva. Orientace je 
jednoduchá, každá oblast má šipky určité barvy.

Protože plzeňská zoo představuje 236 druhů 
savců, 528 druhů ptáků, 256 druhů plazů, 47 dru-
hů obojživelníků a 120 druhů ryb a 195 druhů 
bezobratlých, myslím, že si každý najde něco, co 
ho zaujme. Takže pokud budete mít o prázdni-
nách čas a nebudete pro něj mít náplň, zajeďte si 
třeba do Plzně.

KAREL PECL,
předseda fotografické sekce PUB Písek

FOTOGRAFIE NA TTITULNÍ STRANĚ: „Kuk na 
strejdu – portrét žirafy Rotshchildovy“

osobní kontakt je přeci jen lepší. Laik by čekal, že 
uvidí šťastnou rodinu, taťku, mamku a dcerušku 
pohromadě, ale takto to u nosorožců nefunguje. 
Ti, kromě krátkého období páření, žijí v přírodě 
odděleně. To je třeba respektovat i v zajetí. Jinak 
by mohlo dojít k ohrožení matky i mláděte. Proto 
mají oba rodiče v zoo oddělené výběhy. 

Další atraktivní novinkou plzeňské zoo je od 
Vánoc nový a mnohem větší a lépe vybavený vý-
běh šimpanzů. Rodinu těchto lidoopů tvoří v Plz-
ni samec Baska a tři samice – Zizwa, Zedonia a 
Mária. Kontaktu s nimi nebrání sklo, ale od ná-
vštěvníků je odděluje jen vodní příkop a elektric-
ký ohradník. Pro fajnšmekry toužící po špecích 
mohu doporučit seznámení s  madagaskarskou 
poloopicí – lemurem rákosovým. Plzeňská zoo je 
u nás jedinou, která je u nás chová. 8. prosince se 
dokonce chovnému páru narodilo mládě. 

Už jsem u nás viděl mnoho zoologických za-
hrad, ale Plzeň má oproti jiným několik výhod. 
Za prvé – není tak velká, aby se nedala za den po-
měrně podrobně projít a prohlédnout. Důvodem 
je především přehlednost. Zvířata jsou předsta-
vena v  celcích odpovídajících zoogeografickým 

Máme partičku aktivních důchodců, s kterou se 
snažíme čelit negativnímu dopadu narůstajících 
let na psychický stav. A protože pozvání bylo roz-
šířeno na celou skupinu, nastoupili jsme v pon-
dělí 22. května do vlaku a vyrazili do Plzně. 

Po oficiálním přivítání a fotografování odváž-
livců s  krajtou tmavou kolem krku, nás infor-
mativně provedl zahradou mluvčí Zoo Martin 
Vobruba. Pak už jsme se rozdělili podle zájmů 
a prohlíželi a fotografovali zvířata samostatně. 
Hlavní atrakcí a lákadlem bylo seznámení s mlá-
dětem vzácného nosorožce indického. V přírodě 
žije už jen přibližně 2500 exemplářů a Zoo v Plz-
ni je jedinou, která tento druh u nás chová. 

První úspěšný porod mláděte se uskutečnil 
v noci ze soboty na neděli 20. února 2014. Samič-
ka dostala jméno Maruška a ve dvou letech pu-
tovala do Tauroparku ve Francii. Letos 5. února 
se po 485 dnech březosti narodila otci Baabuuovi 
a matce Manjule druhá samička. Vážila 47 kg a 
byla pokřtěna jako Růženka. 

Především ze zvědavosti na Růženku jsme se 
do Plzně vypravili. Růženka i se svou matkou 
se dají sledovat na web kameře Zoo Plzeň, ale 

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA ZASTAVILY NÁMITKY OBČANŮ
Schválení územního rozhodnutí na rekonstrukci Velkého náměstí v Písku zastavily námitky šesti 
účastníků řízení, kterým vadí především plánovaný úbytek parkovacích míst. Projekční firma MCA 
atelier s. r. o. prozatím přerušila práce.

HLEDÁ SE ZHOTOVITEL PLESKOTOVY LÁVKY
Lávka u sv. Václava dostala po dlouhých komunálních debatách konečně zelenou. V současnosti 
probíhá zadávací řízení veřejné zakázky. Pokud se podaří zhotovitele vybrat včas, stavět by se začalo 
v září a v květnu můžeme lávku pokřtít. Předpokládaná cena je 29 milionů, ale soutěž ještě může 
přinést úsporu.

OD ZÁŘÍ CHYTRÝM AUTOBUSEM NEBO NA PŮJČENÉM KOLE
Písek má našlápnuto stát se digitálním městem čidel, dat, aplikací a technologií. Zatím sice ještě ne-
dokážeme vyřešit řadu banálních problémů, jako třeba opravit roky vymlácený průchod z náměstí 
do parku, nebo eliminovat smrduté puchy z nově opraveného průchodu U Reinerů, ale jinak jsme 
světoví. Devatenáct píseckých zastávek MHD potká to štěstí, že budou už od září za dva miliony z naší 
pokladny proměněny v chytré stanice. Digitální panely s nízkoenergetickým solárním systémem bu-
dou propojeny se softwary autobusů a data o aktuálních časech příjezdů díky nim doletí až k cestu-
jícím, aby se v dopravní změti naší metropole neztratili. Ti si budou zatím krátit čas brouzdáním po 
internetu, pokryti bezplatnou wifinou v zastávkách i na palubách. Digitální mapy a nové jízdní řády si 
stáhneme do svých chytrých telefonů. Podle představ tvůrců systému ochotně zanecháme svá vozidla 
na chytrých parkovištích na periferii a budeme se v centru přesouvat chytrými autobusy nebo systé-
mem bikesharing na zapůjčených kolech.

Námět na výlet: Zoologická
a botanická zahrada Plzeň

S Jirkou Trávníčkem, ředitelem zoologické zahrady v Plzni, se znám už mnoho 
let. Nejen, že v minulosti podporoval expedice zoologů muzeí Společnosti 
Zoogeos, ale jedné, na Srí Lanku, se dokonce osobně zúčastnil. Letos zjara 
jsem se s ním opět setkal na jeho přednášce o Iránu ve Lnářském Málkově.  
Slovo dalo slovo a byli jsme pozváni na návštěvu do plzeňské zoo.

PŘÍBĚH

R E S TA U R A C E

NA OSTROVĚ

LETNÍ GRILOVÁNÍ: 
středa až sobota od 18 hod.

ŽIVÁ HUDBA: 
každou středu od 19 hod 

– PH band, vstup zdarma

TEL. 608 966 591
www.ostrovpisek.cz 

www.facebook.com/restauraceostrovpisek

INZERCE

Růžence jsou teprve tři a půl měsíce a už chodí...

samostatně nebo ve dvojici

Slávka Nejedlá
+420 605 978 094
info@jedusama.cz
www.jedusama.cz

Nemáte možnost se rozjezdit?
Bojíte se samostatně řídit?
Potřebujete si procvičit
parkování, couvání nebo 
jízdu po městě?

KONDIČNÍ JÍZDY
SPECIÁLNĚ PRO ŽENY

Právě vám jsou určeny 

INZERCE

pokračování ze str. 8AKTUÁLNĚ
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Nabídka pro malé i velké 
milovníky tance:
Vyzkoušejte Line Dance!

Sladovna Písečákům
POZVÁNKY / DOPISY

Hledáte pro sebe nebo své děti taneční 
aktivitu? 

TCS Louisiana pořádá nábor dětí od 4 do 
15 let a dospělých. Tančíme moderní Line Dance 
a country. Připravujeme tanečníky na kvalifikač-
ní soutěže pro MS. Hodiny vedou zkušení lektoři 
s certifikací National Teachers Association.

Od 18. září děti od 4 let: pondělí 17:30 – 18:30
Od 20. září děti od 7 let: středa 17:00 – 19:00, 

neděle 16:30 – 18:30.
Od 20. září pro zájemce od 15 let: středa 

19:00 – 21:00, neděle 18:30 – 21:00.
Všechny lekce se konají v tančírnách TCS Lou-

isiana v areálu Jitexu v 1. patře.
Informace na www.tcslouisiana.cz, 
email: tcs.louisiana@seznam.cz.

Rádi tančíte a nemáte partnera? 
Vyzkoušejte Line Dance. 
První hodina zdarma!

Line Dance je populární taneční styl. Zatančíte 
si waltz, polku, moderní tance. Pro zájemce jsou 
připravené hodiny techniky. Vhodné pro všech-
ny věkové kategorie. 

Začínáme 5. září od 18 hodin v  tančírnách 
TCS Louisiana v areálu Jitexu v 1. patře. Doporu-
čujeme pohodlné oblečení a obuv.

Věnovat se vám budou zkušení lektoři s certifi-
kací National Teachers Association.
Informace: 
www.czechlinedance.cz, 
email:
czechlinedance@czechlinedance.cz.

Ještě v srpnu bude ve Sladovně možné navštívit 
Malého prince či si s kamarády nebo rodiči po-
měřit přesnou mušku na minigolfu. S koncem 
léta se sice tyto expozice s galerií rozloučí, ale 
oblíbené Mraveniště ještě hodně dlouho zůstane 
součástí sladovnické nabídky. 

DO MRAVENIŠTĚ TŘEBA KAŽDÝ DEN...
Pokud se i vám prolézání tunelů, chodeb a mostů 
v obrovském mravenčím příbytku líbilo, můžete 
využít nabídku roční vstupenky a ve Sladovně 

Občan versus úředník:
Parkovat na chodníku-nechodníku? Nelze!

Vážená redakce,
po mnoha eskapádách s píseckými kruhovými ob-
jezdy budovanými na druhý pokus jsem se obrá til 
na MU Písek s dotazem, zda by bylo možné parko-
vat na zcela nevyužité vydlážděné ploše u kruho-
vého objezdu na Pražské. 

Po 37 dnech jsem se dočkal zamítavé odpovědi 
na moji žádost. Je v ní popisován  složitý proces 
vyjadřování k problému, není však v ní uveden je-
diný důvod  zamítnutí. Není v ní odpověď na otáz-
ku, proč se  zmíněný prostor nazývá chodníkem, 
když po něm nikdo nechodí, nikdo ho neuklízí  a 
vlastně nikam nevede, a je navíc narušen svislými 
stojkami, které nesou informační tabuli. 

Přiznám se, že nerozumím některým rozhodnu-
tím, pokládám je za zcela anachronická. V součas-
né době bojujeme o dostatek vody. V Písku však 
dláždíme plochy, a navíc je činíme zcela nevyuži-
telnými. 

Dosud jsme slyšeli dva argumenty proti mož-
nému parkování. Jeden pronesl muž, který se asi 
právě vrátil z Anglie, kde se jezdí vlevo. Prý by par-
kující auta bránila ve výhledu na kruhovou kři-
žovatku (viz ilustrační foto). Druhý argument byl 
neméně kuriozní. Úředník mi položil otázku, co 
kdyby tudy šel nevidomý občan a stálo tam auto. 
Odpověď na ní je prostá: Vrazil by do traverz, které 
nesou informační tabuli a ční uprostřed tzv. chod-
niku, po kterém nikdo nechodí a nikdo jej neuklízí. 

A tak se ptám. Jsou-li majitelé nemovitostí a aut 
nepřáteli dopravních odborníků, pak by kanceláře 
ekologů a dopraváků nemusely být tak vzdálené, 
aby se pánové mohli domluvit třeba na tom, že 
tam vybudují například zelený pás. Když nevyjdou 
vstříc občanům, tak by aspoň pomohli přírodě.

Rád bych se dožil chvíle, kdy si úředník uvědomí,  
kdo ho platí a komu za to má poskytnout službu, a 
zároveň bude mít ve své náplni i logické uvažování 
a vstřícný přístup k občanům. Chci zdůraznit, že 
mnozí již to pochopili a chovají se tak. Stále však je 
dost těch, kterým se do toho moc nechce.

S přáním jednou bude líp
MILOŇ TERČ

Ze žádosti o změnu využívání prostoru:
Za obyvatele v ulici Pražská 298 se obracím na 
město Písek se žádostí o umožnění parkování 
před domem. 

Zmíněný prostor není využíván chodci, ne-
boť jím nevede žádná trasa, a navíc je narušen 
dvěma svislými ocelovými stojkami, které nesou 
orientační tabuli. Není v zimě udržován, zkrátka 
jde o zcela nevyužitý a dosud nefunkční prostor. 
Případné parkování by nebránilo rozhledu a ne-
omezovalo provoz na přilehlé komunikaci.

Z odpovědi úředníků města:
Váš podnět byl projednán na pravidelné poradě 

dopravních orgánů k dopravnímu značení ve 
městě Písku za účasti zástupců zdejšího odboru 
MÚ, DI Policie ČR, Městské policie, Městských 
služeb Písek, Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje a odborného projektanta.

Stanovisko dopravního inspektorátu PČR zní: 
Nesouhlasíme s legalizací parkování na chodníku 
v prostoru u okružní křižovatky.

Děkujeme Vám za projevený zájem spojený 
s  otázkami bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu.

Ing. Václav Stejskal, vedoucí oddělení 
dopravy a silničního hodpodářství, MÚ Písek.

se bavit třeba každý den. A co je na tom všem 
nejlepší? Kromě Mraveniště můžete navštěvovat 
také kreativní výtvarný ateliér Laboratoř, nebo 
dětský herní prostor Pilařiště, který je určený pro 
nejmenší návštěvníky do šesti let. 

Permanentní roční vstupenka do Sladovny pro 
jedno dítě a jednoho dospělého stojí 990 korun a 
platí jeden rok ode dne nákupu. Každý další člen 
rodiny pak zaplatí 350 korun za rok. Pokud cho-
díte do Sladovny často, je pro vás roční perma-
nentka nejvýhodnější volbou.

PROGRAM PRO TEENAGERY...
Sladovna je svou nabídkou zaměřena především 
na mladší děti, ale s novým školním rokem ne-
budeme zapomínat ani na náctileté, kteří mají ve 
městě omezené možnosti, jak trávit volný čas. 

Od podzimu budou ve Sladovně probíhat ote-
vřené pohybové kurzy pro teenagery, jež od-
startují snahu přiblížit Sladovnu i věkově starším 
návštěvníkům.

Sledujte webové stránky Sladovny, na kterých se 
již brzy dozvíte více informací: www.sladovna.cz 

PETR BRŮHA 
Sladovna Písek

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLADOVNY:
Mraveniště – stálá expozice
Zahraj si mini Tygře (minigolf) – do 10. září
Vladimír Fuka: malý princ – do 10. září
Laboratoř: Linie – nemá přesně určený konec
Pilařiště – stálá expozice pro děti do šesti let
Radek Pilař – stálá expozice
Sladovnictví – stálá expozice
Malá galerie – výstavy regionálních umělců
Ve Sladovně najdete také českou svíčkárnu a mý-
dlárnu Rodas.

Turistická sezona je v plném prou-
du. Ta letošní je velice silná a poci-
ťuje ji také Galerie hrou Sladovna, 
která nyní může červenec roku 
2017 označovat za vůbec ten nej-
úspěšnější měsíc ve své historii. 
Atraktivní nabídka letních inter-
aktivních výstav láká velké množ-
ství návštěvníků ze všech koutů 
České republiky, ale nechybí mezi 
nimi ani Písečáci.
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Letos v září uplyne 80 let od dne, kdy zemřel ........ /TAJENKA/. Chystáme pro vás článek o jeho zajímavém vztahu k Písku.

PORADNY

Rony je atleticky stavěný 
čtyřletý rotvajler a jeho 
kondici bychom mu, téměř 
všichni, mohli závidět. Pá-
nečkové mu dopřáli velkou 
zahradu na hlídání a po-
hybu má dle libosti. Rony 

nemá rád pošťáky. Při posledním sprintu za 
podezřelým modrožlutým autem mu však ja-
koby prasklo v doposud bezchybně fungující 
zadní noze a přestože je Rony rozený tvrďák, 
ne a ne to rozchodit. Na nohu od té chvíle na-
stupuje jen velmi zlehka, spíše si ji jen špičkou 
opírá o zem. Z  aktivního sportovce se rázem 
stal invalida, co o třech sotva stačí majiteli při 
krátké večerní procházce. 

Pokud měl někdo z vás trápení s  kolenem, 
jistě již tuší, co se Ronymu přihodilo. Přetrhl si 
zkřížený vaz v koleni (LCC), což je pro zajíma-
vost vůbec nejčastější ortopedický problém, se 
kterým se setkáváme v naší psí veterinární pra-
xi. Onemocnění způsobuje nestabilitu kolenní-
ho kloubu a navíc je velmi bolestivé. U  třiceti 

až padesáti procent pacientů se setkáváme i s 
následným poškozením menisků, jež umocňuje 
bolestivost celého onemocnění a následný roz-
voj artrózy kolene.

Onemocnět může jakýkoli dospělý pes. Sta-
tisticky nejčastěji to bývá jorkšírský teriér, west 
highland white teriér („westík“), labrador a rot-
vajler. Velmi často také vídáme pitbulteriéry, 
pastevecká plemena a bígly. Obecně ohroženou 
skupinou jsou psi trpící obezitou, která je vel-
mi výrazným spouštěčem poškození předního 
zkříženého vazu, případně psi ve vysoké zátěži.

Až na výjimky jedinou účinnou léčbou rup-
tury LCC je chirurgický zákrok, kterým se sna-
žíme stabilizovat postižený kolenní kloub. Bez 
chirurgického zásahu dochází k rychlému roz-
voji artrózy. Artróza, degenerativní onemoc-
nění kloubu, je silně bolestivý proces, který 
postupně omezuje rozsah pohybu v  kloubu a 
výrazně tak limituje kvalitu života psa.

Dnes již existuje více jak 150 metod řešení 
ruptury LCC, což nastiňuje dlouhé tápání při 
hledání ideálního zákroku. Ačkoli jsou moderní 

metody velmi 
úspěšné, pro-
ces hledání 
ještě stále není 
u konce a nové 
metody se stále 
vyvíjejí. 

Na našem pracovišti provádíme několik me-
tod včetně jedné z nejmodernějších, tzv. TTA 
metody. Při operaci využíváme titanový im-
plantát do holenní kosti, díky kterému jsme 
schopni změnit fungování kolenního kloubu 
takovým způsobem, že funkci poškozeného 
vazu přebírají jiné struktury kloubu. Kolenní 
kloub se tak stává opět stabilním a předchází-
me rozvoji artrotických změn. Ronyho příběh 
tedy může mít dobrý konec.

Příjemné léto bez návštěvy veterinární ordi-
nace vám přeje

MVDr. Martin Jehlička 
et MVDr. Ondřej Pomahač

Veterinární klinika Písek, Mírové náměstí
veterina-pisek.cz; foto ilustrační (nejde o Ronyho)

kovými okolnostmi vymezeným jednáním. Jed-
nání, kterého se soused dopouští, vskutku třeba 
popsat konkrétně a určitě a prokázat u soudu, že 
k němu v potřebné míře a intenzitě dochází, při-
čemž za důkazní prostředky mohou v takových 
případech sloužit zejména svědecké výpovědi 
nebo audiovizuální záznam pořízený při vyjed-
návání s bezohlednými sousedy. Rozsudek, dle 
kterého je žalovaná strana povinna zdržet se ru-
šení, je vykonatelný exekutorem; exekutor uloží 
v  případě setrvalého porušování soudního roz-
hodnutí povinnému pokutu až do 100 tisíc ko-
run, popř. další přiměřené pokuty.

Je třeba říci, že sporné soudní a exekuční ří-
zení vyžadují určitou časovou a finanční dotaci 
s ne zcela jistou návratností. Proto lze doporučit 
volit nejprve méně náročné cesty a dovolávat se 
u orgánů veřejné správy povinností vyplývajících 
rušitelům z norem veřejného práva. Zde platí 
především ustanovení § 5 zákona č. 251/2016 Sb. 
o některých přestupcích, stanovující zákaz rušení 
nočního klidu mezi 22. hodinou noční a 6. hodi-

Základní zásady soužití vlastníků stanoví občan-
ský zákoník ve svých ustanoveních § 1012 a ná-
sledujících. Každému vlastníku věci se zakazuje 
„nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit 
práva jiných osob.“ 

Každý vlastník nemovitosti má právo na to, 
aby jeho vlastnické právo nebylo rušeno jiným 
vlastníkem nad míru přiměřenou místním po-
měrům, která mu podstatným způsobem brání 
v tom, aby obvyklým způsobem svou nemovi-
tost užíval. Vlastníci se zdrží všeho, co působí, že 
„odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají 
na pozemek jiného vlastníka (souseda)“. Soudní 
ochranu před závažným rušením vlastnických 
práva tzv. imisemi je možno žádat prostřednic-
tvím tzv. zápurčí (negatorní) žaloby, v níž žalobce 

navrhne, aby soud 
zakázal žalované 
straně rušit žalob-
ce určitým jasně a 
konkrétními skut-

nou ranní pod pohrůžkou 
pokuty do 10 tisíc korun. 
Pokud v určité lokali-
tě přetrvávají problémy 
s  chováním některých 
obyvatel, je namístě žádat 
zejména městskou policii, 
aby páchání přestupku za-
znamenala a oznámila je 
městskému úřadu k zahá-
jení přestupkového řízení. Obdobně je povinna 
konat Policie České republiky. 

Přestupkem je také zejména znečištění veřej-
ného prostranství (§ 5 odst. 1 písm. f zákona č. 
251/2016 Sb.) a nedovolené skládkování ve smy-
slu § 69 odst. 3 písm.  c) zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Je třeba podotknout, že přestupková oznámení 
adresovaná orgánům veřejné správy by neměla 
být zneužívána jako prostředek k dosažení po-
stranních cílů. Neměla by být šikanózního cha-
rakteru. Z toho vyplývá rovněž požadavek na 
určitou míru závažnosti protiprávního jednání 
nebo jeho soustavnosti. 

Na druhou stranu normy veřejného práva by 
měly být prosazovány účinným způsobem k za-
bezpečení veřejného pořádku, jenž je kolektiv-
ním statkem všech.

Mgr. PAVEL GROŠPIC, advokát

Ptáte se právníků: K právním aspektům rušení klidu
 mezi sousedy a vůbec k sousedským sporům

ZVĚROLÉKAŘ RADÍ:

Když vašemu psovi zapraská v koleni...

Nabízíme vám odpověď advokátů z písecké kanceláře vždy na jednu otázku 
z těch, které zasíláte e-mailem na adresu redakce@piseckysvet.cz. V teplejším 
ročním období se pravidelně opakují dotazy, týkající se „klasických“ situací 
mezisousedských – sousedi nadměrně hlučí, projevují se hlasitou arogancí, 
obtěžují nás kouřem z grilování, děsí svým chováním naše malé děti...

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

Terapeutické centrum

Psychologická a terapeutická podpora  
lidem s nadváhou a sklonem k přejídání

Poradenství pro rodiče obézních dětí

www.akapora.cz
akapora@akapora.cz

+420 739 408 406



LUCIE POKORNÁ
V  Palackého sadech se o zeleň starají hezky. Do 
jiných parků s  dětmi nechodíme, protože třeba 
do parku na Mírovém náměstí se stahují pochyb-
né existence. Nepořádek ve městě nevidím, jen 
nejsem schopná svým dětem zodpovědět otázku: 
„Proč to veřejné osvětlení svítí i ve dne?“

ROMAN DUB
Sice nejsem z Písku, ale musím jednoznačně říct, 
že ve srovnání s jinými městy tu pracují městské 
služby na špičkové úrovni. Je to vidět hlavně po 
velkých akcích, jako třeba po městských slavnos-
tech, kdy je město uklizené a čisté. Není to jen můj 
názor, ale i lidí, kteří do města přijíždějí.

MARTINA NOVOTNÁ A KATEŘINA 
TÓTHOVÁ
Moc hezky se starají o dětská hřiště, která jsou ke 
všemu velmi pěkná. Kolikrát stačí napsat na měs-
to a hned přijedou a spraví. Jen u nás v Zeyerově 
ulici je pro hodně lidí málo nádob na odpad. My 
ve Smrkovicích bychom zase ocenili, kdybychom 

si mohli platit pouze některé odvozy odpadu, protože nám pravidelně odvá-
žejí skoro prázdnou popelnici.

DUŠAN MIKUŠIAK
Někdy u nás před barákem na sídlišti u nábřeží ne-
odvážejí včas odpad, hromadí se to tam a zapáchá. 
Mohli by také více kropit zeleň, když jsou taková su-
cha. Mohlo by se do parku přidat také více laviček. 
Většina jich je koncentrovaných pouze v prostředku 
a pro starší lidi je takový úsek od pošty k mostu ma-
raton.

KRISTÝNA BÁCOVÁ
Vždycky se mi v parku líbila květinová výzdoba, kte-
rou jsme obdivovali s babičkou, ale vadí mi, že se to 
ničí, což není ale na vrub městských služeb. Možná by 
mohla být více oplocena dětská hřiště pro nejmenší, 
aby tam byl větší pořádek. Jinak jsem spokojená.

MILADA LOUCKÁ
Jsem vcelku spokojená, jen mi vadí ty betonové lavič-
ky. Kdo tohle vymyslel? V zimě na to nikdo nesedne 
a v  létě je to rozpálené. Někdo se na tom musel asi 
zahojit. Leckde by se peníze použily lépe. Chtělo by 
to také ty dřevěné lavičky u lva pravidelně čistit. Ptáci 
a příroda, ti se neptají. 

MARTIN ŠTĚPÁN
Není to až tak špatné, ale nelíbí se mi odpadky na uli-
cích. Často je to vidět i po úklidu těch, co zametají 
ulice. V Písku se mi ale líbí to, že je tu hodně parků 
a že se o ně pečuje. Odpady vyvážejí, ale jak kdy. Ne 
vždy to stíhají vyvážet včas, a pak se hromadí pytle u 
kontejnerů, jako třeba tady na Husáku.

ZBYNĚK KONVIČKA

MARTIN BĚLE
Jsem se službami spokojený. Škoda je snad jen dře-
věné kočky, herního prvku, který zmizel z Palackého 
sadů. Ty nové prvky jsou dost unifikované. Mohlo by 
to být víc art a zároveň pro děti. Jsem zvědavý ještě, 
jak si město poradí s  podzemními kontejnery, až se 
bude revitalizovat náměstí.

ALENA JAROŠOVÁ
Je to celkem dobré, je vidět, že se o zeleň měst-
ské služby starají. Mohla by se ale více uklízet 
některá dětská hřiště. My chodíme na sídliště 
Jih, kde to je v pořádku, ale u Husovy školy bývá 
nepořádek větší. Je mi ale jasné, že všemu se 
nedá zabránit.  

JIŘÍ KŮS
V Písku jsem žil 15 let a nyní sem stále dojíždím 
pracovně. Hodně cestuju, tak srovnávám, a mně 
Písek vždycky vychází dobře, jako město, které 
prokouklo. Písek stoprocentně patří k těm mís-
tům, kde je změna oproti 80. letům, kdy jsem tu 
žil, hodně vidět. 

ANKETA: Jak jste v Písku spokojeni 
s péčí Městských služeb o veřejný prostor?

INZERCE


