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6.000 výtisků v Písku a širokém okolí

PÍSECKÝ SVĚT 
= účinná a nejlevnější tištěná 
barevná inzerce, VYNIKNETE mezi 
čtivými články! Tel. 739 348 550, 

e-mail inzerce@piseckysvet.cz.

 

• Zastupitelé se už na 
BAZÉN ptát občanů 
nechtějí

• Pleskotova LÁVKA 
u Václava se bude 
jmenovat po Šimkové

• SMART Písek – chytré 
město?

• Cvičení KUNG FU vám 
může pomoci najít 
rovnováhu, energii 
i zdraví

• ANTITELEVIZNÍ PŘÍLOHA

• Rozhovor s malířem 
Alešem KREJČOU

• HISTORIE: Leoš Janáček 
a město Písek

• Karel PECL: Malé Antily

• KŘÍŽOVKA O CENY

• A nezapomeňte na 
NECKYÁDU 2018! 

Končí čas prázdnin, dobrodružství, slunce, 
odpočinku a dalekých cest – pošlete nám své 
zážitky a snímky!           redakce@piseckysvet.cz

Učme se z historie:
Generál Josef Bílý
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visko OS Písecký svět, ani názor redakční rady. 
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Tisk: MaFRaPRInT, Turyna Petr, 734 517 178

© OS Písecký svět, z.s., 2018

Písecký svět vychází každý 
druhý čtvrtek jako čtrnáctideník 
v nákladu 6.000 kusů 
a je distribuován ZDARMA.
nejbližší čísla vyjdou: 6.9., 20.9., 4.10., 
18.10., 1.11.

Časopis si můžete vyzvednout na distribuč-
ních místech nebo objednat za 10 Kč/ks do-
nášku do schránky – e-mailem: inzerce@pi-
seckysvet.cz nebo telefonicky: 739 348 550. 

Seznam hlavních distribučních míst:
•	 Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
•	 Městská knihovna Písek, alšovo nám. 85/14
•	 Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	 TRAFIKY V CENTRU MĚSTA
•	 Divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
•	 Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1
•	 Zimní stadion, na Výstavišti 493
•	 Sportovní hala, Tylova ulice
•	 Dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394
•	 Základní umělecká škola, nádražní 1032/27
•	 Natural, Budovcova 105/4/1
•	 Knihkupectví Elim, Velké nám. 8 a Janáčkova
•	 Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	 Korálkárna Za vodou, Čechova ulice
•	 Farmářský obchod Moje Lhota
•	 Farmářský obchod Johanka
•	 Prodejna Bez obalu
•	 Ráj sýrů Drlíčov
•	 Pekárna Pekar, Pekárna Bernartice – Racek
•	 Samoobsluhy COOP, POGRR, Pramen, Spar 
•	 ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop)
•	 MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	 PROTIVÍN – supermarket Pramen
•	 PUTIM – restaurace U  Cimbury, obecní 

úřad, nádraží ČD

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

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

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

i jejich přípojných vozidel.
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Dívčí válka v letním kině
Úterý 28. srpna: Dívčí válka – F. R. Čech
Začátek: 19:00 hod, Letní kino Písek
Vstupenky lze zakoupit on-line na www.cen-
trumkultury.cz a  v  předprodeji, na místě pak 
hodinu před začátkem. Cena v předprodeji 280 
Kč, na místě 340 Kč.
dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech 
divadelních her v České republice. Její atraktiv-
nost se skrývá především v lehkosti žánru, nad-
sázce, využitých tématech a také v hereckém ob-
sazení. autor sám o této komedii říká: 

„Dívčí válku jsem psal – tak říkaje – českému ná-
rodu „na míru“, jde především o jemu blízký styl 
humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, poli-
tika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci 
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kte-
rými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s tro-
chou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým 
milým Čechům neúspěchy v  tržní ekonomice.“ 
O úspěchu dívčí války svědčí naplněné sály po 
celé republice.
Hrají: Sandra Pogodová, F. R.Čech, Uršula Klu-
ková, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich na-
vrátil, Roman Skamen, Petr Jablonský, Petr Mar-
tinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík, Martina 
Šťastná, anna Kadeřávková a další.                /PI/

ZRCADLO

XXIV. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL: nejexotičtější vystoupení předvedli tanečnice 
a tanečníci z daleké Panamy – Gran Ballet Folklórico Panamá Fuerte Raza.          Zdenka Jelenová 

Na posledním zastupitelstvu 
Písku (bohužel jsem tentokrát 
nemohl být), byla řada zají-
mavých bodů. K těm nejhvězd-
nějším jistě patřil návrh kolegy 
Tylla na uspořádání nového 
referenda o  bazénu, tentokrát 
o  tom, který se má stavět pod 
lesárnou. O zajímavý bod šlo hned ze dvou důvo-
dů. Jednak byl potvrzením rozkolu koalice nejen 
radniční, ale i  volební Pro Písek, když zejména 
Jihočeši 2012, VPM a stranická kolegyně předkla-
datele, chtějí prosadit tento předražený monument 
stůj co stůj, kdežto střídměji uvažujícím členům 

obou koalic je jasné, že jde o  naprostý nesmysl. 
Jednak v  tom, že rozhodnutí o  uskutečnění refe-
renda nebylo přijato, jenže ono stejně proběhne.
Za necelé dva měsíce nás totiž čekají volby do 
zastupitelstva města a je zřejmé, že téma bazénu 
bude opět jejich důležitým hybatelem. Navíc vo-
lič, jako jakýsi účastník referenda o bazénu, bude 
mít široký výběr politických subjektů zleva do-
prava jak v případě, že o předražený monument 
za minimálně 356 milionů stojí, tak v  případě, 
že jej považuje za naprostý nesmysl, který město 
Písek na dlouho zasekne a nic moc mu nepřinese.
Pro příznivce stavby bazénu se k  volbám nabí-
zí KSČM, ANO, Pro Písek, Písek sobě, Svobodní 

a Patrioti. Pro odpůrce stavby a příznivce rekon-
strukce stávajícího bazénu se nabízí ČSSD, KDU-
-ČSL a  Piráti. Neznámým je pro mě postoj ODS 
(jejich současný zastupitel Z. Kulič, který bazén 
srdnatě podporuje, již na kandidátce není) a SPD. 
Nové volby prostě budou opět o bazénu. Pokud 
většinu získá první skupina stran, voliči rozhod-
nou o tom, že se postaví minimálně 2x předraže-
ný monument a v Písku se několik let (stejně jako 
poslední 4 roky) nebudou opravovat komunikace, 
revitalizovat parky a udržovat pořádek a čistota 
ve městě. Pokud vyhraje druhá skupina, opraví 
či rekonstruuje se stávající bazén a Písek se opět 
vrátí ke zvelebování veřejného prostoru. Rozhod-
nutí je na nás, Písečáci.           /PI/

ONDŘEJ VESELÝ, poslanec PČR 

Referendum neschválili, ale stejně proběhne

PÍSEČTÍ FLORBALISTÉ V PRAZE: Že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, se přesvědčili mladí 
hráči FBC Sokolu Písek. Jejich tým ve dnech 10. – 14. 7. reprezentoval písecký florbal na již tradič-
ním mezinárodním turnaji Prague Games 2018. Kluci se vrátili nadšení. Kromě nových hráčských 
zkušeností se zahraničními soupeři si přivezli prázdninové zážitky (z laserové arény, bobové dráhy, 
bowlingu, bazénu), které jim ve volném čase dopřáli jejich trenéři. Za spokojené rodiče i mladé spor-
tovce bychom tímto chtěli poděkovat za nadstandardní péči a práci trenérům Martinu Pekárkovi 
(Peggymu) a Matyáši Reichlovi (Matesovi).                          ŠTĚPÁNKA ČINÁTLOVÁ
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Venkovní grilování 
Po celé léto (pokud to počasí dovolí) se můžete těšit na 
speciality z venkovního grilu, které si pro Vás připravili 
naši kuchaři. 

Například: 
• čerstvé ryby
• bezmasá jídla

• steaky ze speciálních plemen hovězího i vepřového 
• hamburgery a jiné dobroty.

Tel. 604 333 444, www.kozlovnauplechandy.cz,
rezervace@kozlovnauplechandy.cz

grilování  
22. 6. - 23. 6.

+420 604 333 444
rEZErvACE@KoZlovnAUPlECHAnDY.CZ

WWW.KoZlovnAUPlECHAnDY.CZ

€§ €§

––––––––––––––––––––––––––––––––

Kuřecí prso supreme se sušenými rajčaty 
a salátem Panzanella 200 g 187 CZK

Jehněčí kotletky marinované v bylinkách 
s limetkovým jogurtem, salát z ředkviček 
250 g

347 CZK

Filet z mořského vlka s grilovanými cherry 
rajčaty a cuketou, bagetka 200 g 267 CZK

Hot-dog s pivní cibulkou a mletým vepřovým 
pleckem, chipsy 200 g 167 CZK

Potravinová sbírka v Kauflandu
V sobotu 8. 9. je možné rozloučit se s dobou dovo-
lených dobrým skutkem. Řetězec Kaufland pořádá 
vlastní potravinovou sbírku, více se dozvíte zde: 
http://www.homerlive.cz/kaufland-porada-prv-
ni-rocnik-vlastni-potravinove-sbirky/. Sháníme 
dobrovolníky, kteří budou přijímat a  třídit zbo-
ží podle druhu, a řidiče, který by alespoň jednou 
mohl odvézt darované potraviny z Kauflandu Pí-
sek do sídla oblastní charity – Bakaláře 43/6.

INZERCE

Dobrovolník do rodiny s malými dětmi
do obce Krašovice (Čížová) hledáme dobro-
volníka/ky pro výpomoc v rodině při aktivitách 
s  dětmi – chlapci 1,5 a  4 roky. Součástí práce 
může nárazově být i  drobná organizační výpo-
moc v rodině, dle vlastních možností. Lze reali-
zovat jako praxi při studiu příbuzných oborů.

KONTAKT: Markéta Chládková, tel. 
731 549 777, dobrovolnici.charitapi@seznam.cz.

Charita hledá nové dobrovolníky JAK PODPOŘÍTE DALŠÍ VYDÁVÁNÍ 

PÍSECKÉHO SVĚTA? 
•	 když si objednáte inzerci 
•	 zaplacením donášky do schránky 

(10,- Kč za číslo jde do rozpočtu redakce)
•	 zakoupením benefiční pohlednice v Info-

centru ve Sladovně
•	 že nás čtete, šíříte a doporučujete :-).
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550. 
Č. účtu: 5015117001/5500 (Raiffeisenbank). 
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Inzerce

Zastupitelé se už na bazén
 ptát občanů nechtějí

AKTUÁLNĚ

Na svém srpnovém jednání zamítli písečtí za-
stupitelé po sáhodlouhé diskusi návrh zastupi-
tele Rudolfa Tylla (TOP 09) na vypsání nového 
místního referenda k otázce vybudování bazé-
nu pod lesnickou školou za téměř 400 milio-
nů korun. Petr Hladík (KDU-ČSL) navrhoval 
doplnit otázku o  levnější možnost zachování 
a  rekonstrukce starého bazénu pod hradbami 
– ani jeho návrh neprošel. Na jednání chyběli 
zastupitelé Brož, Veselý, Průša, Krejča, Uhlík, 
Kudrlová. Návrh rozhádal píseckou koalici.

Z diskuse k návrhu na referendum
Rudolf Tyll: Podařilo se nám vybrat místo, zpra-

covat kvalitní projekt a vypsat výběrové řízení, ale 
odsouhlasená hranice byla 283 milionů korun – 
bohužel přihlášené firmy se do limitu nevešly. Ob-
čané řekli, že chtějí bazén, tak ať si teď řeknou, zda 
to opravdu chtějí i za takovéto peníze.

Jiří Hořánek: Máme mandát od občanů, jsme 
zastupitelská demokracie, přijde mi nešťastné, 
zbabělé, alibistické, se teď občanů ptát a  neroz-
hodout sami. Měli bychom mít názor a odvahu 
rozhodnout – anebo to nechat na budoucí zastu-
pitelstvo. Konáním referenda vyhodíme 350 tisíc 
za něco, co lidi jedině zmate. 

Tom Franců: Proč se ptáme veřejnosti na vyso-
ce odbornou věc, která se nedá posoudit? Ta ob-
rovská částka je zastraší! Občané nemají potřebné 
informace o  technologiích, provozu, nákladech, 
složitostech územního řízení, o cenách stavebních 
prací... Je to v  nevhodnou dobu, před volbami. 
Toto zastupitelstvo pověřilo odbornou skupinu, 
která má v  září předložit varianty dalšího postu-
pu – a najednou v srpnu přijde utajovaně takovýto 
návrh? To je neúcta k desítkám odborníků a pra-
covníků, kteří se na práci kolem bazénu podíleli. 

Petr Hladík: Před pěti lety jsem tu nebyl, kdo 
tehdy vyvolal to minulé referendum? dneska na-
jednou lidi nejsou kompetentní k  tomu, aby se 
vyjádřili? Já tomu tedy nerozumím. Budu navr-
hovat, zda občané nechtějí modernizovat součas-
ný bazén. Mám zato, že valná většina občanů je 
otrávena, před pěti lety si nikdo nepředstavoval, 
že ze 190 milionů se to vyšplhá na skoro 400.

Marek Anděl: nejsem zastáncem dalšího re-
ferenda, kdyby to první nebylo, tak se už dávno 
všichni koupou. Ke zmiňované částce je třeba 
přidat ještě asi 30 milionů na likvidaci starého 
bazénu. Já bych si taky chtěl například koupit no-
vou loď třeba za 20 milionů, ale kdo mi ji zaplatí? 

Josef Knot: Tomáši (Franců), chceš dělat z Pí-
sečáků blbce, kteří nejsou schopni rozhodnout, 
zda chtějí bazén za 400 milionů pod lesnickou 
školou?! Je to stejně fundovaná nebo laická otáz-
ka jako tehdy. Chci poděkovat Petře (Trambové), 
že projekt připravila a  vypsala se architektonic-
ká soutěž. Všechno jsme schvalovali v době, kdy 

byly ceny o 20 procent níž. Jen se teď chceme ze-
ptat lidí, jestli chtějí tento bazén za tyto peníze!

Petra Trambová: nedávno jsme tu schválili cel-
kovou investici přibližně 300 milionů – úpravna 
vody a knihovna, a schválili jsme to za tři minuty 
bez velké diskuse a  bez ptaní občanů. nikdo jste 
si nevyžádal, jak se to (investice a úvěr na stavbu 
nového bazénu) promítne do hospodaření města 

v budoucích čtyřech letech. Je už na to odborem 
připravený chytrý úvěrový rámec, který je ale třeba 
začít čerpat nejpozději příští rok. V září do zastu-
pitelstva předložíme nějaké podklady a můžeme se 
o tom bavit, rozhodovat mezi různými variantami. 

Petr Hladík: navrhuji doplnit druhou otázku: 
Souhlasíte s  modernizací stávajícího plaveckého 
bazénu pod hradbami, pokud nebude odsouhla-
sena stavba nového bazénu pod lesnickou školou?

Oba návrhy na konání referenda zastupitelé 
v hlasování ZAMÍTLI.

Více z diskuse zastupitelů i reakce některých 
občanů najdete na www.piseckysvet.cz.

ZDENKA JELENOVÁ

Celou akční nabídku najdete na 
www.piseckysvet.cz, prodejnu 

NATURAL na adrese Písek, 
Budovcova 4/105, tel. 382 213 435, 
736 706 756, www.naturalpisek.cz
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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

Opravy PC Písek Petr Zouhar 
mob.: 606 778 749, e-mail: Pc.pisek@gmail.com

•	opravy PC, výměna běžných dílů PC

•	oprava / instalace /reinstalace OS Windows

•	opravy notebooků

•	školení základů práce na PC

•	záloha a záchrana ztracených nebo omylem 
smazaných dat

•	 odheslování  PC – (pro případ, že jste své heslo zapomněli)

Aktuální ceník služeb: www.opravy-pc-pisek.cz

PRODEJNA SÝRŮ na Drlíčově se specia-
lizuje na sýry holandské, GOUdY mnoha 
chutí a variant, od nejmladší po nejstarší 

vyzrálé, staré lámavé. Velký výběr kravských, 
kozích i ovčích sýrů. 

V NABÍDCE:  dárkové balíčky, farmářské 
máslo z Vysočiny, slovenská brynza, španěl-

ská biovína, pražené španělské biomandličky, 
italská pancetta, špek z mangalice a maďarské 

klobásy, dárkové poukázky, sýrové náčiní... 
Více na www.rajsyru-plzen-pisek.cz 

a fb Ráj sýrů Písek.

KONTAKT PRO JAKOUKOLI INZERCI 
V PÍSECKÉM SVĚTĚ:

inzerce@piseckysvet.cz 
tel. 739 348 550

NĚMECKY ZA ŠKOLOU 
• ZÁPIS •

Pro děti a mládež 5–20 let. 
Začátečníci i pokročilí. 

Příprava na zkoušky a1–B2.
nově: děti od 5 let–výuka hrou. 

J. Sládková, Karlova 111, 
sladkova.jana@centrum.cz, 

tel. 723 677 480

25 000 Kč / měsícNabízíme
HPP nebo brigádu / menší pracovní tým / zaškolení / 
pružnou pracovní dobu / nástup možný ihned
Očekáváme
dobré komunikační schopnosti / základní dovednosti
práce na PC / praxe výhodou

Telefon:
Adresa:

724 094 763 
Pražská 483, Písek 

CONSILIUM VISUM
PRO KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY O2
SPECIALISTUHLEDÁ

Inzerce_Centrum_Komunikace_100x65.indd   1 25.04.2018   14:31:25Svaz diabetiků ČR – pobočný 
spolek Písek zve:
Scházíme se vždy první středu v měsíci v 15h 
v  bývalé budově OnV v  Budovcově ulici 
(v přízemí). První schůzka: 5. 9. 2018.
Každé úterý od 4. 9. chodíme cvičit – MŠ Slu-
níčko, ul. Milady Horákové od 14h. Vhodná je 
karimatka. Cvičení jógy: od 12. 9., tělocvična 
domova důchodců. Rehabilitační plavání 
a cvičení v bazénu: vždy v sobotu od 12.45 h 
do 13.45 h. Poznávací zájezdy: 8. 9. – Božeti-
ce mlýn, Milevsko – muzeum masek, klášter.
28. 9. – Podzimní Šumava – ing. Zeman.
další info: kancelář v  Jablonského ul. 395 
(vchod od řeky) každé pondělí od 14 do 16h. 
Zájezdy:  též u paní Čánecké, 724 150 376.

JIŘÍ TOMAN, předseda

ZEPTEJTE SE ZASTUPITELŮ: 
na www.piseckysvet.cz/zastupitele najdete 
seznam zastupitelů města, údaje o  jejich 
veřejných funkcích a  lze jim tu položit dotaz, 
který je obratem přeposlán adresátovi. 

dotazy a  odpovědi se zobrazují na webu. 
Většina zastupitelů občanům odpovídá. Pro 
zaslání dotazu není třeba registrace. 
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Pleskotova lávka u Václava 
se bude jmenovat po Šimkové

ská. Nemám nic proti paní Šimkové, ale občané 
u Václava si přejí, aby se jmenovala takto.

Tom Franců: Zúčastnil jsem se petice, pode-
psal jsem ji a děkuji za tuto občanskou aktivitu. 
V Písku je to už osmý mostní objekt, to je docela 
unikát. Je to dáno úžasnou polohou řeky a měs-
ta. často mají název po osobnosti. Šrámkův most. 
Brandejsova lávka. Most T. G. Masaryka – říkáme 
mu nový. Lávka U Portyče – té se říkalo Lanová, 
teď se jí říká Modrá. Stejně se tam dá cedulka, že 
jejím autorem je architekt Josef Pleskot. ale nechť 
má jméno po důležité historické osobnosti.

Josef Knot: Budu hlasovat pro Šimkovou, ale 
bude se stejně používat U Václava. Prožíváme sto 
let republiky a měli bychom si připomínat význam-
né osobnosti, a tou Dagmar Šimková bezesporu je.

Petr Hladík: Je možné, že ji budou lidé nazývat 
různě, ale název bude vždycky vidět i v mapách, 

navigacích a  podobně. 
Připadá mi důležité, aby 
se jmenovala po dagmar 
Šimkové.

Zdeněk Kulič: Chtěl 
bych podpořit Vaška Re-
ichlů – most Žďákovský byl 
postaven v roce 1967 a je to 
unikát, jediný svého typu na 
světě, ale nejmenuje se po 
autorovi, i když ho vymyslel architekt Vejmělka. Já 
jsem o Dagmar Šimkové dosud nic neslyšel, nevím, 
kdo to byl, jsem asi jinak zaměřen než někteří obča-
né. A co když ten most v budoucnu spadne? Lepší 
tak nějak bude, když spadne Václavská lávka, než 
kdyby spadla Pleskotova.

Marek Anděl: Připojuji se ke kolegům, kte-
ří chtějí jméno po politické vězenkyni dagmar 
Šimkové. Je důležité připomínat takovéto osob-
nosti. nemyslím si, že Václavská je špatný název, 
ale obzvlášť dneska, v současné politické situaci si 
musíme připomínat takovéto osobnosti…

Štěpánka Činátlová (zástupkyně petentů): 
Podnět vznikl na základě iniciativy občanů, kteří 
znají její odkaz nebo četli její knihu. Připadá nám 
důležité, aby bylo jménem této písecké hrdinky po-
jmenováno v  Písku něco významného. Petici po-
depsala i řada známých osobností nejen z Písku.

ZDENKA JELENOVÁ

Jasnou většinou, přesně 16 hlasy z  22 přítomných, písečtí zastupitelé 
rozhodli, že nová lávka, která spojí břehy Otavy u Václavského jezu, ponese 
jméno po písecké rodačce, bývalé politické vězenkyni Dagmar Šimkové. Dagmar Šimková

další zvažované názvy: Václavská, Pleskotova, 
Hradišťsko-václavská, U  Vodárny, U  Smetáka, 
Pod Vodárnou. anebo nechat novou lávku zcela 
beze jména – k tomu se přiklonil a jako základní 
návrh předkládal místostarosta Hořánek.

Z diskuse na zastupitelstvu
Jiří Hořánek: Občané si přejí pojmenování po 

Dagmar Šimkové. Má to logiku – ale chtějí to všich-
ni občané? Máme negativní stanovisko ministerstva 
k pojmenování po žijícím člověku. Osada je Svatý 
Václav, lidi tam chtějí název Václavská – ale chtějí 
tak všichni? Navrhuji: Nestanovujme žádný název.

Miroslav Sládek: nemyslím, že bychom se měli 
odchylovat od petice – tak jsem hlasoval i v radě 
města, aby se jmenovala po dagmar Šimkové.

Václav Reichl: Já se hrdě hlásím ke Svatému 
Václavu, myslím, že by se měla jmenovat Václav-

Dokončení na str. 8

Inzerce

AKTUÁLNĚ
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Naučím Vás hrát na kytaru!

Chcete se naučit hrát písničky na kytaru? 

Chtějí Vaše děti hrát na kytaru?  

Trampskou klasiku i současné moderní písničky

si můžete zahrát na kytaru 

pro radost Vaši i pro sdílení s ostatními. 

Udělejte si radost hudbou, kterou si sami zahrajete!

Jirka Macháček
tel.: 777 571 529
info@strom-setkavani.cz

Inzerce

SPOŘENÍ DO FYZICKÉHO ZLATA!!!

Chcete vědět, kam spořit, abyste využili

ekonomických cyklů pro svůj maximální výnos na

úsporách a nemuseli spořit tak dlouho???

Chcete mít bezpečnou a dříve splacenou hypotéku ?

 Pak je tu pro vás OTEVŘENÝ ÚČET NA ZLATO  nebo  STŘÍBRO 

 kde si můžete spořit do fyzických slitků od 500 Kč měsíčně.

    e     

ZLATO NEPODLÉHÁ INFLACI ANI MĚNOVÝM REFORMÁM, 
oproti spoření do penzijních či dluhopisových fondů, stavebního spoření, akcií

a životních pojistek. Nemáte pouhý výpis účtu, ale jste ihned ANONYMNÍM
vlastníkem fyzického kovu, které si uchovává svou hodnotu již 6000 let.
Stačí Vám pouhých 500,-Kč měsíčně, abyste získali to, co vlastní pouze

dlouhodobě úspěšní lidé. Nakupujte než bude pozdě s nejsilnější skupinou na
našem trhu! Volejte ihned na tel: 777159508 nebo pište na

zlatopisek@volny.cz .

ZLATEM TO POUZE ZAČÍNÁ!
(Přijmu max 2 spolupracovníky, kteří chtějí ostatním ukázat, jak správně

a efektivně hospodařit se svým majetkem)  Lenka Klečacká

AKTUÁLNĚ

Koncept Smart Písek usiluje prostřednictvím 
chytrých řešení zlepšit každodenní život občanů 
města i dalším subjektům – takto ve zkratce je pre-
sentován materiál na webových stránkách města 
Písku. Kde je možno najít volná místa k parková-
ní, již řeší světelné informační tabule na několika 
místech ve městě. Vylepšení každodenního života 
dalším subjektům se realizovalo možná např. pro-
střednictvím „Ochranných opatření pro bezpeč-
nou migraci obojživelníků v  lokalitě U  Vodáka 
Písek“. Iniciativa chvályhodná a záslužná.

V  souvislosti s  tímto opatřením jsou zcela 
v kontrastu okolnosti budování cyklostezky po-
dél Otavy od Železničního mostu k nově budo-
vané lávce na Zátavském nábřeží.

dnem 18. 7. byla stávající cesta podél řeky 
a cesta od Železničního mostu směrem k Lesnic-
ké škole uzavřena. Jakékoliv upozornění na tuto 
skutečnost již u  lávky přes Městský ostrov chy-
bělo. Takže ten, kdo se dostal až k zátarasu u Že-
lezničního mostu, se musel vrátit přes Výstaviště 
a pokračovat podél hlavní silnice okolo Lesnické 
školy až k restauraci Šumava, kde mohl odbočit 
zpět na Zátavské nábřeží. 

Zmiňovaná cesta podél Otavy je nejjednoduš-
ším přístupem na plovárnu U Václava pro pěší, ale 
i cyklisty. Matky s dětmi a s kočárky, děti na ko-

lech, lidé na invalidních vozících i všichni ostatní 
museli tak v době prázdnin, dovolených a úmor-
ných veder absolvovat značně delší, frekvento-
vanou a  nebezpečnou náhradní trasu. Přitom 
stačilo odstranit dva články oplocení fotbalového 
stadionu a náhradní cesta vedle rekonstruované 
cesty by všechny problémy vyřešila. 

To se však stalo až po deseti dnech a  najed-
nou to šlo. na plovárnu se náhle dá projít. Jen ty 
matky s kočárky a  invalidé to zde mají podstat-
ně těžší, než bezpečně migrující obojživelníci na 
druhém konci města. Proč se tak nestalo od sa-
mého počátku je ve hvězdách. Přesto až poté byla 
u lávky přes Městský ostrov umístěna tabule, jež 
sdělovala, že stezka podél Otavy je uzavřena, a že 
je třeba použít chodník u Lesnické školy.  

Od 9.8 pak došlo k uzavření prostoru u Václav-
ské jezu. Tam už si lidé musí vybrat z  aktuálně 
možných řešení. 

Proč o tom všem píši? Je opravdu neodkladně 
nutné a  nezbytné budovat stavbu Václavské láv-
ky s  navazující cyklostezkou v  době, kdy je tato 
trasa nejvytíženější v  průběhu roku? Když jsme 
mohli být bez lávky více než tři čtvrtě tisíciletí, 
tak bychom to ještě nějaký ten měsíc taky vydrže-
li. Když už nebylo odkladu, tak se měla přijmout 
taková opatření, aby obyvatelé města, jakož i jeho 

návštěvníci tím 
byli omezeni na 
svých běžných 
denních aktivi-
tách co nejméně. 

Možná by se 
také stačilo vy-
budovat nové 
sběrné místo od-
padu, plánované 
na podzim t. r. 
v  nezamyslově 
ulici,  ještě před 
zrušením toho 
stávajícího právě na místě budované lávky. Mělo 
by to i logiku.

Volby do místního zastupitelstva jsou však bo-
hužel již začátkem října, takže tomu je třeba vše 
bezpodmínečně a nekompromisně podřídit. Kdo 
a které seskupení z toho bude profitovat, zřejmě 
neví ani ti nejvíce zainteresovaní.

Být o  půl roku později, lávka by se budova-
la v klidu a výše uvedené potíže by nevznikly. Za 
bezproblémovou realizaci takové akce je vždy zod-
povědný investor, v  tomto případě Město Písek. 
Je nepochybné, že k chytrému městu je nezbytné 
i  chytré personální vybavení. Jako občan tohoto 
města bych si přál, aby se u dalších městských akcí 
podobné problémy  v budoucnu již nevyskytly. 

Text a foto PAVEL KOZÁK

Smart Písek – chytré město?
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Cvičení kung fu vám může pomoci 
najít rovnováhu, energii i zdraví

Co pro vás osobně kung fu znamená?
Životní cestu. To nejdůležitější, čemu se po celý 
život věnuju. Bojové umění by mělo sloužit 
k tomu, aby zpevňovalo naše tělo i mysl. Ve zdra-
vém těle zdravý duch, je to propojené. Kung fu, to 
je neuvěřitelně hluboký oceán – pracuje s prena-
tálním dechem, křížením svalů, uzamknutelností 
těla, s úrovní vědomí... Učím se to dlouhou řadu 
let a stále objevuji nové věci. V čínském kung fu 
platí, že skrze poctivou činnost, s pocitem dobré-
ho svědomí, přichází dobrá energie – s pocitem 
špatného svědomí energie odchází. Pokud dáte 
do cvičení maximum a máte po skončení trénin-
ku pocit, že jste nic neošidili, tak s pocitem štěstí 
žijete po zbytek týdne. nejde o boj s druhými, ale 
o boj se sebou samým. Učím své žáky, že musí být 
sami k sobě tak tvrdí, aby až je napadne jakkoli 
hrozný soupeř, tak k nim nebude zdaleka tak tvr-
dý jako oni sami k sobě. Můj sifu říká, že člověk 
musí být k sobě tak tvrdý, aby se nezalekl ničeho, 
co ho potká. 

Prozraďte něco o svých začátcích...
Bojovému umění se věnuji už 25 let, od začátku 
mne přitahovalo kung fu. Věnuji se nejstaršímu 
tradičnímu rodinnému stylu jižní Číny Hung Ka, 
mým sifu je už dlouho velmistr Lam Chun Sing. 

Jak budou vypadat tréninky v Písku?
Záleží na tom, kolik se přihlásí nováčků. Zatím 
tady mám základnu asi osmi lidí. Pro mne není 
důležité kvantum, ale kvalita, celkem mám teď 
asi 30 žáků. Své žáky si vybírám, kaž dý učitel učí 
přes své srdce. dávám energii jen lidem, kteří ji 
pak vracejí. na začátku čeká nováčky porozumění 
základním myšlenkám a výuka základních sestav 
– za první rok bychom měli projít tři. 

Kolik času musí člověk kung fu věnovat?
Jednou týdně budou tréninky, ve skupině se člo-
věk víc vyhecuje a naučí správné principy. Učíme 
se sestavy beze zbraní i  se zbraněmi, včetně zá-
pasů, pak stínový dril – to je trénink rychlých, 
okamžitých reakcí na nenadálou situaci. doma 
se pak člověk musí kung fu věnovat pravidelně 
deset minut denně, to je základ. 

Sifu znamená otec nebo učitel. Výraz kung-fu vyjadřuje mistrovství nebo 
dovednost – kung-fu má dobrý lékař, učitel, bojovník i  kuchař. Od září 
začínají v  píseckém Skautském domě pod Putimskou branou tréninky 
čínského bojového umění kung fu. Povede je sifu David Šejna z Plzně, který 
poskytl Píseckému světu rozhovor. Nový seminář vzniká z popudu několika 
jeho píseckých žáků, kteří dosud za svým sifu dojížděli do Plzně. 

Jaké jsou předpoklady pro začátek?
aby si to člověk našel srdcem, musí cítit, že je to 
pro něj to pravé. O fyzickou zdatnost nejde, tu tady 
postupně nabere. Zájemce může přijít a  zkusit, 
jestli je to jeho cesta. dobrého učitele musí poznat 
každý sám, musí mu sednout jeho názory, cvičení 
a přístup. Musí to být oboustranné, vzájemné.

V jakém věku je možné začít?
asi tak od čtyř let do 130. V  Plzni vedu i  děti. 
U  dítěte je ale třeba individuálně posoudit, zda 
už je fyzicky i  mentálně dostatečně připravené. 
Od deseti let už cvičí s dospělými. Ženám to jde 
většinou lépe než mužům, jsou hodně cílevědomé.

Sám máte děti?
ano, má dvacetiletá dcera se ode mne učila dit da 
medicínu a chtěla by ji praktikovat u zvířat, šest-
náctiletý syn dělal dříve parkur a teď dělá kung fu, 
ale já jsem ho k tomu nijak nenutil.

Jste jeho sifu?
Jsem – a  nic mu neodpustím. V Číně je to obvyk-
lé, že se pokračuje v  tradici rodiny, ale to je jiná 
kultura a historie. dělají podle mne mnohem víc 
pro své tělo i pro svou duši než my Evropané.

A co je ta zmíněná dit da medicína?
Léčení dit da medicínou jde ruku v  ruce s  bo-
jovým uměním, protože když se v  těle něco po-
chroumá, tak se to musí umět zase i napravit. Lze 
ji přirovnat k  fyzioterapeutické praxi se znalostí 
energetické léčby. Jde o velmi funkční systém léč-
by různých zranění, ale i chronických bolestí, one-
mocnění kloubů i pohybového aparátu. Jednotlivé 
terapie trvají zhruba třicet minut a opakují se, ale 
znatelné úlevy je dosaženo už při první terapii.

Má kung fu nějaké praktické využití?
Kung fu obsahuje jako základ mírumilovnost – 
jde především o sebeobranu. Učím v Plzni přísluš-
níky bezpečnostních složek, praktické využití tam 
určitě je, ale nic z toho se nesmí nikdy zneužít. 

ROZHOVOR

Informace a přihlášky: 
E-mailem: zouhar.p@gmail.com nebo tel.: 
606 778 749. Přidat se ke vznikající skupině 
v Písku je možné do konce září. 
Info o plzeňské kung fu škole a dit da or-
dinaci: www.hungkakungfu.cz. Facebook: 
Hung Kuen Kung Fu rodiny Lam – Plzeň.

Dokončení na str. 10
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se v kung fu naučíte nějakou sestavu, tak ji sice 
časem budete bezvadně cvičit, ale pochopíte ji až 
v okamžiku, kdy se naučíte vyšší stupeň. S uvě-
doměním přichází seberozvoj. Každá zkušenost 
se vám děje proto, abyste byl ještě lepší člověk. 

Důležité asi je vybrat si správně učitele...
Kdo patří mezi nejdůležitější osobnosti, které 
v životě potkáte? Učitel. Musí si toho ale být vě-
dom. V mateřské škole, na základce, všude může 
učitel žáka buď psychicky podržet, podporovat 
ho v rozvoji, nebo mu způsobit komplexy do kon-
ce života... Učitel nesmí žít z energie svých žáků, 
nesmí v nich vyvolávat strach – ani ten, který se 
zaměňuje za úctu. Bodhidharma řekl, že když ně-
kdo brání druhému v rozvoji, tak tím způsobuje 
jeden z  největších hříchů. Můj sifu Lam Chun 
Sing je neuvěřitelně pokorný a  hodný člověk. 
naučil mne pomáhat lidem. Čím víc lidí udělám 
šťastnými, tím víc to pomůže mně samému. 

Jak jste se k němu dostal?
Kdysi jsem byl na semináři v Praze a tam jsem ho 
potkal – a mistr si mne sám vybral, pozval mne, 
abych za ním přijel do Číny, kde se mi věnoval. 
Když jsem k němu přijel, bylo to nejhorší peklo, 
které jsem zažil – řekl mi, že všechno, co jsem se 
do té chvíle naučil, mám zapomenout a začít úpl-
ně od začátku. Poslední dobou za mnou jezdí do 
Plzně, bydlí u mne doma a věnuje se mi denně ně-
kolik hodin. Měl by přijet zase teď v září.

Při cvičení se vždy spojuje cvičení a filosofie?
Musí se to předávat zároveň. V celém světě platí 

Sestavy, které se učíme, bychom neměli měnit, ale 
můžeme je modernizovat, využít v dnešních situ-
acích. ale musíme si být vždy vědomi, že jdeme po 
vyšlapané pěšince, stojí za námi historie, nastřáda-
ná mnoha generacemi, síla předků… Každý z nás 
je jen pokračovatel, za jeden život by nikdo na ty 
vědomosti nemohl přijít. 

Jak přistupujete ke svým žákům?
Chci po nich především, aby překonávali vlastní 
hranice, aby se naučili zodpovědnosti, sebevyjá-
dření – ne sebepopření. aby neustále vzdělávali 
sami sebe, své pokročilé žáky učím i dit da me-
dicínu a další hlubší věci. S bojovým uměním se 
vám postupně rozšiřuje úroveň vědomí a můžete 
přijímat více a více informací. S cvičením se vy-
víjí a mění tělo, přichází velká síla. a záleží, zda 
to, co se naučíte, jde do ega, pýchy, nebo do srdce. 
nikdy by v tom neměl být cíl „naučím se namlá-
tit ostatním“. Když jsem byl v Kanadě, tak tam se 
říká  podobenství o dvou vlcích, hodném a zlém, 
které má v  sobě každý z  nás – a  záleží, zda víc 
krmíte bílého, nebo černého. Potřebujete oba, ale 
ve vzájemné rovnováze. 

Může člověk zneužít to, co se naučil?
ano, ale pak se vám ta cesta zase uzavře. Boj je 
v čínském kung fu až na posledním místě, nási-
lí vždy plodí jen další násilí. Čím víc se naučíte, 
tím víc zjišťujete, co nevíte. To ovšem platí pro 
všechny oblasti – když potkáte skvělého neuro-
chirurga, tak to bude maximálně pokorný člověk, 
který ví, že se má co učit. I když bude nejlepší ze 
všech kolem. S  poznáním přichází vhled. Když 

Cvičení kung fu vám může pomoci 
najít rovnováhu, energii i zdraví

Dokončení ze str. 9

Inzerce

TOP LEARNING
kurzy AJ, NJ 

pro děti i dospělé

Zveme vás na zápis:
pondělí 3. 9. 2018 od 9 do 18 hod.

v nádražní ulici č.1666 (naproti ZUŠ)

ale i na jiné kurzy:
Relaxační, sebepoznávací, 

meditační, sebeuzdravující, 
kurz pro astmatiky a alergiky...

Bližší info si vyžádejte na 
info@top-learning.cz,

tel. 606 581 441
Mgr. Lenka Jelínková

ROZHOVOR

rovnovážný stav, jing a  jang. ať děláte jakékoliv 
bojové umění, je to především o  rovnovážném 
stavu v  nás samotných. Bohužel kvalitních mi-
strů je dnes stále méně, mnoho lidí v  bojových 
uměních tyhle informace vůbec nemá. Když jste 
ale u pramene řeky, je tam voda čistá – je důležité 
dostat se co nejblíže ke zdroji.

Což vám se podařilo...
Především prostřednictvím mého učitele v Číně. 
ale předtím jsem měl tu čest cvičil u sifu v Řecku, 
dost dlouho jsem byl v Kanadě, také jsem se učil 
od tibetských učitelů a uvědomil si, že ty kultury 
mají podobné zásady. V Kanadě jsem strávil hod-
ně času s Indiány, které jsem učil kung fu a od nich 
zase jsem se učil boj s nožem a další věci. Indiáni 
jsou hluboce uvědomělí lidé, mají vysoké vzdělá-
ní, umí načítat zem i ostatní bytosti a váží si všeho 
důležitého s pokorou. U našich předků byla kdysi 
podobná pokora, která se bohužel dnes vytrácí… 
V kung fu je důležitá cesta skrze lidské srdce. Když 
cvičíte ne se sebezapřením, ale se sebevyjádřením, 
tak vydržíte mnohem víc. Všechno je propojené, 
bojové umění je jen jedna z cest. 

ZDENKA JELENOVÁ
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí různé-
ho typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný 
kalendář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat 
redakci informace, případně plakát či jiné materiály.

Co se děje 24. srpna – 7. září na Písecku

KALENDÁŘ AKCÍ

Kontakty na pořadatele akcí najdete na str. 12.

Pátek 24. sRPNA
NECKYÁDA NA OTAVĚ 2018 – pořádá dPČ, v pátek odpoledne 
pod pěší lávkou příprava a navážení plavidel, večer posezení s kytarou
10.00 Seniorský dům dorostenky TJ Sokol Písek: Kráska a zvíře
17.30 Kino Portyč  MEG:Monstrum z hlubin; 
    do 12 let nevh., tit.
20.30 Hrad Zvíkov Balada pro banditu – Prách. div.scéna
20.30 Letní kino Slender Man – do 15 let nepříst., tit.

sobota 25.  sRPNA
 Protivín  MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
8.26 nádr. Čd  na Kbíl – pořádá KČT Turista
14.00 řeka Otava NECKYÁDA NA OTAVĚ 2018 
 a U Sulana – pořádá dPČ, ve 14:00 startuje u lávky 
    v Portyči plavba k Sulanovi, kde bude 
    vyhlášení a ocenění nejlepších plavidel. 
    Celé odpoledne kulturní program 
    pro děti dospělé. Večer Beelee beat 
    z Deellee a ohňostroj nad řekou.
15.00  PM – Památník  Komentované prohlídky výstavou
 města Protivína Proměny Marty Krásové s kurátorkou 
    Marií Bartošovou, začátky: 15 a 17 h. 
    Otevírací doba Památníku v den slavností 
    9–12 a 13–18 h.
19.30 Lázně Vráž Hašler, Hašler, Hašler!!! hud. monodrama 
20.30 Hrad Zvíkov Balada pro banditu – Prách. div.scéna

Neděle 26. sRPNA
20.30 Letní kino Jan Palach – premiéra, do 12 let nevh.
    příběh posledních měsíců Palachova života

Pondělí 27. sRPNA
 20.30 Letní kino Slender Man – do 15 let nepříst., tit.

Úterý 28. sRPNA
19.00 Letní kino dívčí válka – divadelní hra 
    – nejúspěšnější a nejhranější ze všech 
    divadelních her v ČR, hrají S. Pogodová,  

    F. R. Čech, M. Maděrič, O. Navrátil...
19.30 Lázně Vráž Lidové písničky vesele – Muzikanti 
    od Otavy Rudolfa Přiba

středa 29. sRPNA
17.00 Sladovna  Renata Štolbová – Krajiny mého dětství
    vernisáž Malé galerii Sladovny.
18.00 Palackého sady Strings – PLK – vystoupení písecké 
    skupiny k tanci a poslechu
20.30 Letní kino Skorosestry – do 12 let nevh., dabing 

Čtvrtek 30. sRPNA
14.00 Seniorský dům Zahradní slavnost s pestrým programem
     SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

17.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
18.00 Kino Portyč Upgrade – do 15 let nepříst., titulky 
19.30 Lázně Vráž Fautores Flautae – flétn. soubor V. Holuba
20.30 Kino Portyč alfa – velkolepé dobrodružství během 
    poslední doby ledové v Evropě 
    před 20 tisíci lety. do do 12 let nevh., tit. 
20.30 Letní kino Mission: Impossible-Fallout – titulky 

Pátek 31.  sRPNA
COOL V PLOTĚ 2018 – multižánrový festival
18.00 Kino Portyč Hanebný plyšáci – do 15 let nepříst.
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
20.00 dPČ  Třetí sloka - Letní akustická terasa 2018 
20.30 Kino Portyč alfa – do 12 let nevh., titulky, 3d
20.30 Letní kino Mamma Mia! Here We Go again – pokra-
    čování oblíbeného muzikálu plného 
    písní skupiny abba. tit.
20.30 dPČ  Třetí Sloka – folkově-alternativně-skvělá
    -ražicko-písecká kapela

sobota 1. ZÁŘÍ
COOL V PLOTĚ 2018 – multižánrový festival 
6.54 nádraží Čd Rosenauerův kanál – pořádá KČT Otava 
10.00 Velké nám. Kočí algorit streetball cup 2018 – 5. roč.  

    Přijďte se podívat na pouliční verzi bas-
    ketu, zafandit a třeba si i zahrát. 
15.00 sv. Trojice  Cool v plotě – koncert pianisty 
    a skladatele Tomáše Sýkory
16.00 sv. Trojice  Cool v plotě – koncert jazzového 
    klavíristy Marka novotného
16.00 Kino Portyč Kubík hrdina – dabing
17.00 Galerie Portyč Karolína Borecká – vernisáž výstavy
18.00 Kino Portyč alfa – do 12 let nevh., titulky, 3d
19.30 Lázně Vráž Melodie stříbrného plátna
20.30 Kino Portyč důvěrný nepřítel
20.30 Letní kino Příběh koček – dabing

Neděle 2. ZÁŘÍ
8.30 Lázně Vráž Bohoslužba v zámecké kapli
12.00 Semice  11.turnaj v pétanque, u fotbal. hřiště, do 18h.
    Pořádá diacel Písek
16.00 Kino Portyč Kubík hrdina – dabing 
17.30 Kino Portyč důvěrný nepřítel
18.00 Kino Portyč alfa – do 12 let nevh., titulky, 3d
20.30 Kino Portyč Upgrade – titulky
20.30 Letní kino Ten pravý, ta pravá? – do 12 let nevh., tit.

Pondělí 3. ZÁŘÍ
8.30 MK  Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
15.00 MK  Tvořivá klubovna – pro děti ml. šk. věku
20.00 Kino Portyč Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl 
    ve skříni – do 12 let nevh., tit.
20.30 Letní kino Špion, který mi dal kopačky; do 12 l.nevh.,tit.

Na přelomu listopadu a prosince budou v Prácheňském 
muzeu k vidění repliky svatováclavské 

a císařské koruny Karla IV.
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Pořadatelé kulturních akcí
CENTRUM KULTURY města Písek: nábřeží 1. máje 1605, Písek, tel. 
382 734 711, recepce@centrumkultury.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
DPČ – Divadlo Pod čarou: Tyršova 431/28, Písek, 774 598 332
Kavárna Až na půdu: Jungmannova 34/11, Písek,  tel. 773 996 543, 
www.facebook.com/aznapudu
Kavárna PN – Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek: Vladislavo-
va 490, tel. 382 212 940, info@pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Kavárna–vinárna Beseda: Palackého sady 68, Písek
Loutkové divadlo Nitka Písek: Bakaláře 43/6, Písek; tel. 605 845 890 
Lázně Vráž:  Vráž 1, tel. (recepce): 382 737 111,  www.lazne-vraz.cz
MK – Městská knihovna Písek: alšovo nám. 85, 382 201 811, www.
knih-pi.cz
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

Restaurace PAPÍRÁK, U Vodárny, 702 513 306, www.restauracepa-
pirak.cz
Seniorský dům: Čelakovského 8, Písek, 382 201 730, www.seniorsky-
dum.cz
SLADOVNA Písek, o.p.s.: Velké náměstí 113, 387 999 997, www.
sladovna.cz
STROM SETKÁVÁNÍ: nová 99, Písek, tel. 777 571 529, www.strom-
-setkavani.cz
•	 Hatha jóga – Jana Kozová; www.jogapisek.cz
•	 Fyzioterapie, masáže – Michaela Martínková, www.fyzio-terapeut-

ka.com
•	 Meditace, cvičení, konzultace – dita Macháčková, dita.machacko-

va@volny.cz
•	 Poradna ájurvédy, ájurjóga – Radoslav nahálka, www.ajurmed.cz
•	 Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy Katky Čápové, kacaba-

capova@seznam.cz
•	 Výuka angličtiny a hry na kytaru – Jirka Macháček, info@strom-

-setkavani.cz.
Vykulená sova: tř. národní svobody 32/11, www.vykulenasova.cz, 
736 464 177.

Pojďte na výstavu
• VLADIMÍR VLASÁK 

Sladovna, do 26. 8. Výstava děl malíře, restaurátora a cestovatele.
• PROMĚNY MARTY KRÁSOVÉ

Památník města Protivína, do 31. 10. 
O slavné protivínské rodačce. Koment. prohlídky 28. 8. v 15 a 17 h..

• FRANTIŠEK TRÁVNÍČEK A VÁCLAV TUREK – EMOCE
Prácheňské muzeum, do 30. 9. 

• ALEŠ KREjČA 
Prácheňské muzeum, do 30. 9. Podstatné nuance v obrazech a. Krejči.

• RENATA ŠTOLBOVÁ – KRAjINY MÉhO dĚTSTVÍ
Sladovna, 29. 8. – 7. 10.
Výstava obrazů v Malé galerii Sladovny. Vernisáž 29. 8. od 17 hod.

• ZUZKA NÁVAROVÁ – Od KNIhY K MALBĚ
Městská knihovna, do 31. 8.

• VIII. VÝROČNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCh PRACÍ 
ČLENů PRÁChEňSKÉ UMĚLECKÉ BESEdY
Galerie Portyč, do 30. 8.

• KAROLÍNA BORECKÁ – VÝSTAVA OBRAZů
Galerie Portyč, 1. – 27. 9. Vernisáž 1. září od 17.00 hod.

• ROMAN KUBIČKA / OBRAZY
Prácheňské muzeum, do 2. 9. Výstava k 70. výročí narození.

• 1918 – ROK ZALOžENÍ REPUBLIKY: VÝSTAVA KE STÉMU VÝ-
ROČÍ ZALOžENÍ SAMOSTATNÉhO STÁTU
Městská knihovna, 5. – 30. 9. 
Výstava zavede návštěvníky do doby vzniku Československa. Seznámí 
je se situací v době jejího založení i s osobnostmi, které se o něj zaslou-
žily. Přiblíží, jak vypadal Písek v r. 1918, a doporučí vhodné knihy.

• CESTA dO MYTOLOGIE
Sladovna, do září 2018. 
Interaktivní výstava ve spolupráci s divadlem bratří Formanů. 

• LABORATOŘ: BESTIÁŘ
Sladovna.
Stránky tajemného Bestiáře – knihy, plné fantastických bytostí. 

• SLONI, KUKAČKY, KONĚ A jÁ 
Sladovna, do 2. 9. 
dva pohledy na hračku: součást kulturního dědictví a zároveň objekt, 
který podporuje dětské sebevyjádření, radost a poznávání světa. 

Úterý 4. ZÁŘÍ
14.00 Seniorský dům Čtení pro seniory – dobrovolníci předčítají
14.15 Senior Point SenSession – zpívání s Hel. Titlbachovou
16.00 MK  IT poradna pro uživ. dotykových zařízení 
17.00 MK  nástroje Google – Petr Pavelka
17.30 Kino Portyč Upgrade – titulky
18.30 MK  Promítáme i my: Švédská teorie lásky
20.00 Kino Portyč Sweet Country – titulky
20.30 Letní kino Escobar – do 15 let nepříst., titulky

středa 5. ZÁŘÍ
16.00 Kd  One Year ago – TC Z.I.P. Písek 
    – ohlédnutí za tanečním rokem
17.30 Kino Portyč Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl 
    ve skříni – do 12 let nevh., titulky 
18.45 Vykulená sova dnes pijeme kávu s… Josef Vlček – Vltava 
    dokument s prův. slovem a. Strejčka. )
    Host: scénárista a kameraman J. Krček
20.00 Kino Portyč Úsměvy smutných mužů
20.30 Letní kino Jsem božská – do 12 let nevh., titulky

Čtvrtek 6. ZÁŘÍ
10.00 MK  dobrá pomoc: setkání dobrovolníků 
10.00 Kino Portyč Kluci z hor – pro seniory, do 12 let nevh.
    Film s M. Dejdarem a J. Lábusem o vztahu 
    mentálně postiženého strýce se synovcem
14.00 Kd  Burza dětského oblečení, příjem do 18.00  
15.00 dFŠ  Seniorské hrátky – zábavně osvětová 
    roadshow – Josef Laufer, vstup ZdaRMa
17.00 MK  Mluv česky! Čeština pro cizince, zdarma 
18.30 Sladovna  Co lze zachránit z českého školství?
    – beseda s Václavem Klausem ml.
20.00 Kino Portyč Slender Man – titulky
20.30 Letní kino než přišla bouře – do 12 let nevh., titulky

Pátek 7. ZÁŘÍ
14.00 Kd  Burza dětského oblečení, prodej do 16.30 
17.00 PM  david Balihar – Cesta kol mé světnice 
    – vernisáž výstavy
18.00 Kino Portyč Jan Palach
19.00 dPČ  Letní terasa: Country Jam Session
20.30 Kino Portyč Slender Man – titulky
20.30 Letní kino Jurský svět: Zánik říše; do 12 l. nevh., dab.
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16 / 2018 POZVÁNKY

Už je to tady! Rychle ubíhající prázdniny jsou 
v  cílové rovince, výlohy obchodů připomínají 
brzký návrat do školních lavic a  děti s  napětím 
očekávají zveřejnění rozvrhů, podle kterých se 
budou od září řídit. Škola volá, ale to nezname-
ná, že s koncem prázdnin se přestávají vyprávět 

příběhy a  nelze sbírat nezapomenutelné zážitky 
– právě naopak.

Ve Sladovně se jeden takový příběh plný dob-
rodružných zážitků začal vyprávět v květnu letoš-
ního roku. na jeho začátku stálo mnoho šikov-
ných lidí z písecké galerie a také z velice známého 
pražského divadla bratří Formanů. někdo vy-
mýšlel, někdo stavěl, někdo maloval a  všichni 
dohromady vytvořili barevný svět napěchovaný 
kouzelnou krajinou a mytologickým zvířectvem. 
Jak jinak to celé pojmenovat než Cesta do My-
tologie?

Původně Sladovna plánovala dojít na konec 
cesty začátkem školního roku, ale vypadá to, že 
čarovný kraj mýtů bude otevřený ještě v  září. 
„naši návštěvníci si během léta výstavu Cesta do 
Mytologie natolik oblíbili a dostali jsme na ni ne-
spočet kladných ohlasů, že jsme se rozhodli vý-
stavu prodloužit až do konce září. Rádi bychom 
tímto krokem dali možnost k návštěvě také těm, 
kteří o  prázdninách Mytologii nestihli, nebo se 
na ni chystají třeba se školní třídou,“ říká ředitel 

Mytologické příběhy 
nekončí ani po prázdninách

největší dětské galerie v Čechách adam Langer.
Jen račte dál. Přivítá vás moudrý profesor Ve-

lebobule, projdete lesem plným otázek, který 
ústí do tlamy mytologické příšery. na souboj vás 
vyzvou bazilišci, vyřešíte zapeklitý rébus a s oslí-
kem kříženým se zajícem budete listovat v knize 
Mytologie. Když se v kůži mořských panen poku-
síte objevit poklad, budete jen kousek od záchra-
ny krásného světa příběhů. Už stačí jen dokončit 
cestu a zasadit semínko,ale pozor na bludný ko-
řen! Troufáte si?

PETR BRŮHA, Sladovna Písek
Více informací: www.sladovna.cz

Po Cestě do Mytologie půjdeme ve Sladovně až do konce září. Přidáte se? 
Čarovný kraj mýtů bude otevřen i po zahájení nového školního roku.
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16 / 2018KŘÍŽOVKA O CENY

 Přítomnost vojska bývala v Písku neodmyslitelnou součástí kolorytu města. Kromě 
kasáren a velitelství tu bývala i záložní vojenská nemocnice a nejeden voják zde 
nalezl i místo posledního odpočinku na... /TAJENKA/..., jenž byl zřízen na podzim 1914. 
Vyluštěnou tajenku můžete nejpozději ve čtvrtek 30. srpna zasílat e-mailem: 
redakce@piseckysvet.cz nebo vhodit do schránky: Budějovická 102/5, Písek (u vjezdu 
do vnitrobloku Budovcova). Nezapomeňte připojit své jméno a kontaktní telefon! 
Dva vylosovaní výherci získají zajímvou knížku z nakladatelství Albatros. 
Tajenka z č. 15: „organizace Obrana národa“. Obdrželi jsme 33  správných odpovědí, 
po dvou volných vstupenkách na festival Cool v plotě získávají vylosovaní: Marie 
Velková a Filip Volf
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Podzemní organizace Obrana národa byla prozra-
zena a Josef Bílý musel odejít do ilegality. nejprve 
se ukrýval v Praze, odtud odešel tajně do jižních 
Čech. Bohužel jej ale někdo z místních udal, a tak 
14. listopadu 1940 byl v Chlumu u Třeboně zatčen. 
dne 28. září 1941 byl spolu s divizním generálem 
Vojtou a dalšími odsouzen k trestu smrti. Odmítl 

pásku přes oči a zavelel svůj poslední rozkaz: „Ať 
žije Československá republika! Psi, palte!“

Generálův prasynovec Karel Bergl, který se 
o  pamětní desku v  Písku zasloužil, pro Písecký 
svět vysvětlil, proč se o  památku na svého pra-
strýce zasazuje: „V mé rodinné větvi generála Bílé-
ho se jeho příběh samozřejmě tradoval dlouhé de-
sítky let, i když do roku 1989 pochopitelně tehdejší 
komunistický režim jeho osud jako prvorepubliko-
vého buržoazního generála nepřipomínal – ale po 
roce 1989 jsme očekávali, že se to mlčení o něm ně-
kam posune. Skoro 30 let po revoluci jsme ale zjis-
tili, že kromě píseckého vojenského hřbitova nemá 
ani žádnou pamětní desku, nikde po celé republice. 
A tak jsme si s kolegou, panem doktorem Raiterem 
řekli, že to tak nenecháme a začali jsme se odkazu 
generála Bílého věnovat – ne jako zaměstnání, jen 
ve svém volném čase, začali jsme se věnovat teh-
dejší době, hledat a oslovovat různé lidi a podob-
ně. Lidé, které oslovujeme, reagují většinou velice 
vstřícně – což platí i  o  panu řediteli SOU a  SOŠ 
v Písku Milanu Rambousovi.“

V budově nynějšího SOU a SOŠ bývalo císař-
sko-královské gymnázium – tehdy v Písku bývala 
dvě gymnázia vedle sebe. „Dnes je tady SOŠ a SOU 
a s panem ředitelem se nám podařilo navázat vý-
borný kontakt,“ pokračuje Karel Bergl: „Prastrýc 

Generál Josef Bílý: 
Ať žije Československá republika! Psi, palte!
Studenti, kteří po prázdninách budou vcházet do budovy SOU a SOŠ v Písku, 
budou nově míjet pamětní desku připomínající, že tu studoval budoucí 
armádní generál Josef Bílý. Tento výborný důstojník, který se spolupodílel 
na vybudování československé armády po roce 1918, byl také přítelem 
prezidenta T. G. Masaryka. Po obsazení republiky fašisty 15. března 1939 
se ihned zapojil do odbojové činnosti, mj. byl spoluzakladatelem a vrchním 
velitelem tajné vojenské Obrany národa a za to byl fašisty zastřelen.

tady studoval pět let, od roku 1883 do roku 1888, 
v životní etapě, která je pro každého člověka důle-
žitá, kdy se rozhoduje, kam nasměruje svou další 
životní dráhu, a  hledá své životní hodnoty. Pra-
strýc se právě tady pravděpodobně rozhodl pro vo-
jenskou kariéru, která ho pak proslavila. Rozhodli 
jsme se vytipovat rozhodující místa pro jeho život, 
což je jeho rodiště, místa, kde studoval, kde udělal 
největší vojenskou kariéru – tedy vojenské velitel-
ství v Praze, pak místo, kde bylo velitelství Obrany 
národa. Byl bych rád, kdyby se příběh generála Bí-
lého dostal nejen mezi lidi, kteří se tím zabývají, 
tedy historiky a podobně, ale aby se dostal i mezi 
normální populaci, hlavně mezi mladé.“

až v lednu 2018 bylo generálu Bílému uděleno 
čestné občanství Prahy 1 in memoriam a v červnu 
slavnostně pojmenovaná pasáž mezi národní tří-
dou a Mikulandskou ulicí. „I dnes se skláním před 
odvahou svého prastrýce, který jako jeden z mála 
Čechů chápal, že v určitých chvílích se bojovat pros-
tě musí, a to za každou cenu,“ říká Karel Bergl, kte-
rý se spolu se Zdeňkem Bílým a Rndr. Tomášem 
Raiterem stará o odkaz generála Josefa Bílého.

ZDENKA JELENOVÁ

Karel Bergl a plukovník Aleš Knížek v Písku při slav-
nostním odhalení pamětní desky. Foto PS/Jelenová.

Z NAŠÍ ŠKOLY

Inzerce
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Aleši, zákoutí výtvarného světa jsi objevoval již 
v útlém dětství. Pravděpodobně v tomto zájmu 
sehrál důležitou úlohu i tvůj otec Jindřich Krej-
ča, bravurní kreslíř a ilustrátor, jistě též prostře-
dí, ve kterém jsi vyrůstal a určitě i – slovy součas-
né vědy – genetické vybavení...
není pochyb, že sledování otcovy malířské čin-
nosti mělo na mou dětskou vnímavost a potřebu 
vyznat se na světě přirozený vliv. Čmáral jsem tu-
díž po všem od doby, kam moje paměť sahá. Co 
ale v dětství více zabíralo oblast mých zájmů, byl 
skauting. Ten byl ovšem po roce mého členství 
zakázán, a  tak odtud odvozená potřeba pobytu 
v  přírodě s  družnou smečkou se odehrávala pod 
hlavičkou různých turistických oddílů.

Narodil jsi se do magického prostředí Starého 
Města pražského. Hledal bys právě tam počátky 
tvého následujícího zaměření v malbě, do hlubin 
fantazijního světa?
Vliv rodného města na můj život byl zpočátku 
spíše problematický. Po rozvodu rodičů jsem pro-
žil jeden celý rok u prarodičů na venkově, kde se 
mi velmi líbilo, což mělo myslím zásadní vliv i na 
pozdější volby míst ke svému životu. Poválečný ná-
vrat do Prahy, přestěhování do dělnického Karlína 
a celkový společenský vývoj na mne působil znač-
ně depresivně. Otec se v padesátých letech odstě-
hoval na Slovensko, a já jsem tam absolvoval střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu. Teprve po návratu 
zpět jsem naplno pochopil krásu a  oduševnělost 
Prahy, a plně si zde užil nadějná šedesátá léta.

Na škole v Bratislavě jsi získal velmi dobré vzdě-
lání v  oblasti grafiky. Následovalo studium na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze, 
v  ateliéru profesora Františka Muziky. Tam jsi 
se seznámil s tvorbou plakátu, použitím písma, 
s  konstrukcí krásné knihy. Taková osobnost, 

KULTURA

jakou byl profesor Muzika, jistě poznamenala 
v dobrém slova smyslu tvoji budoucí výtvarnou 
cestu. Ale byl to i další tvůj profesor, Jan Mari-
us Tomeš, historik umění, básník a překladatel. 
A což malíř Mikuláš Medek, mohl bys jmenovat 
i další významné osobnosti?
Přes svoji přísnost a  nepřístupnost měl profesor 
Muzika můj obrovský respekt, z  osoby takřka 
božské se nakonec stal laskavým, jakýmsi dru-
hým mým otcem. Velmi jsem oceňoval jeho ne-
kompromisní trvání na vysoké úrovni malířského 
přednesu. Občasné přátelské setkání s Mikulášem 
Medkem bylo pro mne určující z jiného pohledu. 
Zjevení v přesném přesunu snových vizí do monu-
mentální akční formy jeho pláten bylo dlouho pro 
mne velkou inspirací. Byli jsme v té době svědky 
pozoruhodného výronu tvůrčí energie celé jedné 
generace malířů, hudebníků, básníků a pod. Tehdy 
jsem se poznal a spřátelil s některými členy pražské 
surrealistické skupiny.

Na přechodu šedesátých a  sedmdesátých let jsi 
působil ve funkci ředitele na jihočeském zámku 
Kratochvíle. Jak toto pozoruhodné prostředí po-
znamenalo tvoji budoucí malířskou tvorbu?
Bylo to po invazi, očekával jsem ošklivý kulturně-
politický vývoj, a tak jsem se přihlásil do konkur-
su na kastelána, který náhodou vyšel. Tím pádem 
jsem mohl se svojí ženou prožít alespoň tři roky 
v idylickém renesančním zámku, kde jsem sice se-
kal trávu, trhal jablka, prováděl návštěvníky a pod., 
ale také začal malovat první větší obrazy.

Prakticky celý život jsi pracoval rovněž jako gra-
fický úpravce a  ilustrátor pro řadu nakladatel-
ských domů. V  oblasti užité grafiky jsi realizo-
val rovněž řadu plakátů, obalů gramofonových 
desek, grafické úpravy časopisů. Uspořádal jsi 
graficky nepřebernou řadu knih, z nichž mnohé 

Aleš Krejča – pozdrav 
z magického Máchova kraje

Pod názvem PODSTATNÉ NUANCE vystavuje v Prácheňském muzeu v Písku 
výběr své tvorby z posledních let akademický malíř a grafik Aleš Krejča (nar. 
1941 v Praze). Výstava bude otevřena do 30. září.

získaly ocenění Nejkrásnější kniha roku. Máš ně-
které zvlášť oblíbené?
Skoro rok práce mi dala kniha „Techniky grafic-
kého umění“ pro někdejší nakladatelství artia, jež 
byla vydána v několika jazykových mutacích, a je-
jíž potřeba na trhu se prokazuje dodnes.

Žiješ a  pracuješ ve svém ateliéru v  magickém 
Máchově kraji. Když jsem poprvé přijížděla 
na vaši chalupu pro obrazy na výstavu v galerii 
Prácheňského muzea v  roce 2002, velmi jsem 
cítila onu tajemnou, dramatickou a pozoruhod-
nou pohádkovou atmosféru krajiny, která tak 
silně rezonuje s tvými obrazy...
Většinu svého života jsem byl kromě Prahy orien-
tován spíše na jižní Čechy, ale před dvaceti roky se 
náhle vše změnilo, zamiloval jsem se do kraje mezi 
Bezdězem, Houskou a Kokořínem, a usadil se zde. 
Jsem stále neskutečně fascinován zdejšími pískov-
covými skalisky i neproniknutelnými údolími. Že 
to je na mých obrazech asi znát, je jen dobře. neboť 
tady spočinou mé kosti. 

Občas spolupracuješ s  přítelem Lukášem 
Kándlem, malířem žijícím ve Francii, na sku-
pinových mezinárodních výstavách umělců 
imaginativní malby, pořádaných v  evropských 
galeriích. K výstavám byly vydány i luxusní ka-
talogy. Rýsuje se v budoucnu opět další podob-
ný projekt?
Lukášovy výstavní projekty jsou velmi nápadi-
té a  ambiciózní, velmi jim fandím. Bohužel mé 
vlastní výstavy mě poslední roky tak zaměstná-
vají, že už mi nezbývá prostor, abych se účastnil 
těchto kolektivních akcí. (V  loňském roce jsme 
s  přítelem Petrem Císařovským, sochařem pra-
cujícím především s  kovem, uspořádali velkou 
výstavu v  bývalém jezuitském kostele Zvěstová-
ní Panně Marii v  Litoměřicích. na to navázala 
má retrospektivní výstava ve Wortnerově domě 
v  Českých Budějovicích, který patří alšově ji-
hočeské galerii. Letos proběhla prodejní výstava 
mých obrazů v Galerii pod věží v Mladé Boleslavi; 
nedávno skončila výstava v Janáček Galerii v Při-
byslavi.) Snad tedy někdy v budoucnu. 

Aleši děkuji ti za rozhovor a zakončím naše po-
vídání slovy historika umění PhDr. Jana Kříže, 
který tvoji výstavu v galerii Prácheňského muzea 
3. srpna zahájil. (Nemohu nezmínit, že Jan Kříž 
zahajoval v  písecké galerii výstavy již v  letech 
1967 a 1968 a za mého působení jako kurátorky 
galerie, jsme společně otevřeli několik výstav): 
„Malíř Aleš Krejča je současným nejvýznamnějším 
představitelem českého a evropského magického re-
alismu. Vyniká mistrovskou technikou a  jeho dílo 
v kontextu současného výtvarného umění je napros-
to ojedinělé. Tvorba Aleše Krejči je unikátní rovněž 
v tom smyslu, že je pravdivým odrazem jeho vnitřní-
ho světa, světa tajuplného a myšlenkově bohatého“.

Rozhovor s malířem Alešem Krejčou 
vedla IRENA MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ, 

v červenci 2018
Autorka s Alešem Krejčou v jeho ateliéru
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Prácheňské muzeum připravilo 
pestrý podzim s řezníky i Karlem IV.

Muzejní Galerie hostí až do 30. září reprezenta-
tivní výstavu velkoformátových snových obrazů 
Aleše Krejči. Ke stejnému datu končí přehlídka 
prací píseckého výtvarníka Františka Trávníčka, 
který si na svou výstavu k 65. narozeninám po-
zval kamaráda – fotografa Václava Turka. 

Zajímavou fotografickou techniku v  Pís-
ku představí grafický designer David Balihar 
(*1972). Fotografie takzvanou dírkovou komo-
rou, jinak také camerou obcurou, vynikají mno-
hem měkčí kresbou než jiné a  prakticky neko-
nečnou hloubkou ostrosti. autor využívá princip 
dírkové kamery dvacet let a v muzeu vystaví fo-
tografie věnované městské a industriální krajině, 
ve druhé části výstavy pak nechá nahlédnout do 
svého soukromí a  nejbližšího okolí. Přehlídka 
jeho snímků pod názvem Cesta kolem mé svět-
nice/A journey around my Room začíná verni-
sáží v pátek 7. září od 17 hodin a potrvá v Ma-
lých výstavních síních do 30. září. 

Hradní parkány budou hostit ve středu 12. 
září výstavu jednoho dne. Tentokrát je zaplní 
keramickými a  patchworkovými díly Marcela 
Brejchová, členka Prácheňské umělecké besedy 
a Bohemia patchwork klubu. Pracuje jako účetní 
a správce rozpočtu a tak ve volném čase od čísel 
utíká ke keramické hlíně a k látkám. Vstup bude 
tradičně brankou od řeky od 16 hodin, slavnostní 
zahájení pak od 17 hodin. 

V  posledních měsících roku pak na své ná-
vštěvníky čekají výstavy hydrokinetických plas-
tik sochaře Františka Svátka a  koláže jeho ženy 
Barbory Blahutové, autorské fotografie letošního 

jubilanta Zdeňka Javůrka a  také populární foto-
grafky Terezy z Davle. Kromě uměleckých výstav 
chystáme také historické např. o  odrazu vzniku 
Československa v dějinách města či o pozoruhod-
né sbírce textilu jedné soukromé sběratelky. Před 
Vánoci nebudou chybět betlémy – letos se můžete 
těšit na díla papírového génia Vojtěcha Kubašty. 

Již nyní můžeme prozradit, že se nám podařilo 
zajistit krátkodobou výpůjčku replik svatovác-
lavské a císařské koruny Karla IV., které vysta-
víme na přelomu listopadu a prosince. Trefíme se 
tak přesně na 640. výročí úmrtí panovníka, který 
skonal 29. listopadu 1378. 

V  úterý 13. listopadu bude naše muzeum 
hostit slavnostní uvedení sedmého a  posled-
ního dílu Husitské epopeje z pera populárního 
historika Vlastimila Vondrušky. Jeden z nejpůj-
čovanějších českých současných autorů si vybral 
písecký hrad jako místo křtu, protože celý romá-
nový cyklus sleduje osudy čtyř generací fiktivní 
rodiny píseckých Prokopů v 15. století. Po uvede-
ní knihy bude následovat přednáška. 

a pokud budete ve dnech mezi 4. – 6. zářím 
potkávat ve městě větší množství lidí zahlouba-
ných do stránek knih, nedivte se. naše muzeum 
bude totiž hostit 42. seminář knihovníků, který 
pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti 
tradičně připravuje Knihovnická komise při aso-
ciaci muzeí a galerií České republiky. Pro veřej-
nost to znamená, že v těchto dnech bude uzavře-
na muzejní knihovna. 

O všech událostech vás ještě budeme podrob-
něji informovat a budeme se těšit na vaši návště-
vu. Aktuální program a  další novinky sledujte 
na webu www.prachenskemuzeum.cz, na www.
facebook.com/pmpisek, na plakátech a  vývěsce 
před radnicí. 

KLÁRA KOUBOVÁ, 
Prácheňské muzeum v Písku

Na  nastávající podzim opět připravujeme pestrý muzejní koktejl. V  září 
pokračují některé z  letních výstav, vernisáž bude mít i  jedna nová - 
fotografická. Do konce roku budete moci v muzeu spatřit mimo jiné plastiky 
Františka Svátka, snímky Terezy z Davle či Zdeňka Javůrka a představeno 
bude řeznické řemeslo. Na přelom listopadu a  prosince chystáme 
mimořádnou krátkodobou zápůjčku dvou replik korun Karla IV. Od října 
zahájíme opět přednáškový cyklus. A zapomenout nesmíme ani na končící 
osmičkový rok, a tak od října do listopadu chystá muzejní historik výstavu 
Krátké československé století v dějinách města. 

David Balihar využívá techniku dírkové komory 
známou už od renesance

Vlastimil Vondruška uvede 13. listopadu v Písku po-
slední díl Husitské epopeje. Foto Monika Navrátilová

Inzerce
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Leoš Janáček později spolupracoval s některými 
píseckými hudebníky, od poloviny let dvacátých 
navštěvoval v  Písku usazeného světoznámého 
houslového pedagoga Otakara Ševčíka a  roku 
1927 publikoval v Lidových novinách několik fe-
jetonů s píseckými náměty. 

ale nyní je nutno přiblížit skladatele spíše z hle-
diska intimního a říci několik slov o jeho přátel-
ství s paní Kamilou Stösslovou, obyvatelkou měs-
ta Písku - ona byla tím hlavním důvodem, který 
sem Janáčka přivedl. Kamila Stösslová se narodila 
roku 1891 v Putimi u Písku, kde tehdy žili její ro-
diče a  kde její otec adolf neumann provozoval 
řeznictví s výčepem. Ještě v dětství se Kamila s ro-
diči a  sourozenci přestěhovala do Písku, kde se 
roku 1912 provdala za obchodníka davida Stöss-
la. V létě roku 1917, při seznámení s  třiašedesá-
tiletým Leošem Janáčkem při pobytu v  lázních 
Luhačovicích, žili manželé Stösslovi s dvěma syny 
v Přerově na Moravě.

Zprvu se zřejmě nejednalo o  jednoznač-
ně dvoustranný vztah Leoše Janáčka a  Kamily 
Stösslové. Společenská, otevřená a na svou dobu 
jistě emancipovaná Kamila se stala nejdříve ro-
dinnou přítelkyní obou manželů Janáčkových, 
neboť skladatelově ženě Zdeňce psala v prvních 
letech dopisy přinejmenším stejně tak často jako 
Leoši Janáčkovi. Časem se Leoš Janáček začal Ka-
mile dvořit, na což se nejdříve dívala s úsměvem, 
ale potom jí osobní kontakt začal být, jak vyplývá 
z korespondence, občas i poněkud nepříjemný.

Podruhé se Leoš Janáček setkal s  Kamilou 
Stösslovou krátce v Luhačovicích v červenci roku 
1918, s  oběma manželi o  Vánocích roku 1919 
v  Praze a  s  Kamilou zvlášť opět v  Luhačovicích 
v létě roku 1921. Zároveň si často psali. To se již 
Stösslovi z  Moravy přestěhovali do Přemyslovy 
ulice na Pražském předměstí v Písku (dům patřil 
rodičům Kamily) a tak v Janáčkových listech na-
jdeme zmínky o tom, že si dopisuje s píseckými 
hudebníky Otakarem Ševčíkem, aloisem Kod-
lem a Cyrilem Vymetalem, a rovněž o jeho touze 
navštívit Písek. „Můžete si být jistá, že bych Písek, 
to Vaše království, rád viděl,“ psal 18. srpna 1921 
Kamile. ale k vysněné cestě se odhodlal až téměř 
za tři roky.

Svůj první příjezd do Písku oznámil Leoš Ja-
náček Kamile v dopisu z 25. června 1924, v němž 
stojí: „Odjedu tedy na Písek v pátek 27. VI., osob-
ním vlakem o  10.25. Budu tedy v  Písku o  15.22 

a  vystoupím na pražské zastávce.“ Po návratu 
do Brna Kamile 30. června 1924 napsal: „Děkuji 
Vám za veselé a rozmarné dny, za Váš stálý úsměv 
i rozpustilost, za Vaši milost a starost o mne. Byly 
to tři krásné dny,jež neměly stínu…Děkuji Vám za 
pohostinnost a Vaší pí. matce i otci i muži za přá-
telské přijetí. Vykládám doma o něm a rád bych se 
Vám odvděčil. Trochu slz mi skropilo oči v želez-
ničním vozu! Co dělat, když je čas neúprosný ve 
svém běhu…“

Od té doby se Leoš Janáček s Kamilou i s oběma 
manželi Stösslovými čas od času stýkal v  Praze, 
Písku, Brně a v  létě roku 1927 opět v Luhačovi-
cích. dopisy podávají svědectví, že si skladatel Pí-
sek vskutku oblíbil. 22. října 1924, po svém návra-
tu z Itálie, se Kamile vyznal: „A přece byly Benátky 
krásné, ale Písek – Přemyslova 17, I. poschodí, je 
ještě teplejší než horké Benátky.“ V  dopisu z  29. 
ledna 1926 se rovněž s posteskem zmínil o nedáv-
ném úmrtí slavného historika augusta Sedláčka, 
který od roku 1899 žil v  Písku. 10. března 1927 
Leoš Janáček Kamile psal: „Ach, kdyby lítávalo 
letadlo Brno – Písek, tak i na pět minut bych při-
letěl.“ V nedatovaném dopisu s razítkem 24. října 
1927 stojí: „Já jen cesty vymýšlím, aby vedly na Pí-
sek. Všechny vedou do Písku. Jak se svět mění.“

Podle veškerých autentických svědectví byl 
vztah Leoše Janáčka a  Kamily Stösslové veskrze 
platonický. Již roku 1924 Kamila svého příte-
le poněkud brutálně ujistila, že pokud by nebyl 
tak starý, manžel by jí ani nedovolil vést s  ním 
korespondenci. Zarážející je však skutečnost, 
že ačkoliv pro Leoše Janáčka byla Kamila zdro-
jem fantazie a umělecké inspirace, ona, naprosto 
amúzická, si ho vážila pouze jako zajímavé osob-
nosti a  společníka – k  jeho hudbě nenašla žád-
ný vztah a jeho skladby jí nic neříkaly. a teprve 
v  dubnu roku 1927 si Leoš a  Kamila začali (po 
deseti letech přátelství!) – tykat.

na sklonku července roku 1928 přijela Kamila 
s manželem davidem a synem Ottou do Hukvald 
na severní Moravě, kam ji předtím Leoš Janáček 
častokrát marně zval. Podle dobových svědectví 
přicestovala svérázně vystrojená asi tak, jak si 
naivně představovala prostý oděv moravskoslez-
ských venkovanek, takže se od místních obyvatel 
nedočkala ani sblížení, ani respektu. Ti zároveň 
očekávali – jak podle Janáčkova vyprávění či ji-
ných informací nejspíše předpokládali – jakousi 
éterickou nebo démonickou bytost, a byli patřič-

Leoš Janáček a město Písek
Dílo Leoše Janáčka, zesnulého před 90 lety, bylo v Písku dlouho přijímáno 
s  rozpaky – pro místní publikum bylo příliš „moderní“ a  pro muzikanty 
interpretačně náročné. Proto je překvapivé, že 30. května 1904 byla 
píseckým publikem, považovaným za konzervativní, dobře přijata Janáčkova 
opera Její pastorkyňa (Jenufa) v provedení brněnského Národního divadla, 
a  to pouhých 130 dnů po světové premiéře v  Brně a  celých dvanáct let 
předtím, než byla tato opera zařazena do repertoáru první české scény, 
tedy Národního divadla v Praze. 

ně zklamáni zjevem průměrně pohledné, spíše 
tuctové obtloustlé ženy ve středním věku. Během 
pobytu Stösslových na Hukvaldech však Leoš Ja-
náček vážně onemocněl a 10. srpna 1928 ho Ka-
mila doprovodila do nemocnice v  Ostravě, kde 
skladatel o dva dny později zemřel. 

V závěti odkázal Leoš Janáček Kamile Stösslo-
vé tantiémy z vydávání a provozování hudebních 
skladeb Zápisník zmizelého, Káťa Kabanová, 
Z mrtvého domu a 2. smyčcového kvarteta Listy 
důvěrné – tedy z prací, které pokládal za výsle-
dek inspirace, vyplývající z jejich vztahu. Ovšem 
obdarovaná tohoto dědictví neužívala dlouho: 
zemřela v Písku roku 1935, v necelých 44 letech, 
a byla pohřbena na zdejším židovském hřbitově.

Vdovec david Stössel, tolerující neškodný 
vztah své ženy a  hudebního skladatele světové-
ho věhlasu, z  obav před německou hrozbou na 
sklonku třicátých let emigroval z republiky. není 
známo, že by později ještě někdy zavítal do rodné 
země. Přežil svou manželku Kamilu téměř o celé 
půlstoletí a  zemřel roku 1982 ve Švýcarsku, po 
vcelku blahobytném životě, zajištěném příjmy 
z autorských práv na část Janáčkova díla.

na píseckém domě v Přemyslově ulici, který Ja-
náčka ve svých zdech hostil, nenajdete ani jedno-
duchou informační tabulku, natož pak pamětní 
desku. Od roku 1973 se po Janáčkovi nazývá ulice 
klesající od děkanského kostela narození Panny 
Marie na Malé náměstí, nemající k osobě sklada-
tele jinak žádný vztah, a zároveň je třeba dodat, 
že primárním důvodem přejmenování ulice byla 
obmyslná snaha místních normalizátorů potlačit 
vzpomínku na vlasteneckého biskupa českobu-
dějovického Jana Valeriána Jirsíka, jehož jméno 
ulice předtím nesla – na návrh augusta Sedláčka 
– od 3. února 1900.

ONDŘEJ KRYŠTOF KOLÁŘ
Autor je historik.

Leoš Janáček s manželkou Zdeňkou

HISTORIE
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VÍTÁME: Narodili se v červenci /srpnu

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

23. 7. Tereze Horákové z dražíče 
 syn Adam Jaroš
23. 7. Vlastě Miňhové z Květuše syn Vojtěch
24. 7. Petře Kolpové z Písku dcera Nela Ševčíková
24. 7. Lucii Holubové ze Strakonic 
 dcera Ella Štěpánová
24. 7. Jitce Kubové z Vodňan syn Václav
25. 7. Šárce Štefkové z Milevska dcera Štěpánka
25. 7. Markétě Žižkovské z Čimelic 
 dcera Magdaléna Zborníková
25. 7. Adéle Horské z Písku dcera Nikol
26. 7. Martině Bendové ze Sepekova 
 dcera Adéla Ludvíková
26. 7. Lence Páleníkové z Kestřan syn Alex
26. 7. Miroslavě Košatkové z Kluk dcera Denisa
27. 7. Lucii Ouředníkové z netolic 
 dcera Anežka Křenková
27. 7. Tereze Chlanové z Blatné syn Martin Tesař
28. 7. Vendule Smrčinové z Vestce dcera Nikol
29. 7. Ritě Zemanové z Písku syn Václav
29. 7. Janě Podhorcové z Týna nad Vltavou 
 dcera Sára
31. 7. Janě Zdrhové ze Straňan syn Dominik
31. 7. Lence Fáberové z Bechyně syn Jan
31. 7. Petře Soukupové z Vodňan syn Martin
31. 7. Vu Thi Mai ze Zahořic Le Vu An Vy
1. 8. Kateřině Šlajsové z Písku syn Jan
1. 8. Anetě Lexové ze Zlivi 
 dcera Veronika Šenkýřová
1. 8. Kateřině Machové z Čičenic dcera Alena
1. 8. Amálii Jansové z Týna nad Vlt. 
 syn Viliam Veverka

Pohřební služba Foitová – Vrba, 
  Harantova 415, Písek

23. 7. Jan Němec, Písek, 48 let 
31. 7. Marie Skurská, Písek, 75 let 
31. 7. Petr Martinec, Písek, 53 let 
2. 8. Eva Štaubrová, Písek, 86 let 
5. 8. Jana Kolbábková, Písek, 76 let

2. 8. Samantě Kvítkové z Vodňan 
 dcera Rosalie Bendová
2. 8. Monice Adamové z Křtětic syn Filip Picu
2. 8. Marii Ješinové z Písku 
 dcera Magdaléna Ohnoutková
3. 8. Michaele Balunové z Vodňan syn Jan Malec
4. 8. Lucii Krlínové z Č. Budějovic 
 syn Šimon Persona
4. 8. Pavle Hřebečkové z Protivína 
 syn Matyáš Rout
5. 8. Tereze Krškové z Písku syn Antonín
5. 8. Petře Průchové z Kestřan syn David Soukup
5. 8. Andree Petříkové z Bud syn Štěpán Petřík
6. 8. Lucii Vybíralové z Chelčic 
 dcera Eliška Vybíralová
7. 8. Pavle Netušilové z Písku dcera Ema
7. 8. Andree Petříkové z Bud syn Štěpán 
7. 8. Veronice Votýpkové z Protivína 
 syn Tomáš Köhler
7. 8. Lence Brejchové z Cerhonic 
 dcera Žofie Hrdličková
7. 8. Kateřině Smutné z Písku syn Samuel
8. 8. Kláře Fakolové z Protivína syn Radek
8. 8. Lence Ferenčíkové z netolic dcera Lenka
8. 8. Věře Zelenkové z Bechyně 
 syn Vojtěch Kortus
8. 8. Květě Šmatlákové z Mirovic syn Jan
8. 8. Tereze Šandové z Velkého Boru 
 syn Sebastián
8. 8. Veronice Svobodové z Čimelic dcera Valerie
8. 8. Rozalii Šimkové z Týna nad Vlt. syn David 
9. 8. Radce Bulínové z Písku dcera Julie Kloudová

KOUPÍM 
STARÉ MINCE, 
ZNÁMKY, 
BANKOVKY, 
POHLEDY
– i  celé sbírky, po-
zůstalosti. Obrazy, 
vzduchovky, rádia, 
hodiny, porce-
lán, knihy, šavle, 
vojenské předměty 
a jiné staré věci. 

Tel 722 777 672

Inzerce

Inzerce

9. 8. Markétě Smilové z Přečína syn Matěj
9. 8. Petře Škrnové z Písku syn Jiří Müller
9. 8. Lucii Joujové z Horosedel syn Tadeáš Tyll
9. 8. Martině Koščákové z Písku 
 dcera Natally Velíšková
9. 8. Martině Fikejzové z Písku dcera Adéla
9. 8. Petře Čižinské z Mirotic syn Lukáš
9. 8. Anně Kohoutové z Písku 
 dcera Rozálie Klimešová
10. 8. Žanetě Červeňákové z Kojatic syn Matyáš
13. 8. Martině Cvrčkové z Protivína syn Štěpán
13. 8. Lence Červenkové ze Staré dobevi 
 dcera Anna
14. 8. Kristýně Zuntové z Písku syn Jan Mareš
14. 8. Michaele Matějčkové z Horního Záhoří 
 syn Robert
15. 8. Šárce Čejkové z Čičenic syn Tomáš Jiráň
15. 8. Markétě Říhové z Milevska syn Matěj Placák
15. 8. Evě Moravcové z Písku syn Vojtěch
17. 8. Janě Hálové z Písku syn David
17. 8. Monice Kohoutové ze Žďárských Chalup 
 syn Timon 
17. 8. Kateřině Stejskalové z Cehnic syn Jakub
18. 8. Nele Babulíkové z Písku syn Tomáš Linhart
18. 8. Pavle Dědourkové z Přeborova 
 syn Štěpán Beran
19. 8. Yaně Chonka z Vodňan syn Mark
19. 8. Rosálii Mižigárové z Písku syn Dominik
20. 8. Tereze Halbhuberové z Kašperských Hor 
 dcera Liliana Štekrová
20. 8. Ladislavě Máchové z Písku dcera Natálie
21. 8. Janě Sojkové z Bechyně syn Jakub

LOUČÍME SE: Zemřeli v červenci /srpnu
6. 8. Pavel Jansa, nový dvůr, 81 let 
7. 8. Marta Čarková, Bořice, 83 let 
9. 8. Růžena Pixová, Písek, 76 let 
10. 8. Václav Čapek, Písek, 84 let 
11. 8. Jan Dobiáš, Písek, 69 let 
12. 8. Josef Průša, Oslov, 74 let 
14. 8. Josef Volf, drhovle, 91 let 

14. 8. Václav Kopecký, Mirotice, 83 let 
20. 8. Jiří Chlopáň, Písek, 72 let 

Pohřební služba 
Městské služby Písek,
  Lesní hřbitov v Písku

24. 7. Ladislav Kytka, Písek, nedožitých 68 let
28. 7. Milan Rosol, albrechtice n. Vltavou, 79 let
29. 7. Marie Gotfrídová, Smetanova Lhota, 
 nedožitých 82 let
29. 7. Jindřich Mladý, Písek, 88 let
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V minulé kapitolce jsem na prvním místě popsal 
mangrovový typ pralesa. Jeho význam pro rovno-
váhu světa je mnohem větší, než by odpovídalo 
ploše, kterou zaujímá. Roste v mělkých příbřežních 
partiích. díky tomu, že vrůstá do moře, vytváří při 
břehu hustou spleť kořenů, která slouží jako bez-
pečný úkryt před predátory a  potravní základna 
pro potěr mnoha druhů ryb. Rybí školky ve spleti 
kořenů mangrove pomáhají doplňovat úbytek ryb 
způsobený intenzivním rybolovem. Mezi koře-
ny se časem hromadí listy a  naplaveniny z  moře, 
a tak postupně vzniká nová souš. Ta vyvažuje úby-
tek souše v místech, kde bouře a vlnobití mořské 
břehy strhává. Mangrove také chrání nebo alespoň 
omezuje ničivou sílu hurikánů a vln tsunami. na 
Quadeloupe jsme se mohli na vlastní oči přesvěd-
čit o tom, že v místech, kde ostrov lemovaly man-
grove, byly škody na porostech pevniny mnohem 
menší než tam, kde vlny udeřily přímo na souš. 

ale teď se ještě vrátím k  pralesům deštným. 
Poté, kdy jsme se jejich porosty mnohokrát pro-
dírali na různých ostrovech Malých antil nám 
toto výrazně exotické prostředí začalo připadat 
důvěrně známé. dobře víme, jaký význam mají 
tyto pralesy pro klima naší Země. O  to víc nás 
mrzelo, že jsme se podíleli na jejich poškozování. 
Při průchodu pralesem během našich průzkum-
ných výprav jsme šlapali po mnohých rostlinách. 
Ještě horší to bylo v noci, kdy jsme si museli cestu 
prosekávat mačetami... Jednalo se o scindapsusy 
(Epipremnum pinnatum), syngónia (Syngonyum 
podopphylum), antúria (Anthurium  andreanum) 
a  pepřince (Peperomia  sp.). dále jsme se necit-
livě otírali se o stonky difenbachií (Diffenbachia 
seguine), prodírali se mezi stvoly filodendronů 
(Philodendron acutatum, Ph. giganteum, Ph.  lin-
gulatum, Ph. scandens) a mučenek (Passiflora sp.).

nejobtížnější překážky nám při nočních výpra-
vách kladl fíkovník banyán (Ficus benghalensis). 
Jeho podpůrné kořeny vytvářely často tak husté zá-
věsy, že jsme se jimi museli prosekávat. Tento fikus 
je charakteristický svým parazitismem. Ze semene 
vyroste tenká liána, která se plazí po zemi až na-
jde kmen jiného stromu. Po něm se postupně ovíjí 
a šplhá do jeho koruny za světlem. Když ho dosáh-
ne, začnou kmen ovinovat vzdušné kořeny. Ty sílí 
a tím škrtí cévní svazky hostitelského stromu. Se-
vření fíkovníku je stále těsnější, až se hostitel udusí 
a  odumře. ale i  po své smrti fíkovníku poslouží. 
nové kořeny prorůstají tlející dřevní hmotou kme-
ne a čerpají z ní vláhu a živiny. Když se struktura 
kmene hostitele zhroutí definitivně, má již fíkovník 
natolik pevnou centrální spleť kořenů, která vytvá-
ří kmen a fíkovník se tak může postavit na vlastní 

„nohu“. Když už si fíkovník zajistil vertikální sta-
bilitu, začne se šířit do stran. Jeho postranní větve 
vyšlou k zemi vzdušné kořeny, ty zakoření a zesí-
lí. a  postranní větve se prodlužují a  zase vyšlou 
k zemi kořeny atd. Když jsme viděli, jak vitální je 
tento druh, ani jsme moc nelitovali, že jsme ho byli 
občas nuceni trochu osekat. a pokud ho pěstujete 
jako pokojovku, když už víte, co dovede, dejte si na 
něj pozor. Zvlášť, když ještě nevečeřel. 

Jistě vám mnohé z  uvedených jmen připadá 
povědomé. nemýlíte se, většina těchto druhů je 
k  nám dovážena, dostanou se v  květinářstvích 
a často je máte i doma. Svět je malý a co je hezké, 
to se rychle a snadno rozšíří.

KAREL PECL 
ornitolog a vedoucí fotografické sekce PUB

CESTOPIS – 7. díl: Rostliny,
 které znáte, jak je neznáte

Přinášíme vám na pokračování ukázky z  připravované knihy známého 
píseckého ornitologa Karla Pecla o  první expedici Společnosti Zoogeos na 
ostrovy Malých Antil.

Tak velký list monstery vyroste v pralese
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Základní listina práv a svobod i Ústava ČR zaruču-
jí rovné postavení každého občana před zákonem. 
Rovné postavení občana musí zajistit příslušné 
orgány při jednání podle všech zákonů, správní 
orgány, ale i příslušné orgány samosprávy i orgá-
ny působící v  převzaté působnosti státní správy. 
V drhovli to ale neplatí. Tady se užívá dvojí metr. 
Jeden laskavější na občany obci příznivě hodnoce-
né, a ten méně laskavý na nepříznivě hodnocené 
vedením obce. Tomu se říká protekcionismus, kli-
entelismus nebo lidově jánabráchismus.

V roce 2016 se uskutečnily krajské volby. Při prv-
ním jednání okrskové volební komise dochází ke 
složení slibu a losování předsedy a místopředsedy. 
Ustavení komise bylo úkolem místostarostky, která 
řídila i  losování. Jak se provádí losování je stano-
veno metodikou pro tajné hlasování. V drhovli to 
neplatí. Paní místostarostka má vlastní metodu. 
Lísky se jmény má v  ruce jako karty a  jednotlivé 
lístky nechá tahat. Proč asi? domluvené losování 
je v tomto případě velice snadné a volební komise 
může být ve složení podle přání vedení obce.

do okrskové volební komise byla delegována 
členka za ČSSd. na první jednání se omluvila. Po 
volbách při výplatě odměny jí byla místostarost-
kou sražena částka ve výši jedné třetiny odměny 
tj. 433,-Kč. Pokrácení odměny bylo v souladu se 
zákonem, vyhláškou i  metodikou Odboru vše-
obecné správy. Právě zde zafungoval dvojí metr 
– v roce 2018 při prezidenských volbách. Členka 
komise se prvního jednání nezúčastnila, ale její 
odměnu paní místostarostka nekrátila, ač podle 
zákona a vyhlášky měla. Později se snažila nedů-

stojnými výmluvami tuto záležitost zakrýt. na-
konec to svedla na chybu účetní. 

naskýtá se otázka, proč takové negativní zauje-
tí proti zástupci ČSSd v  obci. Je to jednoduché. 
Představitel ČSSd je současně zastupitelem obce, 
který má zájem občany obce chránit, a proto velice 
často vedení obce kritizuje a to již řadu let.

dne 15. 12. 2017 podal stížnost na nEKOnÁ-
ní vedení obce, které má za povinnost zajišťovat 
oprávněné potřeby občanů obce. Vedení obce 
neřešilo uzavření prodejny a pohostinství z tech-
nických důvodů po dobu 16 měsíců. Vedení obce 
dokonce o  tom vůbec nevědělo nebo nedbalo. 
Také neobdrželo žádný doklad, o  jakou technic-
kou závadu jde. až na dotaz místních občanů 
jsem v  květnu při jednání na ZO tuto záležitost 
chtěl projednat, ale obstrukce ze strany nájemcem 
se vlekly a provozovna byla uzavřena 16 měsíců. 
a zase zafungoval dvojí metr. Paní místostarostka 
si nechala na zastupitelstvu odhlasovat, že se obec 
tímto případem nebude zabývat. Vedení obce nic 
nezanedbalo. nájemce nic neporušil. Jen občané 
nemohli navštěvovat provozovnu 16 měsíců.

až přijde čas, kdy se budeme rozhodovat, komu 
dáme důvěru, aby převzal příslušnou odpověd-
nost, tak tyto informace budou velice důležité. 

MIROSLAV KUNT

Reakce starosty
Porovnávat výši odměn členů okrskové volební 
komise v krajských jednokolových volbách a prezi-
dentských volbách dvoukolových je nesmysl a jsem 
přesvědčen, že obec postupovala správně.

K  uzavření prodejny a  pohostinství z  technic-
kých důvodů snad jen tolik: Jakmile se zastupitel-
stvo obce dozvědělo, že nejsou plněny podmínky 
nájemní smlouvy, začalo ihned situaci řešit. Všich-
ni víme, jak těžké je dnes na vesnici provozovat 
pohostinství a obchod, a všichni víme, jak těžké je 
nějakého nájemce vůbec sehnat. Proto bylo snahou 
většiny zastupitelů situaci vyřešit v poklidu, a hlav-
ně ke spokojenosti občanů. Nepovedlo se a bývalý 
nájemce dostal výpověď z nájmu. Dva měsíce již 
výpovědní lhůta běžela a pan Kunt podal stížnost 
na nečinnost vedení obce. Zkrátka se vlamoval do 
již otevřených dveří. Paní místostarostka si nic od-
hlasovat nenechala, usnesení jsem navrhl já a za-
stupitelstvo se většinou hlasů shodlo na tom, že 
k žádnému pochybení v této věci nedošlo. 

Poznámka na závěr. V  Kodexu přispěvatele 
Píseckého světa je uvedeno, že přispěvatel nesmí 
zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, 
neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl 
dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poško-
dit jiné osoby nebo skupiny osob. Domnívám se, že 
tento Kodex pan Kunt svým článkem porušil.

JIŘÍ BLÁHA, starosta obce Drhovle

Odpověď zastupitele
nemám v úmyslu psát nějaké slohové cvičení, ale 
upřesním podstatné věci v této kauze.

Porovnávat výši odměn členů volební komise 
v jednokolových a dvoukolových volbách nařizuje 
zákon. Krácení odměny se děje podle příslušných 
ustanovení volebních vyhlášek § 12 vyhlášky č. 
233/2000 Sb. v konečném znění § 6 č.294/2012 Sb. 
o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta. Toto platí ať je volba jednokolová nebo 
dvoukolová, PLaTí TO na OBĚ KOLa STEJnĚ.

K  uzavření prodejny a  pohostinství v  drhovli 
došlo v září 2016 z technických důvodů. až na do-
tazy některých občanů jsem tuto záležitost chtěl 
projednat na ZO v květnu r. 2017. To nic nemění 
na tom, že provozovna byla uzavřena 9 měsíců, 
aniž by se o tom jednalo na ZO. Ze zjištění, že ná-
jemní smlouvu uzavírala paní starostka Božena 
Havlíková dne 8.2.2007, též nese odpovědnost za 
nEČInnOST a toleranci k uzavření provozovny. 
(...) Touto záležitostí se i  v  dalších měsících ZO 
nechtělo zabývat, i  když jsem upozorňoval na 
porušení zákona, a  i  kontrolní výbor byl nečin-
ný. Odmítám nařčení, že jsem se vlamoval již do 
otevřených dveří, neboť se jedná o dobu 9 měsíců, 
kdy se paní místostarostka nestarala.

Ubezpečuji pana starostu, že k  porušení KO-
dEXU nedošlo neboť se fakta dají doložit.

MIROSLAV KUNT
(Texty byly redakčně zkráceno, plné znění a další 

reakce v diskusi na www.piseckysvet.cz)

Kdy konečně přestane 
v Drhovli platit dvojí metr

Nelze začít jinak než slovy „Děkuji Vám, pane 
Putno.“ Zcela náhodou se mi do rukou dostal při 
návštěvě Písku do rukou Písecký svět a  zřejmě 
už vůbec ne náhodou jsem ho otevřela zezadu 
a začala číst předposlední stranu. A začala jsem 
se tetelit. A začala jsem souznět. 

A najednou jsem zase byla zpátky o dvacet let, 
kdy jsem někdy kolem roku 1998 čistila jako re-
cepční panu prezidentovi kalhoty v hotelu Bavor 
ve Strakonicích. A  viděla jsem jeho modré oči, 
laskavě šibalský úsměv, srdíčko namalované na 
mé ruce i v knize. Vzpomněla jsem na chvíle jeho 
prvního projevu v americkém senátu a tuším že 
patnáct senátorských standing ovations, oh, jak 
já jsem byla ve svých pouhých  31 letech v té chvíli 
neskonale šťastná a pyšná na své češství. A stejně 
tak jsem cítila bezmoc a bezbřehý smutek po po-
sledních dvou prezidentských volbách...

Prezident, který se nerozpakuje dělat z  no-
vinářů prostitutky nebo sebevědomé hlupáky 

a  náramně se tím baví, prezident neváhající 
v  přímém rozhlasovém vysílání hovořit o  sem 
tam ženském pohlavním orgánu, rozuměj k...ě, 
prezident, který vyhlašuje v přípitku při oceňo-
vání vinařů v soutěži Salon vín „Smrt abstinen-
tům a  vegetariánům“ a  chudáka Keblůška na-
zve pár minut po svém znovuzvolení mutantem, 
prezident, který musí účtovat a prát špinavé prá-
dlo i v inauguračním projevu, tak u tohoto pána 
se nemůžeme divit ničemu, ani červeným tre-
nýrkám, natož možnosti, že by měl dostatečný  
rozum, moudrost  a nedej bože i srdce. A nějaká 
světla ve Španělském sále mu lesku nedodají, 
spíše odeberou. A my stejně víme, jak to bylo :-).

A tak jsem dočetla a mé srdce plesalo, protože 
najednou jsem si uvědomila, že to nikdy nesmíme 
vzdát, protože jedině pravda a  láska může zví-
tězit nad lží a nenávistí. A to jsem letos na těch 
Stounech nebyla... Zdravím vás z Pošumaví.

HELENA VRÁBKOVÁ, spisovatelka

AD: Tma ve Španělském sále

PIŠTE a posílejte své názory! 
Rádi přijímáme dopisy, ohlasy, náměty, dotazy 
i kritické názory. Pozor však: NEZVEŘEJŇUJEME 
ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY ANONYMŮ! Mail: redakce@

piseckysvet.cz, nebo vhoďte příspěvek do 
schránky na dveřích:  Budějovická 102/5, Písek. 

OHLASY /DOPISY
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Portyč, nebo dukla?
Název podle italského města připomíná a na-
vozuje romantiku a klid. Dukla zase drama-
tické události. Zbudovaný železný pás v  této 
lokalitě podporuje druhý název. Snad jako 
přípravu na jakousi novodobou klukovskou 
půtku Portyčáků s Bukouny. 

Říká se, že všechno spolu nějak souvisí. 
Do popředí se opět dostává téma dlouhodobě 
plánovaného bazénu. Jeho cena vždy několi-
kanásobně přesahovala částku 60 milionů Kč, 
což je údajná hodnota majetku, který bude 
chránit budovaná zeď v  místech, kde řeka 
už opouští město. Na Václavském předměstí, 
kudy Otava přitéká, se žádné protipovodňové 
opatření nepřipravuje a hodnota plánované-
ho areálu přitom v případě výstavby přesáhne 
400 milionů Kč.

Je napadáno referendum, které zajímalo 
voliče víc než samotné volby. Jeho výsledek na 
poslední chvíli odvrátil dlouhodobé ukončení 
celoročního plavání v našem městě.

Cyklodoprava ve městě neměla nikdy na 
růžích ustláno. A pokud jde o stání u bazénu, 
kdy se předpokládá minimálně hodina stání 
v  jakémkoli počasí, nikoho nenapadlo jeho 
zastřešení.

Víc než velkolepé investice, se slavnostním 
poklepáváním kladívky či symbolickým kop-
nutím a  posléze stříhání stužek, lidi zajímá 
rozumné a  hlavně hospodárné řešení jejich 
starostí či problémů. 

JAN ROLENÍK

PUBLICISTIKA

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. Vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.

Bezohlední 
motorkáři

Žádám veřejnost o pomoc 
s pátráním po řidičích motocyklů bez regist-
račních značek, kteří poškozují lesní porosty 
v okolí Písku a porušují dopravní předpisy. 
Motocykly mají na boku čísla (např. 254, 
344) eliptického tvaru. 
Jakékoliv poznatky sdělte anonymně e-mai-
lem na adresu fmc51@seznam.cz. 
Velmi děkuji – sdělením jakýchkoliv poznat-
ků pomůžete chránit životní prostředí před 
hulváty a primitivy!

ného letního tábora, který pořádalo W sdružení 
Písek (při ZŠ Svobodná) na skautské základně 
v novohradských horách –MUdr. Ondřej nývlt 
jako táborový král Václav II. 

a zde pod článkem přinášíme záběr z divadel-
ního představení jihočeského divadla COnTI-
nUO – jejich letošní letní mezinárodní projekt 
přinesl několik propojených divadelních reflexí 
vybraných událostí z let končících -8.

Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

VÝZVA: Napište nám a sdílejte 
s ostatními, jaké bylo léto :-)
Vážené čtenářky a čtenáři, pokud jste v končícím 
létě prožili něco, o  co se chcete podělit s  ostat-
ními, zašlete nám svůj zážitek, pokud možno se 
zajímavou fotografií, na redakce@piseckysvet.cz. 

Pro inspiraci jsme vybrali dvě fotografie – na 
obálce dnešního čísla je to momentka z povede-

Jedním z velkých letošních zážitků bylo pro mnohé 
diváky mezinárodní představení Divadla CONTI-
NUO v  Malovicích. Pod názvem „8“ nabídli „di-
vadelní epilog za rušným 20. stoletím“. Válka světů 
Orsona Wellse. LSD. Japonští zapomenutí party-
záni 30 let po válce. Rusko versus československé 
dějiny. Atentát na Martina Luthera Kinga. Vražda 
italského premiéra Alda Mora. Vytvoření a 12denní 
život hybridního klonu člověka a krávy. Drsné stole-
tí má ten náš svět za sebou...
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NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

Pohankové vločky PROBIO 
Pohanka je přirozeně bezlepková potravina. 
Balení 250 g

NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Ječné kroupy PROBIO 
Vhodné do polévek, pomazánek, salátů i 

k zapékání. Balení 500 g

Jemné párky SALVE 
NATURA

Rostlinná uzenina bez cholesterolu. 
Balení 250 ml

Sezam BIO 
COUNTRYLIFE    

Loupaný sezam. 
S medem a oříšky 
na Vašem talíři zazáří! 
Balení 100 g

Jablkohruškový 
nápojový koncentrát 

SEVERFRUKT  
Koncentrovaná jablečná a hrušková šťáva

bez cukru a přidaných látek. 
Balení 750 ml

Celozrnné kakaové 
řezy AMYLON BIO

Sypká směs pro přípravu 
celozrnných kakaových řezů.

Balení 425 g

Matylda BIO tvaroh s jogurtem
Bio dezert s tvarohem a jogurtem. Balení 100 g

AKCE NA ZÁŘÍ 2018

ZDRAVÉ STRAVY

PŮVODNÍ CENA

15,- Kč

PŮVODNÍ CENA

56,- Kč

Pohankové vločky 
PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

24,- Kč

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč
PŮVODNÍ CENA

54,- Kč

Koncentrovaná jablečná a hrušková šťáva

PŮVODNÍ CENA

147,- Kč

15,- 
AKČNÍ CENA

12,- Kč40,- 
AKČNÍ CENA

35,- Kč

AKČNÍ CENA

19,- Kč

23,- 
AKČNÍ CENA

19,- Kč

Balení 425 g

AKČNÍ CENA

45,- Kč

56,- 
AKČNÍ CENA

45,- Kč

AKČNÍ CENA

116,- 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

Dýňová semínka BIO NEBIO
České bio z jižní Moravy. Balení 200 ml    

Kokosová mouka NATURAL
Jemně mletá mouka ze sušené dužiny kokosových ořechů. Balení 500 g    

Rajčatová šťáva 
BIO EDEN

Zemědělská produkce Itálie.
Balení 750 ml

Nera� novaná mořská sůl 
BIO NEBIO  

Jedlá sůl mořská jodovaná mořskými řasami. 
Balení 300 g

Švýcarské bylinné 
bonbóny RICOLA 
– více druhů
Bez cukru, s vitaminem C, blahodárné 
na krk. Balení 40 g

České bio z jižní Moravy. 

AKČNÍ CENA

39,- Kč

Dýňová semínka 

PŮVODNÍ CENA

67,- Kč

PŮVODNÍ CENA

28,- Kč
Zemědělská produkce Itálie.

PŮVODNÍ CENA

72,- Kč
PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

72,- Kč
AKČNÍ CENA

57,- Kč

Švýcarské bylinné 

AKČNÍ CENA

29,- Kč

28,- 
AKČNÍ CENA

23,- Kč

Mandlový 
nápoj   

ECOMIL
Bez laktózy a lepku. 

Balení 1 l   

Uzená klobása 
SALVE NATURA 

Rostlinná uzenina bez 
cholesterolu. Balení 250 g   

Strouhanka kukuřičná  
BIO COUNTRY LIFE 

Trojobal, tempura i karbanátek – snadné obalování 
i zahuštění. Balení 200 g   

Candy Tree BIO ORGANIC – lízátka,
více příchutí

Lízátka s příchutí. Balení 70 g  

Pomazánka 
s příchutí šunky  
GRANOVITA
Rostlinná pomazánka s výraznou chutí. 
Balení 125 g    

BIO ORGANIC – lízátka,
PŮVODNÍ CENA

63,- Kč

PŮVODNÍ CENA

93,- Kč
PŮVODNÍ CENA

95,- Kč

63,- 
AKČNÍ CENA

50,- Kč

93,- 
AKČNÍ CENA

73,- Kč

95,- 
AKČNÍ CENA

69,- Kč

PŮVODNÍ CENA

30,- Kč

Strouhanka kukuřičná  

30,- 
AKČNÍ CENA

21,- Kč

PŮVODNÍ CENA

48,- Kč
AKČNÍ CENA

39,- Kč

AKČNÍ CENA

55,- Kč
AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

71,- Kč



www.piseckysvet.cz

25

16 / 2018

NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

Pohankové vločky PROBIO 
Pohanka je přirozeně bezlepková potravina. 
Balení 250 g

NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Ječné kroupy PROBIO 
Vhodné do polévek, pomazánek, salátů i 

k zapékání. Balení 500 g

Jemné párky SALVE 
NATURA

Rostlinná uzenina bez cholesterolu. 
Balení 250 ml

Sezam BIO 
COUNTRYLIFE    

Loupaný sezam. 
S medem a oříšky 
na Vašem talíři zazáří! 
Balení 100 g

Jablkohruškový 
nápojový koncentrát 

SEVERFRUKT  
Koncentrovaná jablečná a hrušková šťáva

bez cukru a přidaných látek. 
Balení 750 ml

Celozrnné kakaové 
řezy AMYLON BIO

Sypká směs pro přípravu 
celozrnných kakaových řezů.

Balení 425 g

Matylda BIO tvaroh s jogurtem
Bio dezert s tvarohem a jogurtem. Balení 100 g

AKCE NA ZÁŘÍ 2018

ZDRAVÉ STRAVY

PŮVODNÍ CENA

15,- Kč

PŮVODNÍ CENA

56,- Kč

Pohankové vločky 
PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

24,- Kč

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč
PŮVODNÍ CENA

54,- Kč

Koncentrovaná jablečná a hrušková šťáva

PŮVODNÍ CENA

147,- Kč

15,- 
AKČNÍ CENA

12,- Kč40,- 
AKČNÍ CENA

35,- Kč

AKČNÍ CENA

19,- Kč

23,- 
AKČNÍ CENA

19,- Kč

Balení 425 g

AKČNÍ CENA

45,- Kč

56,- 
AKČNÍ CENA

45,- Kč

AKČNÍ CENA

116,- 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

Dýňová semínka BIO NEBIO
České bio z jižní Moravy. Balení 200 ml    

Kokosová mouka NATURAL
Jemně mletá mouka ze sušené dužiny kokosových ořechů. Balení 500 g    

Rajčatová šťáva 
BIO EDEN

Zemědělská produkce Itálie.
Balení 750 ml

Nera� novaná mořská sůl 
BIO NEBIO  

Jedlá sůl mořská jodovaná mořskými řasami. 
Balení 300 g

Švýcarské bylinné 
bonbóny RICOLA 
– více druhů
Bez cukru, s vitaminem C, blahodárné 
na krk. Balení 40 g

České bio z jižní Moravy. 

AKČNÍ CENA

39,- Kč

Dýňová semínka 

PŮVODNÍ CENA

67,- Kč

PŮVODNÍ CENA

28,- Kč
Zemědělská produkce Itálie.

PŮVODNÍ CENA

72,- Kč
PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

72,- Kč
AKČNÍ CENA

57,- Kč

Švýcarské bylinné 

AKČNÍ CENA

29,- Kč

28,- 
AKČNÍ CENA

23,- Kč

Mandlový 
nápoj   

ECOMIL
Bez laktózy a lepku. 

Balení 1 l   

Uzená klobása 
SALVE NATURA 

Rostlinná uzenina bez 
cholesterolu. Balení 250 g   

Strouhanka kukuřičná  
BIO COUNTRY LIFE 

Trojobal, tempura i karbanátek – snadné obalování 
i zahuštění. Balení 200 g   

Candy Tree BIO ORGANIC – lízátka,
více příchutí

Lízátka s příchutí. Balení 70 g  

Pomazánka 
s příchutí šunky  
GRANOVITA
Rostlinná pomazánka s výraznou chutí. 
Balení 125 g    

BIO ORGANIC – lízátka,
PŮVODNÍ CENA

63,- Kč

PŮVODNÍ CENA

93,- Kč
PŮVODNÍ CENA

95,- Kč

63,- 
AKČNÍ CENA

50,- Kč

93,- 
AKČNÍ CENA

73,- Kč

95,- 
AKČNÍ CENA

69,- Kč

PŮVODNÍ CENA

30,- Kč

Strouhanka kukuřičná  

30,- 
AKČNÍ CENA

21,- Kč

PŮVODNÍ CENA

48,- Kč
AKČNÍ CENA

39,- Kč

AKČNÍ CENA

55,- Kč
AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

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

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

• 450,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 850,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm nebo 10 x 6,5 cm 
 nebo 13,5 x 4,2 cm 

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

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

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

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

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

Grafické zpracování inzerce (návrh + 2x korektura): dle náročnosti 500 – 900,- Kč.

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

SMLOUVA NA ROK (24 vydání):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro smluvní partnery :    1/16 strany: 337,-   1/8  strany: 637,-   
čtvrtstrana: 1.200,-  třetina: 1.575,-  půlstrana: 2.212,-   strana: 4.275,-

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

SAMOSTATNÁ INZERCE NA WEBU   
• v rámci celoroční spolupráce propagace na www.piseckysvet.cz ZDARMA dle dohody.
• BANNER s prolinkem: 1.000,- / měsíc
• KOMERČNÍ ČLÁNEK: 500,- / jednorázové publikování
• KOMERČNÍ řádkový inzerát: 100,- / měsíc

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

1/16 str.
od 337,- 

1/4 str.
od 1200,- 

1/3 str.
od 1.575,- 

1/8 str.
od 637,- 

PROMÍTEJ I TY: opěvovaný 
i prokletý individualismus
Zářijové promítání v  knihovně nabídne 
v úterý 4. 9. od 18,30 hod dokument Švéd-
ská teorie lásky (Švédsko, 2015, 90 min., 
režie Erik Gandini). Hostem večera bude 
Mgr. Ivan Úlehla, psycholog a  dlouholetý 
manželský terapeut.

Sedmdesátá léta byla v  Evropě obdobím 
ekonomického rozmachu, politiky spoluprá-
ce a  snahy o  snížení mezinárodního napětí. 
V Československu stát nastolil politiku podpo-
rující růst porodnosti, která svými účinky dala 
vzniknout pojmu Husákovy děti. Ve Švédsku 
vznikl program „Rodina budoucnosti“, který 
kladl důraz na nezávislost jedince, jemuž ne-
může v cestě za štěstím bránit nikdo další, ani 
partner, rodina či vlastní děti. Součástí plánu 
byla snaha jednak odstranit obavy z mezilid-
ského soužití a  jednak zajistit mužům a  že-
nám žijícím single důstojné životní podmínky. 
Plán formoval celou generaci Švédů a značně 
ovlivnil dnešní švédskou společnost. Zpočátku 
byl individualismus opěvovaný, časem se však 
zjistilo, že jeho výsledkem jsou spíše opuštění 
lidé, kteří neumějí, a vlastně ani nechtějí žít 
pospolu, v komunitě nebo užší společnosti.

Počet single domácností globálně narůstá; 
jedním z důvodů je i to, že stále více obyvatel 
žije ve městech a megalopolích, kde je bydlení 
o samotě dosažitelnější než na venkově. V ČR 
se podíl jednočlenných domácností pohybuje 
kolem jedné třetiny, z toho polovinu tvoří lidé 
nad 65 let. Nejvíce domácností s  jedním čle-
nem na světě je ve Švédsku, aktuálně je jich 
více než 45 %.

Úspěšný muzikál A tak to tenkrát bylo znovu v září
Pro velký úspěch květnového představení autorského muzikálu Ládi Horníka A tak to tenkrát bylo, 
se členové muzikálového kroužku při ZŠ Jana Husa rozhodli v září přidat další 2 muzikálové dny. 
Přidaná představení se odehrají 18. a 19.9.2018 jako již tradičně v sále Divadla Pod Čarou. Lístky 
jsou již v prodeji a neváhejte, protože některá dopolední představení jsou již beznadějně vyprodána.

MARTIN ZBORNÍK


