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Každé dva týdny 6.000 výtisků v Písku a širém okolí

• ZRCADLO událostí
• LÁVKA Dagmar Šimkové
roste jako z vody

6. – 20. září
ZDARMA / za 10 Kč až do schránky

SEZNAM VŠECH KANDIDÁTŮ

DO ZASTUPiTELSTVA MĚSTA PÍSKU PODLE ABECEDY
Najděte si svého nového (či starého) zastupitele!

• KAUZA: Kdo a jak zajistí
parkování pro cestující
u autobusového
nádraží? Nikdo a nijak

• ANTiTELEViZNÍ
PŘÍLOHA

– co se děje na Písecku

• HiSTORiE: Uprchlíci
jsou v Písku! A to hned
několik stovek!
• Karel PECL: Muzejník
při záchraně labutí
• KŘÍŽOVKA O CENY
• Petr PUTNA:

Slušnost v urně

Zkuste s dětmi
Pilařiště ve Sladovně,
je super

PÍSECKÝ SVĚT

= účinná a nejlevnější tištěná
barevná inzerce, VYNIKNETE mezi
čtivými články! Tel. 739 348 550,
e-mail inzerce@piseckysvet.cz.
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NEOBYČEJNÝ SVĚT LOUTKOVÝCH DIVADEL: V pátek a v sobotu
7. – 8. září u děkanského kostela, od 9 hodin po celý den (poslední představení od 19.30), pořádá Loutkový soubor NITKA další ročník Neobyčejného festivalu loutkových divadel. Zahajovací průvod letos vyráží ve čtvrtek
6. září v 16 hodin od fary.
Foto z loňského ročníku PS/Jelenová.

SKONČIL V RYBNÍCE: V červenci odchytávali pracovníci Záchranné stanice
živočichů Makov poraněné mládě známého čápa Vodňana, jehož díky vysílačce už více než dva roky sledují tisíce lidí z celého světa. Mladý čáp měl pohmožděné křídlo. Ochranáři ho na konci srpna zkusili vypustit, ale jeho první let
bohužel skončil uprostřed rybníka kvůli nedostatečné funkci křídla. Mladý čáp
proto přezimuje ve stanici. Na fotografii Libor Šejna – čápa bylo potřeba co nejrychleji vylovit, na shánění lodi nebyl čas. Foto Jan Landa, www.makov.cz

Písecký svět vychází každý
druhý čtvrtek jako čtrnáctideník
v nákladu 6.000 kusů
a je distribuován ZDARMA.
Nejbližší čísla vyjdou: 20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
Časopis si můžete vyzvednout na distribučních místech nebo objednat za 10 Kč/ks donášku do schránky – e-mailem: inzerce@piseckysvet.cz nebo telefonicky: 739 348 550.
Seznam hlavních distribučních míst:

STK Mirotice s.r.o.

stanice technické kontroly
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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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

COOL V PLOTĚ: Konec prázdnin letos doprovázelo prudké ochlazení a déšť, který zasáhl
i tradiční písecký festival Cool v plotě, představující originální hudebníky, kteří si na pódiu
vystačí sami. Ani velká nepřízeň počasí ale neodradila množství diváků, kteří tleskali v pláštěnkách a pod deštníky špičkovým muzikantům. Vlevo unikátní portugalský kontrabasista
Jorge da Rocha, pravo bluesrockový kytarový mág Gwyn Ashton z Austrálie. Oba vystoupili
na nádvoří Prácheňského muzea. Díky organizátorům za skvělý zážitek! Foto PS/Jelenová

LÁVKA DAGMAR ŠIMKOVÉ: Břehy Otavy nad Václavským jezem už spojuje lávka Dagmar Šimkové. Mnozí jásají,
jiní jí nemohou přijít na jméno... Oficiální otevření se o něco
opozdí a stavba prodraží – viz str. 5.
Foto PS/Jelenová

Ztracené slovo

z příběhu o ruských tancích

Padesáté výročí sovětské okupace je za námi. Aspoň to tak na první pohled vypadá. Ale nenechme
se mýlit. K letošním akcím připomínajícím 21. srpen 1968 se mi chce něco dodat: Ztratilo se v nich
jedno slovo. Jedno důležité slovo – ZAČÁTEK. To
slovo bylo ztracené dlouho, a tak se stalo, že jsme
zapomněli, jak to tenkrát bylo.
Narodila jsem se v roce 1972. Pamětníky srpna
´68 jsem byla zařazena mezi „nepamětníky“ oku-

pace. Většina mých vrstevníků by asi bez zaváhání
souhlasila, že jsme „nepamětníci“. Jenže my jsme
pamětníci! 21. srpna 1968 okupace ZAČALA a trvala 23 let. Moje generace tudíž prožila v okupované zemi významnou část života. Základním rysem režimu, který naši zemi obsadil, bylo svévolné
zacházení se lží a překrucování reality (někdy
k tomu úplně stačí ztratit jediné slovo), a tak dokonce ještě dnes o tom většina z nás vlastně neví.
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Od chvíle, kdy se sovětské vojenské posádky
ukryly v našich lesích, předstírali jsme, že okupace už není. A dnes, 27 let po odchodu ruských
vojsk, si připomínáme „padesáté výročí okupace“
místo „padesátého výročí začátku okupace“. Takže nezapomínejme: žili jsme v okupované zemi.
Dlouho. Mnohem déle, než si chceme přiznat.
Padesáté výročí okupace si tedy nyní můžeme připomínat každý den – až do června 2041!
A doufejme, že ne déle. Tyrani totiž mívají v plánu být všude na věčné časy.

KATEŘINA SLABOVÁ

Psycholožka a psychoterapeutka
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PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce

JAK PODPOŘÍTE DALŠÍ VYDÁVÁNÍ

– 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)

1/4 str.
od 1200,-

• 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

1/3 str.
od 1.575,-

= 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2.100,- třetina = 6,5 x 26,5 cm (celý 1 sloupec)

1/16 str.
od 337,-

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

1/8 str.
od 637,-

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:

Inzerce
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

PÍSECKÉHO SVĚTA?

• když si objednáte inzerci
• zaplacením donášky do schránky
(10,- Kč za číslo jde do rozpočtu redakce)
• zakoupením benefiční pohlednice v Infocentru ve Sladovně
• že nás čtete, šíříte a doporučujete :-).
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550.
Č. účtu: 5015117001/5500 (Raiﬀeisenbank).

Dobrovolník pro nechodícího muže
Velmi akutně hledáme dobrovolníka nad
třicet let (horní hranice neomezená), pohodáře a humoristu, se smyslem pro respekt
k muži na vozíku. Náplň činnosti: jednou
týdne přibližně dvě hodiny sdílení novinek
ze společnosti a vycházka, dvakrát měsíčně
drobný nákup, vyzvedávání léků v lékárně,
výpomoc s oblečením (naskládání a dostrojení). Vše po vzájemné domluvě.
Samota je tíživá a dlouhodobě vede i ke zhoršování zdravotního stavu, pojďme pomoci!
KONTAKT: 731 549 777 – Markéta Chládková, dobrovolnici.charitapi@seznam.cz.

www.piseckysvet.cz
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Aktuality z Písku a okolí
Nová lávka bude stát víc a bude
dokončena později
Rada města projednala dodatek ke smlouvě
o dílo se společností Metrostav a.s., který upřesňuje celkovou cenu a termín dokončení lávky podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Původní
celková cena díla bez DPH byla 39.779.998,00
Kč, vícepráce celkem bez DPH činí 549.027,50
Kč, méněpráce celkem 218.748,90 Kč.
Nová celková cena se tedy zvyšuje na
40.110.276,60 Kč (bez DPH). Zároveň došlo
k posunu doby plnění smlouvy, a to z důvodu zásahu vyšší moci (velká voda), který je zaznamenán zápisem ve stavebním deníku.
Termín dokončení lávky Dagmar Šimkové
a navazující cyklostezky se odsouvá o 10 kalendářních dnů, tedy z původního 15. září na 25.
září. Vedení města si může oddychnout, páska se
bude stříhat ještě před volbami.

instalovány prvky pro volnočasové a sportovní aktivity různé dovednostní úrovně,“ vysvětlil Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje: „Cvičit se tu bude
především na trubkových konstrukcích používaných
pro workout i běžné posilování a dále na stěnových
či variabilních prvcích vytvářejících celky sestavené
z modulů v horizontálním i vertikálním směru.“
Součástí parku bude mobiliář pro rodiny s dětmi i starší generaci, stojany na kola a hrací prvky
pro nejmenší. S požadavkem vybudovat parkourový areál v Písku se na vedení města obrátili
místní příznivci tohoto sportu, jejichž počet stále
narůstá a v současnosti je jich organizovaných už
kolem dvou stovek.

Chcete se naučit hrát písničky na kytaru?
Chtějí Vaše děti hrát na kytaru?

Udělejte si radost hudbou, kterou si sami zahrajete!

Jirka Macháček
tel.: 777 571 529
info@strom-setkavani.cz
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Do patnácti prvních tříd píseckých základních
škol nastoupilo 3. září celkem 347 nových žáků.
Letos se otevíralo o tři první třídy méně než
v loňském roce, kdy prvňáčků bylo 398. Na ZŠ
J. K. Tyla přišly nové školáčky přivítat starostka
města Eva Vanžurová a vedoucí odboru školství
a kultury Marie Cibulková.

Pořadatelé kulturních akcí se
sejdou v Podčáře

„Neformální klub pořadatelů kulturních akcí“ se
uskuteční v Divadle Pod čarou ve středu 12. září
od 16 hodin. Účastníci by měli diskutovat o termínech pro Kalendárium podzim-zima a o přípravě letošního Adventu. Vstup je volný pro
všechny zájemce z řad pořadatelů kulturních akcí.

Parkourový areál zatraktivní
Otavskou cyklostezku v Písku

Na Jiráskově nábřeží v Písku by do konce roku měl
vzniknout nový parkourový areál. Právě probíhá
výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaná
cena je zhruba 1,7 milionu korun. Akce je podpořena dotací, která by měla pokrýt polovinu nákladů. „Jako vhodné místo pro vznik areálu bylo vybráno bývalé sportoviště za střediskem Diakonie Písek.
Na hřišti, kde se původně hrával nohejbal, budou

V úterý 4. září navštívili písecký poslanec JUDr.
Ondřej Veselý a senátor Ing. Karel Kratochvíle
za ČSSD Klub Krteček na Hradišti, aby podpořili jeho záslužnou činnost alespoň malým
finančním darem. Členové písecké organizace

Trampskou klasiku i současné moderní písničky
si můžete zahrát na kytaru
pro radost Vaši i pro sdílení s ostatními.

Písecké základní školy přivítaly
347 prvňáčků

Inzerce

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

Letní dar pro Krtečka

Naučím Vás hrát na kytaru!

Stavba by mohla začít už v září a ve druhé polovině listopadu by měl být parkourový areál hotový.
Parkour je sport francouzského původu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu
B bezpečně, plynule, sebejistě a účinně za použití
vlastního těla, a to prostřednictvím přemetů, salt
a skoků při překonávání nejrůznějších překážek.

ČSSD se tradičně skládají na občerstvení při letním grilování, letos se rozhodli vybrané peníze
věnovat dětem se zdravotním postižením.
Klub Krteček je součástí Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Jeho ředitel František Kuděj dar s radostí přijal
a provedl hosty celým moderně zrekonstruovaným objektem. Aktuálně zařízení navštěvuje
47 osob ve věku od 4 do 43 let. Většina z nich
trpí kombinovaným mentálním a pohybovým
postižením a vyžadují trvalou péči. Krteček
je pro ně otevřen denně od pondělí do pátku,
nejvíce dětí přichází v odpoledních hodinách.
Díky dárcům a sponzorům je k dispozici bezbariérové auto na svoz ze škol i prakticky vyba-
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vená zahrada. Nejrůznější výtvarné, rukodělné,
vzdělávací a sportovní aktivity střídají zajímavé
akce i víkendové a prázdninové pobyty.
Za 16 let existence si Krteček v Písku vybudoval
své pevné místo a pro mnohé rodiny se zdravotně postiženými dětmi se stal nepostradatelným.
„Naše děti se mají navzájem rády a dobře spolu
vycházejí. Nikdo se tu nehádá a nekřičí. Na akce
se k nám rádi vrací i ti, kteří se museli z Písku odstěhovat,“ říkají pracovnice klubu. Vedle neustálého shánění finančních prostředků na provoz se
pracovníci Krtečka potýkají také s nedostatkem
dobrovolníků – při akcích a programech se hodí
každá volná ruka: „Nezáleží na věku, ani na vzdělání, ale na vůli pomoci. Kdo z vás by rád pomáhal
s dětmi nebo přispěl svými schopnostmi? Ozvěte se
nám! My vám za to nabízíme milý kolektiv a pocit
naplnění. Rádi uvítáme každého!“
/PI/
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lem čerpacích stanic až k železničnímu přejezdu.
Stavební práce by měly začít v září, nový chodník
a cyklostezka by mohly sloužit od ledna.

Vojenská letadla nad městem

Na Hradiště povede nový chodník

Zhruba 400 metrů dlouhý chodník a cyklostezka
zajistí bezpečnou cestu z písecké komerční zóny na
Hradiště. Dodavatelem bude firma Casta, Dopravní stavby, za 3,2 milionu korun bez DPH. „Do výběrového řízení byla podána jediná nabídka. Rozdíl
mezi projektovanou a reálnou cenou činí zhruba půl
milionu korun. Zastupitelstvo města schválilo navýšení prostředků,“ sdělil Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje. Vydlážděná stezka povede
po levé straně silnice I/20 od parkoviště u OBI, ko-

Až do 14. září se na území ČR koná vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2018 za účasti členských
a partnerských států NATO. K místům cvičení
patří také vojenský výcvikový prostor Boletice a prostor 15. ženijního pluku v Bechyni, což
znamená zvýšené množství přeletů nad Pískem.
„Ze strany řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby případný negativní
vliv na obyvatele byl co nejmenší,“ sdělila Zuzana
Špačková z tiskového a informačního střediska.

Nový kotel ve výtopně
V polovině srpna byl slavnostně uveden do provozu nový plynový kotel ve výtopně Samoty v Písku.
Někdejší mazutová kotelna tak bude mít výrazně

ekologičtější provoz a moderní zařízení zajistí vedle poklesu emisí také bezproblémový chod celé
výtopny. Kotelna Samoty je využívána jako záložní
zdroj Teplárny Písek zejména v době plánovaných
letních odstávek. Z uhelné výtopny byla přestavena
na mazutovou v polovině 70. let minulého století.
Kotle na topný olej se zde využívaly až do minulého roku. Letos byly demontovány poslední dva
a započala úprava prostor pro plynovou kotelnu.
„Provoz zastaralé technologie na topný olej byl
v posledních letech čím dál problémovější, pro plynofikaci jsme se rozhodli také kvůli plnění přísných
emisních limitů,“ vysvětlila Andrea Žáková, ředitelka akciové společnosti Teplárna Písek.
Nový kotel s technologií Bosch o výkonu 27 tun
páry za hodinu dodala plzeňská firma Systherm
za téměř 35 milionů korun. Až bude hotový horkovod po celém městě, zařízení je již připraveno
na jednoduchou přestavbu na horkovodní kotel.

–RED–

Inzerce

BEZPLATNÁ

DLUHOVÁ PORADNA
- bezplatné dluhové
poradenství
- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

pondělí 17. září
od 19 hodin
Dům kultury Protivín

PERMAKULTURA
NA ZAHRADĚ

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

• Zahradničíme v souladu s přírodou

Email: info@ab-ﬁnance.cz

• Tvoříme zahradu plnou života
• Zahradničíme bez chemie
Vstupné 60 Kč

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

• oprava / instalace /reinstalace
Windows
•

opravy notebooků

•

školení základů práce na PC

OS

www.kdu.cz
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PŘIJĎTE MEZI NÁS
10. 9. Palackého sady 14:00 – 17:00
14. 9. Piknik na parkánech od 15:00
15. 9. Běh mezi mosty v 15:00
17. 9. Diskuse ve Sladovně od 18:00
2. 10. Palackého sady 14:00 – 17:00

Tel. 702 000 971

S jakým číslem do voleb?
•
•
•
•
•

AB ﬁnance s.r.o., www.ab-ﬁnance.cz

•

Nabízím doučování AJ
žákům prvního stupně ZŠ. Vlastním
Certifikát ze zkoušky Cambridge úrovně B1.

www.piseckysvet.cz

•
•
•
•
•

Jednička: ČSSD
Dvojka: KDU-ČSL
Trojka: ODS
Čtyřka: PRO PÍSEK (koalice TOP 09, Volby pro město a hnutí Jihočeši 2012)
Pětka: Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD)
Šestka: ANO 2011
Sedmička: Česká pirátská strana
Osmička: KSČM
Devítka: Svobodní a Písecký patrioti
Desítka: PÍSEK SOBĚ – SNK

Čísla platí pro město Písek a pro dalších 24 obcí,
které pod Písek náleží.

Zajímá Vás, co chceme prosadit?

Optimalizovanou MHD, cyklodopravu
Dostupné bydlení pro mladé rodiny
Revitalizaci píseckých parků
Víceúčelové a kryté hřiště

• záloha a záchrana ztracených nebo
omylem smazaných dat
•

www.kdu.cz

Petr Hladík a celý tým

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

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

kducsl.pisek
6

7

@kdupisek

OHLASY /DOPiSY

17 / 2018

AD: Zastupitelé se už na bazén
ptát občanů nechtějí
Spoustě lidí, mezi než patřím i já, už tanečky kolem
bazénu ani nevadí, již jsme rezignovali. Nikdo se
však zatím nevyjádřil k cenové kalkulaci vstupenek do tohoto budoucího areálu. Vzhledem k nákladům na bazén je pravděpodobné, že i vstupné
bude vysoké. A poté vyvstává otázka, zda:
• Bazén bude cenově dostupný pro všechny
• Cenově pouze pro VIP klientelu
• Cenově nedostupný, a tudíž vytvoření skanzenu
Předpokládám však, že nám to radnice nezodpoví, je před volbami...

ALENA NĚMCOVÁ, Písek

Z bohaté diskuse na facebooku:
JOSEF KALINA: Každý hospodář, který má
všech pět pohromadě, investuje tolik, kolik je
schopen zaplatit. Domnívám se, že nejschůdnější
varianta je revitalizace stávajícího bazénu a neinvestovat do takových obludných projektů, jako je
protipovodňová zeď nebo zbytečná lávka.
LENKA DOBIÁŠOVÁ: Obávám se, že tady není
cesta zpátky. Z revitalizace stávajícího bazénu se
může taky vyklubat hodně drahý žertík. A když
to usne úplně, může taky dojít na uzavření stávajícího bazénu z bezpečnostních důvodů.

PTEJTE SE ZASTUPiTELŮ

Daj-li medaili Babišovi?
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.

PTÁ SE VOJTĚCH BLAŽEK:
MARTIN MAFFIN: Bašta. Lidi k tomu nejsou
kompetentní a ti, co „byli doteď kompetentní“,
tak nejsou zase schopni rozhodnout. Dej bůh, ať
se ta radnice trochu obmění!
MICHAL JURSA: Upřímně bych celkem ocenil,
kdyby ta zrůdnost z panoramatu města zmizela.
Nevím, zda se na daném místě dá „revitalizovat“
něco, co by nebylo tak strašné, ale za sebe bych
bazén raději odstěhoval jinam.
KAMIL VÁCLAVÍK: Otázku bazénu by mělo
příští vedení města, ať již bude jakékoliv, konečně
dořešit. Je to potřebná občanská vybavenost, na
rozdíl od některých jak v minulosti, tak v současnosti prováděných drahých akcí, které nejsou pro
obyvatele Písku tak nutné.

LETNÍ VZPOMÍNKA: Hudební
letní zázrak ve volyňské tvrzi
Na výzvu redakce čtenářům Píseckého světa, aby
se podělili o svůj letní mimořádný zážitek, se chci
podělit o ten svůj. Stejně jako vloni jsem dostala
pozvánku od svého kamaráda Karla Skalického,
vedoucího volyňského muzea. V letních dnech
pořádá na nádvoří tvrze hudební koncerty. A protože se vyzná, vždy je to zaručená kvalita. Nejinak
tomu bylo u příležitosti koncertu bluesového kytaristy a zpěváka Paula Batta a jeho spoluhráče,

www.piseckysvet.cz

klávesisty Ondřeje Kříže. Na koncert této hudební dvojice jsem do Volyně přijela stejně tak jako
v minulém roce. Poprvé jsem Paula Batta slyšela
v legendárním RW café, následovně na koncertech v Písku a také jsem si ho pozvala na několik
vernisáží do Prácheňského muzea.
Paul Batto se narodil v roce 1967 ve slovinské Lublani. Je znám jako jazz-bluesový zpěvák,
skladatel a kytarista. Svoji hudební cestu ale za-

Hlasovali jste všichni (v píseckém ANO) jednomyslně, aby bylo uděleno vašemu předsedovi Andreji Babišovi státní vyznamenání za
boj proti korupci a za stabilizaci společnosti?
Pokud ano – co vás k tomu vedlo? Jaká je argumentace?

ODPOVÍDÁ JiŘÍ HOŘÁNEK:

Vážený pane Blažku, návrh vzešel od našeho
člena pana Ing. Makrlíka, je to jeho osobní iniciativa. Text jeho návrhu naleznete na
našem webu http://pisek.anobudelip.cz/cs/
aktuality/dopis-od-naseho-clena-35917. Na
oblastním sněmu Oblastní organizace Písek
konaném dne 12. února 2018 návrh podpořili
všichni přítomní členové oblastní organizace.
Těší mne Váš zájem o aktuality v našem hnutí.

počal zpíváním gospelu. Když v roce 1967 odešel z rodného Slovinska, usadil se ve Švýcarsku
a deset let zpíval s americkou gospelovou skupinou ABC (A Better Country). Od konce 90 let
převážně žije v Maďarsku a České republice a intenzivně koncertuje po celé Evropě. Vystupuje
sólově, vede vlastní kapely a hostuje s jazzovými
trii a swingovými orchestry. Zpívá blues, gospel
a jazz. Natočil několik autorských desek (poslední z nich kritikou uznávaná Ain‘t But One Way).
Volyňský koncetr Paula Batta a jeho spoluhráče, fenomenálního klávesisty Ondřeje Kříže
(rodáka ze Soběslavi), byl pro posluchače mimořádným zážitkem. Repertoár byl složen výhradně z autorské dílny Paula Batta. Zpěv s podmanivým zabarvení jeho hlasu, s naléhavou osobní
výpovědí, mnohdy s vyzněním do něžné erotické
polohy, neobyčejně souzněl s komorním místem
historického prostředí. Byl to vskutku neobyčejný večer. Gospelové počátky Paula Batta mu daly
do jeho následující hudební tvorby to nejdůležitější. Jak sám říká: „Pro mne to byla nejpodstatnější zkušenost s hudbou. Od samého začátku jsem
byl vychováván k postoji, že píseň musí mít ducha,
musí inspirovat – nejen povrchní zábava, ale něco
co mluví do duše. Tento postoj zůstal se mnou dodnes bez ohledu na styl hudby“.
Večer ve volyňské tvrzi s těmito dvěma hudebníky promlouval k posluchačům skutečně jejich
duší, srdcem a něčím, co nás přesahuje.

IRENA MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ
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KAUZA

Kdo a jak zajistí parkování pro cestující
u autobusového nádraží? Nikdo a nijak
V loňském roce požádala společnost Lidl město Písek o prodej pozemků
v těsné blízkosti současné prodejny, za účelem přestavby této prodejny.
Na jednání Zastupitelstva města Písku byla přijata usnesení, že se pozemky
města společnosti prodají, společnost podá návrh na změnu v územním
plánu, tu město schválí, a navíc společnost poskytne městu tři miliony na
výstavbu nového parkoviště pro cestující autobusem...
Konečné znění smlouvy, konkrétně smlouvy
o smlouvě budoucí, se schvalovalo na srpnovém
jednání zastupitelů. Něco málo ze smlouvy:
1. Na Pozemku má Lidl umístěné svoje parkoviště, které je primárně určeno pro zákazníky Prodejny Lidl (dále jen „Parkoviště“);
2. V blízkosti Prodejny Lidl se nachází autobusové
nádraží, což způsobuje, že kapacita Parkoviště
je často plně vyčerpána, a to třetími osobami,
které nejsou zákazníky Lidlu, ale míří pouze na
autobusové nádraží, neboť u autobusového nádraží je nedostatek veřejných parkovacích míst;
3. Lidl a Město dospěli k závěru, že v okolí Prodejny Lidl dlouhodobě panuje neuspokojivá situace s parkováním;
4. Lidl uvažuje o kompletní změně režimu zásobování Prodejny Lidl a parkování na Parkovišti
tak, aby jeho zákazníci měli dostatek parkovacích míst. Z tohoto důvodu uvažuje Lidl o podpoření výstavby nového parkoviště v blízkosti
Prodejny Lidl a autobusového nádraží;
5. Město připravuje nové parkovací plochy umístěné v blízkosti autobusového nádraží – v docházkové vzdálenosti, tak jak je zakresleno
v mapě, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.
Tyto nové parkovací plochy budou vytvořeny
při rekonstrukci ulice Truhlářská na pozemku
parc. č. 2185/1 k. ú. Písek, v rámci revitalizace sídliště JIH, kde novou úpravou komunikací
dojde k vytvoření cca 25 nových parkovacích
míst dle platné legislativy s termínem dokončení 15. 11. 2018 (dále jen „Nová parkovací
místa“). Výstavbu Nových parkovacích míst
Lidl podporuje, neboť dojde ke zlepšení situace
s parkováním v okolí Prodejny Lidl, a proto poskytne Městu příspěvek ve výši 3.000.000,- Kč
(dále jen „Příspěvek“) na výše uvedenou rekonstrukci.
6. Bude moci být zřízeno nejméně ... parkovacích
míst určených pro osobní vozidla (5 m dlouhá,
2,5 m široká, vozovka pro automobily bude alespoň 6,5 m široká). Tato parkovací místa budou
sloužit výhradně potřebám Budoucího kupujícího. Pokud bude možné v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími požadovat větší počet
parkovacích míst, považuje se tento vyšší počet
za sjednaný touto Smlouvou;
7. Parkoviště u Prodejny nebude veřejné, a to ani
zčásti, a na parkovišti u Prodejny budou moci
být osazeny elektrické závory, přičemž úprava

přístupu na parkoviště u Prodejny bude náležet
výlučně Budoucímu kupujícímu.
Když to shrnu, město se s Lidlem shoduje na
tom, že si Lidl dá parkoviště pod závoru. Město
i Lidl souhlasí s tím, že je třeba najít místa pro
cestující autobusového nádraží, a na vytvoření
parkoviště pro tyto cestující přispěje Lidl částkou
tři miliony, a jak stojí ve smlouvě o smlouvě budoucí: „Lidl je na základě této Smlouvy oprávněn
informovat třetí osoby parkující dlouhodobě na
Parkovišti o tom, že byla uvedena do provozu nová
parkovací místa, která mohou využít k dlouhodobému parkování...“ Tak Lidl zřejmě tyto cestující
na to parkoviště, co zaplatil, taky pošle.

Mnoho otazníků, žádná odpověď...
Pro obyvatele sídliště Jih to nejsou dobré zprávy. Znamenalo by to totiž, že si do ulice Truhlářská budou zajíždět zaparkovat svá auta cestující
autobusy. Ale jak by to fungovalo? Budou místa
pro ně označena? Kdo a jakým způsobem zkontroluje, jestli to parkování někdo nezneužívá?
Na to jsem se na srpnovém jednání ZM zeptala – a nedostala na místě odpověď, nikdo to totiž
nevěděl. Bylo přitom už po hlasování, kdy zastupitelé se smlouvou přijetím příspěvku souhlasili.

Odpovídají úředníci – překvapivě
Odpověď jsem dostala nedávno, z odboru investic a rozvoje, podepsán vedoucí odboru Václav Filip:
„V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí prodejny společnosti LIDL se tato společnost zavázala
poskytnout finanční příspěvek na vybudování parkovacích ploch v dochozí vzdálenosti od této prodejny (autobusového nádraží). Na základě této dohody hledal náš odbor možnost, kde případné nové
parkovací plochy vybudovat tak, aby vše mohlo
proběhnout v souladu s územním plánem města
a abychom splnili podmínku dochozí vzdálenosti.
Bohužel musím konstatovat, že se ani mě, ani
kolegovi Jamburovi z odboru výstavby nepodařilo najít vhodný pozemek, který by podmínky
pro výstavbu nového parkoviště splňoval. (...)
Náš návrh na rekonstrukci a rozšíření parkovacích ploch ve vnitrobloku u Pošty společnost
LIDL zamítla, byla tedy vyvolána další jednání
a vzhledem ke skutečnosti, že město mělo připravený projekt na rekonstrukci Truhlářské ulice,
9

byla tato možnost se společností LIDL diskutována. Vzhledem k tomu, že se tato lokalita nachází
v dochozí vzdálenosti, společnost LIDL s použitím
těchto prostředků na tuto akci souhlasila. Bohužel
musím konstatovat, že náš odbor opravdu nenalezl jinou vhodnou lokalitu, resp. pozemek, kde nové
parkovací plochy v dochozí vzdálenosti vybudovat.
Z tohoto důvodu jsme doporučili zastupitelstvu
města tyto prostředky použít na rekonstrukci parkovacích ploch v ulici Truhlářská.
Zároveň si dovoluji upřesnit, že z autobusového
nádraží nebudou auta naváděna do Truhlářské
ulice, ani se v této ulici žádná místa pro cestující
z autobusového nádraží nebudou vyhrazovat.
U prodejny LIDL dle odsouhlaseného řešení zůstane pro veřejnost (cestující) 6 parkovacích míst
+ 6 míst s vyhrazením pro tělesně postižené, které
nebudou pod závorou.“

Vyhrazená místa na Jihu? Spíš
nebudou žádná volná místa...

Čekala jsem bůhvíjaké opatření, rozhodně ne
toto. Pro nás to znamená, že Lidl pošle auta od
nádraží do Truhlářské ulice, tam nebudou žádná vyhrazená místa pro autobusové nádraží, spíš
tam nebudou vůbec žádná volná místa.
Nejenže nebude vůbec nijak vyřešeno parkoviště pro nádraží, nejenže se peníze na nová parkovací místa použijí na revitalizaci sídliště, která
má být pokryta rozpočtem města, navíc není ve
smlouvě s Lidlem vůbec dohodnuto, že alespoň
těch šest míst na parkování bude veřejných. Tady
se naši zastupitelé opravdu vyznamenali!
A pokud by i nakrásně v Truhlářské ulici vyhrazené parkování pro nádraží bylo, je to úplný nesmysl, navyšovat a zatěžovat dopravou vnitřek sídliště, které je klidovou, a hlavně obytnou zónou!
Domnívám se, že tímto rozhodnutím porušuje město dohodu, pro kterou dostane od Lidlu příspěvek tři miliony na výstavbu nových
parkovacích míst. Zároveň se domnívám, že
tímto rozhodnutím město vyšlo maximálně
vstříc pouze společnosti Lidl (odprodej pozemků v těsné blízkosti prodejny, přijetí změny
v územním plánu ve prospěch přestavby prodejny, povolení instalace závory na parkovišti u Lidlu) a na obyvatele, kteří potřebují parkovat
u autobusového nádraží, se město úplně vykašlalo – a to prostřednictvím našich zastupitelů.

MICHAELA ŠŤASTNÁ

PiŠTE a posílejte své názory!
Rádi přijímáme a zveřejňujeme Vaše dopisy,
ohlasy, náměty, dotazy i kritické názory.
Pozor však: NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁDNÉ
PŘÍSPĚVKY ANONYMŮ! Kontakt: redakce@
piseckysvet.cz, nebo vhoďte příspěvek do
schránky: Budějovická 102/5, Písek.
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Český červený kříž – Oblastní spolek Písek

KALENDÁŘ AKCÍ

Co se děje 7.– 21. září na Písecku

Vás zve na

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
10. 9. 2018

Písecko je dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí různého 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.
Kontakty na pořadatele akcí najdete na str. 12.

Středa 12. září

Pátek 7. září
14.00 KD		
17.00 PM		
				
18.00 Kino Portyč
19.00 DPČ		
20.30 Kino Portyč
20.30 Letní kino

18.00 Strom setkávání Osho meditace – NATARAJ
14.00 SeniorCentrum
Pro seniory – předčítání dobrovolníků
16.00 DPČ		
Neform. setkání pořadatelů akcí v Písku
16.00 Velké nám.
Roman Dragoun – koncert; přivezení
				
balónu, losování výherců letu, v18 hod.
				odlet balónu; za podpory PÍSEK SOBĚ – SNK
17.00 PM		
Výstava jednoho dne – Sluší nám to spolu
				
M. Brejchová – keramika, patchwork
17.30 Kino Portyč
Alfa – titulky
18.00 KD		
Tematický večer – přednáška: „Vzestup“
20.00 Kino Portyč
Důvěrný nepřítel

Burza dětského oblečení – prodej do 16.30
David Balihar – Cesta kol mé světnice
– vernisáž výstavy
Jan Palach
Letní terasa: Country Jam Session
Slender Man – titulky
Jurský svět: Zánik říše – dabing

Sobota 8. září
8.26 Nádraží ČD
9.00 KD		
10.00 Dům U slona
				
14.00 Kino Portyč
16.00 Kino Portyč
18.00 Kino Portyč
19.30 Lázně Vráž
20.30 Kino Portyč
20.30 Letní kino

PROGRAM
TÉMA PRO ROK 2018: Bezpečnost silničního provozu
09.00 – 12.00 hod.

Informační a ukázková stanoviště pro MŠ a ZŠ a veřejnost

10.00 – 16.00 hod.

Měření krevního tlaku a glykemie pro veřejnost

15.00 – 16.00 hod.

Přednáška „Úrazy a poranění v dopravě“

Výhledy nad Sušicí – pořádá KČT Turista
Burza dětského oblečení – výdej do 10.30
Dny evropského dědictví – vernisáž
a komentované prohlídky domu
Úžasňákovi 2, krátký film: Bao – dabing
Kryštůfek Robin – titulky
Temné síly – titulky
Ledecká dudácká muzika
Jan Palach
Světáci

Čtvrtek 13. září
17.00
17.00
17.30
19.30
20.00

ukázky obvazové techniky
ukázky ošetřování reálně namaskovaných poranění
vstup zdarma
Nábřeží od Kamenného mostu až k Novému mostu před pečovatelským domem a přednáškový sál v Čechově
ulici č. p. 454. V případě nepřízně počasí pouze před pečovatelským domem a přednáškový sál.

15.00
18.00
19.30
20.30

Neděle 9. září
EDH 2018 – Dny evropského dědictví
13.00 sv. Trojice		
Dny evropského dědictví – Výstava Písek
				
v tanci – taneční studio T–dance
14.00 Kino Portyč
Úžasňákovi 2, krátký film: Bao – dab., 3D
16.00 Kino Portyč
Kryštůfek Robin – titulky
18.00 Kino Portyč
Ten pravý, ta pravá? – titulky
20.30 Kino Portyč
Chata na prodej

10.00
12.49
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.30

Světový den první pomoci – celý den v OS ČČK
– dopoledne ukázková stanoviště reálně namaskovaných
zranění (viz str. 10)
8.30 MK		
Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
14.00 Palackého sady
Odpoledne s KDU–ČSL, do 17 hod.
Pohádková klubovna pro děti ml. šk. věku
15.00 MK		
10–16 OS ČČK		
měření krevního tlaku a glykemie
15.00 OS ČČK 		
přednáška Úrazy a poranění v dopravě
16.00 MK		
Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
17.00 Kozlovna
Za němčinou do Kozlovny
				
– německá konverzace zdarma
17.30 Kino Portyč
Chata na prodej
20.00 Kino Portyč
Ten pravý, ta pravá? – titulky

– bližší informace na telefonu 382 213 186 nebo na webových stránkách www.cckpisek.cz –
10

16.00
17.00
17.00
17.30
19.30
20.00

MK		
Sladovna		
MK		
Kino Portyč
Lázně Vráž
Kino Portyč

Seniorský večer, hraje Johny Band
Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
Sestra – titulky
Zpívání s kytarou
Predátor: Evoluce – titulky, 3D

Parkány		
Kino Portyč
Lázně Vráž
Kino Portyč

Piknik s KDU–ČSL
Predátor: Evoluce – titulky, 3D
Taneček na zámku
Sestra – titulky

Sobota 15. září
KD		
Nádraží ČD
Kino Portyč
Kamenný most
Kino Portyč
DPČ		
Kino Portyč
Kino Portyč

Setkání nejstarších občanů se starostkou
Čimelicko – pořádá KČT Otava
Malá čarodějnice – dabing
Běh mezi mosty – VI. ročník
Mamma Mia! Here We Go Again – titulky
Farewell benefiční show
Predátor: Evoluce – titulky
Všechno bude

Neděle 16. září
8.49
8.30
14.00
16.00
18.00
20.30

Nádraží ČD
Lázně Vráž
Kino Portyč
Kino Portyč
Kino Portyč
Kino Portyč

Rusalčino jezírko – pořádá KČT Turista
Bohoslužba
Malá čarodějnice – dabing
Mamma Mia! Here We Go Again – titulky
Všechno bude
Predátor: Evoluce – titulky

Pondělí 17. září
8.30 MK		
15.00 MK		
17.30 Kino Portyč
18.00 Sladovna		
				
				
19.00 DK Protivín
20.00 Kino Portyč

Úterý 11. září

Světový den první pomoci má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc
může – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti. Zásadní je ovšem znalost první pomoci.
Naučit se základní dovednosti není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, vzdělání či povolání
každého z nás.

KD		
MK		
Kino Portyč
Lázně Vráž
Kino Portyč

Pátek 14. září

Pondělí 10. září

možnost vyzkoušení kardiopulmonální resuscitace

Kdo zasedne na podzim v novém zastupitelstvu a bude
spolurozhodovat o budoucnosti Písku a jeho obyvatel?
Beseda kandidátů ve Sladovně v pondělí 17. září od
18 hodin. Foto z roku 2014 – po volbách. PS/Jelenová

IT poradna pro uživ. dotyk. zařízení
Listování – Kluk z kostek
Nástroje Google – Petr Pavelka
Důvěrný nepřítel
Lázeňská taneční osvěžovna
Alfa – titulky
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Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
Tvořivá klubovna – pro děti ml. šk. věku
Predátor: Evoluce – titulky
VEŘEJNÁ BESEDA „Komunální volby
2018 v Písku“ – diskuse kandidátů
do zastupitelstva o věcech veřejných
Permakulturní zahrada – viz str. 6
Všechno bude

Pořadatelé kulturních akcí

Úterý 18. září
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

KD
MK
MK
Kino Portyč
DPČ

18.00
19.00
19.30
20.00

Strom setkávání
KD
Lázně Vráž
Kino Portyč

Info-schůzka s pořadateli maturit. plesů
IT poradna pro uživ. dotyk. zařízení
Nástroje Google – Petr Pavelka
Spolu to dáme – dabing
A tak to tenkrát bylo – muzikál
– kroužek ZŠ Jana Husa
Cvičení v energii – informační schůzka
Taneční – podzimní taneční kurzy
Fautores Flautae
Miss Hanoi

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:
Vladislavova 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.restauracepapirak.cz
SeneCura SeniorCentrum Písek: Čelakovského 8, Písek,
tel. 382 201 730, www.seniorskydum.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-terapeutka.com
• Meditace, cvičení, konzultace – Dita Macháčková,
dita.machackova@volny.cz
• Poradna ájurvédy, ájurjóga – Radoslav Nahálka, www.ajurmed.cz
• Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy Katky Čápové,
kacabacapova@seznam.cz
• Výuka angličtiny a hry na kytaru – Jirka Macháček,
info@strom-setkavani.cz.
Vykulená sova: tř. Národní svobody 32/11, www.vykulenasova.cz,
tel. 736 464 177.

Středa 19. září
8.00 Strom setkávání
17.30 Kino Portyč
18.00 DPČ
19.00 sv. Trojice
19.00 KD
20.00 Kino Portyč

Osho meditace – NADABRAHMA
Miss Hanoi
A tak to tenkrát bylo – muzikál
– kroužek ZŠ Jana Husa
Společný koncert Petr Rímský & Misitu,
Jan Spálený, Petr Vašina
Taneční – podzimní taneční kurzy
Spolu to dáme – dabing

Čtvrtek 20. září
10.00
10.00
13.00
17.00

MK
Kino Portyč
KD
MK

17.00 MK
17.30 Kino Portyč
20.00 Kino Portyč

Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
Teambulding – představení pro seniory
Zasedání zastupitelstva města Písku
Čtenářský klub: Jan Hlach: Požár aneb
pět povídek z padesátých let a jeden sen
Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
Po čem muži touží
Alfa – titulky

Pátek 21. září
8.30 DFŠ
10.00 DFŠ
14.30 KD

18.00
19.00
19.30
20.30
20.30

Kino Portyč
DFŠ
Lázně Vráž
DPČ
Kino Portyč

Čert a Káča – Divadelní Agentura Praha
Čert a Káča – Divadelní Agentura Praha
Dny české státnosti královského
přemyslovského města Písku
Zahájení výstavy Fr. Doubka Česká
státnost, „Král, rytíř, zakladatel – Přemysl
Otakar II.“; Přednáška prof. Jana Royta:
Fundátorské dílo Přemyslovců
King Skate
Skleněný strop – Divadlo Ungelt Praha
Taneček na zámku
Vitacit + Blackmailers
Po čem muži touží

Pojďte na výstavu

www.piseckysvet.cz
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Maminky, nevíte kam s dětmi v deštivém počasí?

Zkuste Pilařiště ve Sladovně, je super

Po rozpálených měsících se začíná zatahovat a pobývání venku s malými
dětmi není úplně komfortní. Chtěli byste chodit na hřiště také na podzim
a v zimě? Není nic jednoduššího, než navštívit krytý, útulný a krásný prostor,
kde si vyhrají ti nejmenší.
Nejlepší způsob, jak rozvoj schopnosti dětí učit se
podpořit, je skrze hru, a proto pro ně Sladovna vytvořila fantastický herní prostor – Pilařiště. Expozice nabízí aktivity a zážitky všech typů her. Našim
cílem bylo vytvořit zábavný, pohodlný a krásný
prostor, kde si děti vyhrají do sytosti, a ti, co o ně
pečují, si mohou také hrát, odpočívat a najít inspiraci, jak nejlépe podpořit rozvoj svých maličkých.
Co tu najdete? Žádný text. Žádná slova. Zato
mnoho barev a obrazů. Krásné prostředí pro hru,

objevování, zkoumání světa pro děti do šesti let.
Pilařiště není o stereotypu, zákazech ani nařizování. Je to svět tvořivý a lákavý, který poradí dětem,
jak nakládat s nově objeveným. Všemi smysly tu
poznávají samy sebe a okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.

KDY JE PiLAŘiŠTĚ OTEVŘENÉ?
Každý den kromě pondělí:
•
Blok A: 09:00 – 10:30
•
Blok B: 10:30 – 12:00
•
Blok C: 12:30 – 14:00
•
Blok D: 14:00 – 15:30
Čistý čas herní aktivity v expozici je cca 75 min.
Vstupné do PILAŘIŠTĚ je 30 Kč na osobu.

Pilařiště je také pro mateřské školy!
Program pro školky je koncipován hravou formou
a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
předškolního vzdělávání, využívá metody prožit-

• KAROLÍNA BORECKÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ

Galerie Portyč, do 27. 9.

• 1918 – ROK ZALOŽENÍ REPUBLIKY: VÝSTAVA KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉHO STÁTU

• PUTOVNÍ VÝSTAVA LÉKAŘI BEZ HRANIC

Palackého sady, 18. – 22. 9.
Zajímá vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o poskytování lékařské pomoci v oblastech ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof? Pokud ano, máte jedinečnou možnost. Lékaři
bez hranic totiž přijíždějí do Písku se svou interaktivní výstavou.

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 zasloužily. Přiblíží, jak vypadal Písek v r. 1918, a doporučí vhodné knihy.

• PROMĚNY MARTY KRÁSOVÉ

• CESTA DO MYTOLOGIE

• FRANTIŠEK TRÁVNÍČEK A VÁCLAV TUREK – EMOCE

• LABORATOŘ: BESTIÁŘ
Sladovna.

Sladovna, do září 2018.
Interaktivní výstava ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů.

Památník města Protivína, do 31. 10.
O slavné protivínské rodačce.
Prácheňské muzeum, do 30. 9.

Stránky tajemného Bestiáře – knihy, plné fantastických bytostí.

• ALEŠ KREJČA

• DAVID BALIHAR – CESTA KOL MÉ SVĚTNICE / A JOURNEY
AROUD MY ROOM
Prácheňské muzeum, 8. – 30.9.
Fotografie dírkovou komorou. Vernisáž 7. 9. v 17 hod.

Prácheňské muzeum, do 30. 9. Podstatné nuance v obrazech A. Krejči.

• RENATA ŠTOLBOVÁ – KRAJINY MÉHO DĚTSTVÍ

Sladovna, do 7. 10. Výstava obrazů v Malé galerii Sladovny.

12

POZVÁNKY

13

kového a situačního učení a má za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.
Cíl programu: Inspirovat děti a podpořit jejich
přirozenou zvídavost a touhu objevovat. Poskytnout dětem impulzy pro rozvoj myšlení, vůle,
citů, sociálních dovedností a především pak fantazie.
Prohlídky skupiny z mateřských školek po
předchozí objednávce jsou možné od úterý do
pátku od 9:00 hodin.
Objednávky: tel. 387 999 997, e-mail: recepce@
sladovna.cz. Více informací: www.sladovna.cz

PETR BRŮHA, Sladovna Písek

KŘÍŽOVKA O CENY
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Nová lávka od architekta Pleskota se jmenuje po Dáše Šimkové. Tato pozdější politická
vězenkyně komunistického režimu žila v blízké vile nad řekou, kterou pro svou rodinu
postavil bankéř Jaroslav Šimek. Studovala na gymnáziu, milovala jazz, tanec a step,
ráda chodila tančit do ... /TAJENKA/. V komunistickém lágru si odseděla 14 let.
Vyluštěnou tajenku můžete nejpozději ve čtvrtek 13. září 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 řešitelé vyhrají zajímavou knížku z nakladatelství Albatros.
Tajenka z č. 16: „válečném hřbitově u Purkratic“. Obdrželi jsme tentokrát 36 správných
odpovědí. Knížky z Albatrosu získali vylosovaní: Ivana Hofmannová a Alois Svatek.

www.piseckysvet.cz
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Vzpomínka na skvělého
archeologa J. Kudrnáče
Ve čtvrtek 6. září uplynulo deset let od úmrtí píseckého rodáka (nar.
17.10.1922) a zakladatele české montánní (hornické) archeologie Jaroslava
Kudrnáče. Přestože žil a pracoval v Praze, do rodného města se pravidelně
rád vracel a jeho historii obohatil zcela zásadními poznatky.
Byl to především jeho výzkum středověkého
zlatorudného mlýna na Otavě v místě budované přečerpávací stanice čistírny odpadních vod
a také místa dalšího rudného mlýna u jezu proti

píseckému hradu. V Píseckých horách u zlatodolů na Havírkách za Flekačkami prozkoumal provizorní hornické obydlí z 16. století. Další výzkumy uskutečnil na východním předpolí gotického

KULTURA
mostu a v jižním křídle královského hradu, kde je
dnes restaurace Pí local club. V okolí města ještě
zkoumal několik rýžovišť zlata. Spolu jsme v osmdesátých letech prozkoumali neznámé sídlo z 15.
století na ostrůvku rybníka Němce. Ve svých pracích se také zabýval existencí středověké písecké
mincovny.
Dr. Kudrnáč vždy usiloval o ochranu píseckých
památek. Bojoval proti bourání středověké městské hradby v zadní části domů v Soukenické ulici
a zejména jeho iniciativou došlo k úpravě hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice, jehož úplná likvidace včetně zbourání ohradní zdi byla plánována
počátkem sedmdesátých let. Vypracoval seznam
zde pohřbených osobností (i když nekompletní),
na jejich hroby byly umístěny pamětní desky
a pohřebiště bylo prohlášeno za Pietní park –
Památník města Písku. Na hřbitově ještě zajistil konzervaci umělecky hodnotných železných
křížů a v hřbitovním kostele pozdně renesanční
kazatelny a pamětní bronzové desky píseckého
primátora S. R. Horského z roku 1603.
Neetické návrhy na likvidaci hrobů našich
předchůdců ale mají v Písku tradici. Není to tak
dávno, kdy se uvažovalo o vybagrování plochy
zaniklého středověkého hřbitova u děkanského
kostela Narození Panny Marie pro vybudování
podzemního parkoviště.
Výsledky svých výzkumů Jaroslav Kudrnáč
publikoval v řadě publikací a článků. Je autorem
scénáře expozice v píseckém muzeu, která je věnovaná těžbě a zpracování zlata. Většina exponátů pochází právě z jeho výzkumů.
Dílo, které po sobě dr. Jaroslav Kudrnáč zanechal, zůstane trvalým vkladem pro budoucí generace. Odpočívá na hřbitově v Praze – Motole.
Čest jeho památce!

JIŘÍ FRÖHLICH

Jaroslav Kudrnáč (vlevo) s autorem článku. Foto Václava Komasová
Inzerce
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Autor je archeolog
a dlouholetý spolupracovník dr. Kudrnáče
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ZAHRADNÍ SLAVNOST: Ve čtvrtek 30. srpna sice panovalo poněkud vrtošivé počasí, oby-

vatelé SENECURA SENIORCENTRA Písek v Čelakovského ulici se však nenechali odradit a užili si
dlouho očekávanou Zahradní slavnost, jak má být. Se svými blízkými se přišly potěšil celé rodiny, a tak
se místa u stolů pod přístřešky rychle zaplnila. O dobrou náladu se postarali Folklórní soubor Libín
z Prachatic, Taneční skupina Čížová pod vedením Jitky Dupalové a hudební skupina Písecká čtyřka.
Pochopitelně nechyběly ani skvělé dobroty z teplé i studené kuchyně a sladké mlsání. To vše bylo možné
především díky dlouhé řadě sponzorů: Maso West Klatovy, Pekárna Vacov, Pekárna Galaxie, Makro,
Pivovar Platan, Gastro Hamidovič Písek, Bidfood, Ag Foods, Zelenina Ara Písek. Obec Skály navíc
zapůjčila zahradní nábytek a stany. Se zajímavými ukázkami canisterapie vystoupily se svými psy Ing.
Jaroslava Kučerová a Petra Trojáková, program moderoval Jiří Hladký. Mimořádné poděkování za
podporu patří Městské části Praha 10, díky níž se mohla tato vydařená akce uskutečnit.
–MM–
16

historie

A to hned několik stovek!

Jiří Slavíček /11. 9. 1947 – 4. 3. 2011/ byl český novinář, který roky pracoval
pod pseudonymem Adolf Bašta. Pocházel z Písku, kam se po revoluci v roce
1989 často vracel.
představuje Paříž prostřednictvím míst, spojených
s Čechy, a také prostřednictvím francouzské gastronomie. Slavíček byl proslulým bonvivánem, rád
se bavil, kouřil, jedl a pil. Přátelé na něho vzpomínají jako na dobrého novináře a člověka, který
sršel humorem a nezkazil žádnou legraci.
Nicméně to, co ho činilo výjimečným, byla svérázná vzdělanost, stylová výřečnost a obrovská
společenská potřeba sdílet kulturní, sociální i politické znalosti s druhými formou bonmotů, překvapivých point a vtipných historek. To vše patřičně zúročil i v rozhlasovém éteru, ať už referoval
o nejvyšších státních záležitostech či o proměně
parfémů cestou v autobusu 83, který projíždí sociálně odlišnými čtvrtěmi Paříže. Známý byl i tím,
že se znal s kdekým a svými kontakty a znalostmi
nezištně pomáhal svým mladším kolegům.
Jiří Slavíček pocházel z Písku, kam se po revoluci často vracel a kde jsme v galerii Prácheňského muzea v roce 2005 společně zahájili výstavu
obrazů malíře Antonína Sládka (svého času žijícího v Paříži), zajímavou přednášku o českých
umělcích ve Francii a besedu v literární kavárně
RW café. Jiří tvrdil, že „český ostrůvek“ v Paříži,
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Uprchlíci jsou v Písku!

Nedožité výročí
píseckého Pařížana
V roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy
do Československa 21. srpna, byl jedním z těch,
kteří museli opustit vlast. Za svoji přítomnost
v budově českého rozhlasu, kde přítomní novináři vysílali až do posledního okamžiku „zajištění“ sovětskými vojáky. Za svoji politickou činnost
v roce 1968 byl odsouzen ke ztrátě českého občanství a do vězení.
Uchýlil se do Paříže, kde pracoval pod pseudonymem Adolf Bašta jako zpravodaj českého
vysílání radia Svobodná Evropa a to i po sametové revoluci. V osmdesátých letech spolupracoval
s časopisem Svědectví Pavla Tigrida, přes třicet
let byl redaktorem v nočním zpravodajství France
Inter, v posledních letech spolupracoval se zpravodajskou stanicí ČT 24 a s Českým rozhlasem 6, se
slovenským tiskem a různými TV stanicemi.
V roce 2009 vyšla v Nakladatelství Lidové noviny kniha „Bašta mezi žabožrouty“, s podtitulem
Pařížské postřehy Jiřího Slavíčka, kterou s ním ve
formě rozhovoru napsala publicistka Petra Svoboda. Kniha byla za přítomnosti mnoha přátel pokřtěna v půvabné literární kavárně Krásné ztráty,
nedaleko Betlémského náměstí v Praze. V knize
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Foto z vernisáže malíře Antonína Sládka v roce 2005
v Prácheňském muzeu. Zleva Jiří Slavíček, Antonín
Sládek, malířka Jana Mašíková (žijící ve Francii,
rovněž vystavovala v muzeu) a autorka textu.

kam počítal umělecké a intelektuální emigranty,
je rozhodně češtější než to, co zbylo po komunismu u nás. Za své největší mentory považoval
Pavla Tigrida a manžele Dubinovi (Nadace Marie
Dubinové finančně podporovala česko-francouzské výstavy v Prácheňském muzeu), přičemž rád
dodával, že nejzajímavější Čechy potkal v zahraničí a ty nejúžasnější v Paříži. Prý z mostu viděl
i stařenku Toyen skákat panáka na špičce ostrova
Svatého Ludvíka.
Dlouhá léta jsem Adolfa Baštu poslouchala na
Rádiu Svobodná Evropa a po roce 1989 jsem se
s ním seznámila v Paříži na jedné ze svých cest
za českými umělci ve Francii, na českém velvyslanectví, u příležitosti květnových oslav osvobození. S Jiřím Slavíčkem a ještě společně s Jiřím Kolářem jsem strávila nezapomenutelný večer. Od
té doby jsme byli v neustálém kontaktu a moje
další cesty do Paříže nikdy nepostrádaly dlouhé
toulky městem nad Seinou, s jeho nevyčerpatelnými informacemi z oblasti kultury, politiky
a historie českofrancouzských vztahů. Nezanedbatelná byla vždy i návštěva mnoha pařížských
restaurací, ve kterých se můj mlsný jazýček vytříbil ve francouzské kuchyni a výtečných vínech.
Nemohla jsem mít lepšího průvodce. Miloval
a dokonale znal Paříž, včetně mnoha zastrčených
romantických zákoutí, a dalo se mu věřit, že je
tam méně restaurací, kde nebyl, než těch, kde byl.
Svým způsobem se stal nejznámějším Čechem
v Paříži. Po čase jsme s Jiřím pojali úmysl, psát formou rozhovorů do píseckých novin pravidelnou
rubriku o aktualitách v Paříži z kulturní oblasti
českofrancouzské. Moc jsme se na tuto spolupráci
těšili. Bohužel zůstalo u jediného úvodního textu,
který Jiří věnoval píseckému mostu v kontextu
s pařížským Pont Neuf.
Jiří Slavíček zemřel náhle v Praze, den před svou
další přednáškou v Prácheňském muzeu v Písku. Jeho místo posledního odpočinku se nachází
na malém hřbitůvku v obci Paračov, nedaleko Písku. Když jsme tam poprvé s mým manželem šli
položit kytičku, něžně jsme mu vyčinili, že nás nepozval do vinárny, ale zcela jinam. V duchu tradice
jsme Jiřímu na místě připili červeným vínem.

IRENA MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ

V textu použity výňatky z textu Petry Svobody.

Navíc čile komunikují s dalšími členy svých rodin a zvou je do našeho krásného
města.….. Pokud nepatříte k menšině v naší společnosti, kterou po přečtení
prvních vět zachvátil rozsáhlý srdeční infarkt, můžete pokračovat ve čtení.
Nene, v rubrice Historie nepopisujeme současný stav. Píše se rok 1918.
V době před sto lety na tom byli Písečtí majetkově mnohonásobně hůře,
než jsme my dnes. Ale přijmout lidi prchající před válkou představovalo pro
tehdejší měšťany samozřejmost.
Až v posledních letech se z dějin vynořil polozapomenutý příběh uprchlíků od italského jezera
Ledro, kteří se tehdy počítali k císařské monarchii. Nad jejich malebným údolím v době I. světové války létaly rakouské bomby na Italy a italské
granáty na vojáky císaře pána. A protože rakouské úřady tušily, že nad jindy poměrně chladným
koutem Itálie bude brzy pořádně horko, rozhodly
se roku 1915 ze dne na den celé údolí vystěhovat. Desetitisíce obyvatel nastoupilo do vagonů,
jejichž lokomotivy zamířily na sever – do Čech.
Největší počet lidí vystoupil v obcích na Příbramsku, někteří však svá narychlo sbalená zavazadla
vyložili na nádraží v Písku.

Část dopisů v italštině adresovaných za I. světové
války do Písku. Repro z knihy Boemia.

Ačkoliv byly rakouské úřady známy svou precizností, není asi třeba psát, že poměrně náhlá
evakuace tak velikého množství obyvatel ve válečné době byla totálním chaosem. Odcházející
lidé neměli vůbec tušení, kam je vlak veze, o Čechách toho do té doby moc neslyšeli, natož aby je
někdo z nich někdy dříve navštívil. Mnoho z nich
nikdy neopustilo své údolí oddělené vysokými
horami od známého turistického cíle dneška –
jezera Lago di Garda. Příjezd do Čech byl tedy
šokem umocněným tím, že často došlo k rozdělení jednotlivých rodin a dlouho trvalo než se
jednotliví členové vůbec našli. Jednou z vůdčích
postav a jakýmsi mluvčím italských uprchlíků byl
pan Sartori, původně stavební technik a obchodník s látkami a sporáky v jedné osobě. Na něj se
obraceli jeho krajané roztroušení po celých Če-

chách a hledali u něj pomoc. Dopisy adresovali:
Giuglio Sartori, Husova třída 101, Písek.
„Prostřednictvím korespondence, přicházející
na adresu Husovy třídy 101 a odcházející odtud, se
začíná rozmotávat klubéčko červené niti, která po
čtyři roky těsně spojovala vystěhovalce v Čechách,“
píše Dario Colombo, který v roce 2008 shromáždil všechny možné doklady a vzpomínky uchovávané dodnes po rodinách v údolí do knihy
„Boemia“. Právě pohlednice s nejrozmanitějšími
prosbami, které proudily z celých Čech do domu
v dnešní Budějovické ulici, tvoří jeden z hlavních
pilířů knihy.
„Vede se nám dobře,“ píše z Husovi ulice devatenáctiletá dcera Giuglio Sartoriho Lucilla svému bratrovi, který skončil v ruském zajateckém
táboře. Komplikací však byla celá řada. Jejich
jazyk snad nikdo v Písku neuměl, nebyl žádný
tlumočník a k dorozumění sloužila jednoduchá
učebnice s názvem „Italsky snadno a rychle“. Rodina Sartoriů však mluvila dobře německy a to jí
v začátcích při jednání se zdejšími úřady situaci
značně usnadnilo.
Písečtí v době I. světové války nehostili jenom
přivandrovalce z dnešní provincie Trento. Další,
kteří našli svůj dočasný domov ve městě na Otavě,
byli utečenci z Terstu a z Istrie, konkrétně z oblasti města Rovinj. Ti nejčastěji našli zaměstnání ve zdejší tabákové továrně. Jako první však na
jih Čech připutovali železniční zřízenci a jejich
rodiny z druhého konce monarchie – z Haliče
a Bukoviny. Pro tyto ze všech nejubožejší vytvořili dokonce obyvatelé města speciální Komité,
jehož účelem bylo „podati ruky pomocné“ tehdy
ještě obyvatelům stejného státu. Vybíralo se hlavně kuchyňské nářadí, aby si naprosto nemajetní
lidé z dnešního Polska a Ukrajiny mohli alespoň
uvařit. Do Písku dorazil i transport tamních ortodoxních židů, se kterými byli komplikace ohledně nečistě připravovaných potravin. Písek se stal
útočištěm i pro komunitu Rusínů, která v krušných dobách našla azyl v Rolnickém pivovaru. Jim
se pomoc dostala hlavně od zdejší paní sládkové
a od nedaleko bydlící rodiny Danešů.
O vzájemném soužití místních a „cizích“ jinak
nevíme téměř nic. Zvláště uprchlíci z Haliče však
k srdci Píseckým nepřirostli. Když v listopadu 1918
po téměř čtyřech letech opouštěli město, zdejší Písecké listy jen suše konstatovaly: „Myslíme, že ni17

Významnou roli hrál v životě italských vysídlenců
i farář Lucillo Sartori, který z Písku jezdil sloužit mše
ke svým bývalým farníkům po celých Čechách.
Repro z knihy Boemia.

komu po nich teskno nebude.“ Budoucí obyvatelé
polského státu se zapsali do povědomí Píseckých
zřejmě hlavně údajnou nesvorností a leností. To
o Italech se psalo jinak: „Tento pracovitý lid budeme míti zajisté v dobré paměti. Všichni skoro z nich,
zejména děti, naučili se dosti dobře česky a přilnuli
k našemu lidu a lid k nim.“ Italové na rozloučení,
které proběhlo až na začátku roku 1919, zhotovili
velkou papírovou desku, na kterou sepsali poděkování, přání všeho dobrého a všichni se pod text podepsali. Rozlučkový diplom pak vyvěsili do jedné
z výloh zdejšího knihkupectví. O několik měsíců
dříve se však i tito váleční uprchlíci v Píseckých
listech mohli dočíst, že „…by bylo záhodno, aby
z našeho města konečně již taky zmizeli.“
Tak či onak před sto lety zdejší měšťané v těžké
zkoušce své povahy obstáli celkem se ctí. Svědčí
o tom i povzdechnutí jisté Santy po návratu do
válkou poničeného rodného Rovinja, která Sartoriům napsala: „Oč bylo lepší zůstat v Písku!“

JAN KOUBA

Autor je etnograf Prácheňského muzea

Tento dům v Budějovické ulici obývala v době
I. světové války rodina Giulia Sartoriho, foto autor

VOLBY
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SEZNAM VŠECH kandidátů

do Zastupitelstva města Písku

VOLBY V PÍSKU: celkem 268 kandidátek a kandidátů na 10 kandidátních listinách
má zájem usednout na podzim v píseckém zastupitelstvu – tak co, občane, komu dáš
svůj hlas??? Zveřejňujeme úplný seznam všech kandidátů – napříč stranami, řazeno podle
abesedy. Devět kandidátních listin je úplných, tedy kandidují na všech 27 míst v ZM, jen
koalice PRO PÍSEK (Jihočeši 2012, TOP09 a VPM) kandiduje v počtu 25. Na kandidátce
chybí dosavadní radní a bývalý starosta Písku za ODS (1998 – 2006), advokát Luboš Průša,
který je nyní zároveň krajským zastupitelem a předsedou klubu JIHOČEŠI 2012 – odstoupil
v srpnu z 5. místa kandidátky. Z listiny PRO PÍSEK odstoupila i projektová manažerka Ivana
Očásková, kterou kandidovali rovněž Jihočeši 2012. Na žádné kandidátce se neobjevuje ani
další bývalý starosta Písku za ODS a dosavadní radní Miroslav Sládek (naposledy byl zvolen
na kandidátce Písecký Patrioti). Na kandidátce ODS chybí dosavadní zastupitel Zdeněk
Kulič, který se neobjevil ani v jiném subjektu, na rozdíl od Marka Anděla, jenž jediný změnil
kandidátní listinu – zatímco dosud je radním zvoleným (jako bezpartijní) za ANO 2011, nyní
vede kandidátku zcela nového sdružení nezávislých kandidátů PÍSEK SOBĚ. Ostatní současní
členové zastupitelstva kandidují za stejné subjekty jako v minulém období.
Jméno kandidáta, věk, kandidátní listina,
číslo na kandidátce, politická příslušnost:

Adámek Jan Mgr., 58, PRO PÍSEK 5, bezp.
Anděl Marek , 46 , PÍSEK SOBĚ – SNK 1, bezp.
Andělová Darja, 21, PÍSEK SOBĚ – SNK 16, bezp.
Bardová Ivana, 25, ODS 23, bezp.
Bárta Tomáš, 43, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 17, bezp.
Bártová Lenka PharmDr., 54, PRO PÍSEK 11,bezp.
Bartuška Jakub, 21, ODS 20, ODS
Batěk Pavel Bc., 34, ČSSD 19, ČSSD
Belák Jan, 30, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 7, Svobodní
Bělík Roman, 42, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 11, SPD
Biskup Milan, 50, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 11, bezp.
Blažek Vojtěch Mgr., 31, PRO PÍSEK 12, JIH 12
Boček Radek Ing. Arch., 44, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 2, bezp.
Borovanský Miroslav, 19, ANO 2011 20, bezp.
Brabcová Simona, 47, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 22, bezp.
Brabec Jan Ing. Bc., 48, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 1, SPD
Brabec Stanislav, 56, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 10, bezp.
Brož Martin, 37, Česká pirátská strana 1, Piráti
Brynda Miroslav, 41, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 18, bezp.
Bubeníček Milan, 48, PÍSEK SOBĚ – SNK 6, bezp.
Buček Pavel MUDr., 63, PÍSEK SOBĚ – SNK 2,bezp.
Cejnar Karel PhDr. CSc., 72, ODS 4, ODS
Cejp Vladimír MUDr., 61, PRO PÍSEK 23, bezp.
Cieslar Miloš Ing., 66, ANO 2011 7, bezp.
Čapek Michal JUDr. Ing., 29, ANO 2011 2, ANO
Čapková Petra, 42, ČSSD 21, ČSSD
Černá Dagmar, 57, PÍSEK SOBĚ – SNK 14, bezp.
Černý Antonín Ing., 77, ČSSD 25, ČSSD
Černý Jiří Bc., 45, ODS 1, ODS
Čupová Miroslava Mgr., 57, KDU-ČSL 5, KDU-ČSL
Dermeková Pavla DiS., 31, Česká pirát. strana
25, bezp.

Devera Roman MA, MSc. (econ), 34, ČSSD 11, bezp.
Deverová Jaroslava Mgr., 57, ČSSD 7, ČSSD
Dlabač Pavel, 47, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 25, bezp.
Dlasková Eva, 59, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 26, bezp.
Dobiášová Lenka, 62, Česká pirát. strana 17, bezp.
Doležal Martin, 21, ODS 26, bezp.
Drašnar Roman, 52, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 26, bezp.
Drnec Michal Mgr., 45, PRO PÍSEK 8 TOP 09
Duchoň Vilém, 62, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 27, SPD
Dvořák Jiří Ing., 71, KSČM 25, KSČM
Fialová Milena, 51, ODS 19, bezp.
Fikejzová Veronika, 41, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7, SPD
Flaška David, 47, PÍSEK SOBĚ – SNK 20, bezp.
Fořt František Mgr., 60, PRO PÍSEK 21, VPM
Franců Tomáš Ing., 69, PRO PÍSEK 9, JIH 12
Freiberg Tomáš, 42, ANO 2011 9, bezp.
Gavlasz Václav Ing., 56, ČSSD 6, bezp.
Hadačová Aneta, 24, ČSSD 20, ČSSD
Hajíčková Milena Mgr., 42, ČSSD 16, ČSSD
Hájko Jiří, 35, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
12, SPD
Hanáková Darina, 37, ANO 2011 4, ANO
Handrejch Josef Bc., 38, PÍSEK SOBĚ – SNK 25,
bezp.
Hladík Petr Ing., 44, KDU-ČSL 1 KDU-ČSL
KDU-ČSL
Hladký Jiří, 71, PRO PÍSEK 3, VPM
Hlaváček Rostislav, 30, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 27, bezp.
Holkupová Magdaléna, 40, PÍSEK SOBĚ – SNK
21, bezp.
Holubová Petra dipl. um., 42, KDU-ČSL 14, bezp.
Homola Roman, 46, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 18, bezp.
Horák Daniel, 19, ODS 21, ODS
Horák Michal Ing., 53, Česká pirát. strana 3, Piráti
Horník Vít, 26, ANO 2011 24, bezp.
Hořánek Jiří Mgr. Ing., 65, ANO 2011 1, ANO
18
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Houdek Filip, 34, Česká pirátská strana 20, bezp.
Hovora Radek, 41, PRO PÍSEK 26, bezp.
Hronek Jiří Ing., 35, KDU-ČSL 6, bezp.
Hubáček Jiří, 29, ODS 27, bezp.
Hubka Pavel, 49, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 1, Svobodní
Hudec Radek, 30, ODS 13, ODS
Hýbek Jiří, 27, Česká pirátská strana 8, Piráti
Hýbl Robin, 19, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 6, SPD
Hýbl Roman, 54, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 2, SPD
Choulík Jan, 71, KSČM 24, KSČM
Chválová Barbora, 20, Česká pirát. strana 7, Piráti
Chytrý Karel MUDr., 63, ČSSD 10, bezp.
Indrák Miroslav, 69, KSČM 22, KSČM
Jablonská Laura Ing. arch., 46, KDU-ČSL 7, bezp.
Janda Josef, 51, PÍSEK SOBĚ – SNK 26, bezp.
Janda Libor Mgr., 43, KDU-ČSL 27, bezp.
Jandová Eva, 51, PÍSEK SOBĚ – SNK 12, bezp.
Janoušková Ivana, 67, ČSSD 18, bezp.
Janovský Miroslav Mgr., 46, PRO PÍSEK 6, JIH 12
Jansa Jiří Ing., 52, ANO 2011 13, bezp.
Jedlička Roman Mgr., 66, ODS 8, ODS
Jedličková Milena, 48, ČSSD 23, ČSSD
Jelínek Zdeněk, 40, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 13, bezp.
Jezl Pavel Mgr., 44, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 14, bezp.
Jirman Michal, 51, KSČM 2, KSČM
Jungwirthová Dagmar, 39, Svob.a př.dem.-T.
Okamura (SPD) 23, bezp.
Kajtman David Ing., 26, Česká pirát. strana 22,
bezp.
Kaláb Ondřej Mgr., 46, Česká pirátská strana 24,bezp.
Kalina Josef Mgr., 66, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 9, bezp.
Kalina Bicanová Vladimíra, 39, ANO 2011 19,
bezp.
Kalinová Karolína, 18, ANO 2011 27, bezp.
Karas Zdeněk, 56, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 10, bezp.
Kasík Miroslav, 40, PÍSEK SOBĚ – SNK 18, bezp.
Kašpar Pavel, 49, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 3, Svobodní
Keclík Josef, 56, ANO 2011 3, ANO
Klásek Aleš, 45, PÍSEK SOBĚ – SNK 10, bezp.
Klusoň Vlastimil, 52, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 24, bezp.
Knot Josef JUDr. MBA, 46, PRO PÍSEK 2, TOP 09
Koblic Petr Bc., 46, ANO 2011 10, bezp.
Kohout Josef, 33, ODS 25, bezp.
Kolář Jan, 68, KSČM 21, bezp.
Kolář Václav, 68, KDU-ČSL 25, bezp.
Konvička Zbyněk, 43, Česká pirát. strana 6, Piráti
Korecký Miroslav Ing., 74, KSČM 26, KSČM
Kothánek Jiří Mgr., 43, ČSSD 8, bezp.
Kotrbatá Romana, 47, ANO 2011 12, bezp.
Kovařík Josef RSDr., 70, KSČM 8, KSČM
Kovaříková Zdeňka, 67, KSČM 13, KSČM
Kozák Aleš Ing., 40, KDU-ČSL 8, bezp.
Kozáková Jana, 64, KSČM 3 KSČM KSČM
Kozlík Karel Ing., 41, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 21, bezp.
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Kozlíková Helena MUDr., 47, ODS 7, bezp.
Kožmín Pavel Ing., 42, KDU-ČSL 11, bezp.
Kratochvíle Karel Ing. 60, ČSSD 24, ČSSD
Kratochvíle Michal, 20, ČSSD 13, ČSSD
Krejča Miroslav Ing. Bc. CSc., 62, SVOBODNÍ
& PÍSECKÝ PATRIOTI 4, bezp.
Krejčí Josef, 67, KSČM 20, KSČM
Krejčíř Tomáš, 39, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 25, bezp.
Krlín Slavomil, 53, KSČM 5, KSČM
Kropš Karel, 46, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 9, Svobodní
Kroutilová Gabriela Bc. DiS.,31, PÍSEK SOBĚ –
SNK 22, bezp.
Kubátová Lucie, 22, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 16, bezp.
Kubeš Milan, 56, PÍSEK SOBĚ – SNK 19, bezp.
Kučera Petr, 46, PÍSEK SOBĚ – SNK 9, bezp.
Kudrlová Jindřiška, 60, ČSSD 3, ČSSD
Kuchař Jiří Ing., 47, PRO PÍSEK 20, TOP 09
Kůra Martin, 23, ODS 24, bezp.
Kůrová Lenka Mgr., 49, ODS 18, bezp.
Kuruová Erika, 41, Česká pirátská strana 16, bezp.
Kutiš Evžen, 60, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 24, bezp.
Lanc Martin DiS., 32, ANO 2011 23, bezp.
Landa Jan Ing., 27, ODS 22, bezp.
Landík Filip, 21, ODS 12, ODS
Leipner Jaroslav Ing., 73, ODS 16, ODS
Lejčar Jiří RSDr., 72, KSČM 9, KSČM
Lejčarová Jaroslava, 69, KSČM 23, KSČM
Lešek Vladimír, 53, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 6, bezp.
Lid Václav Bc., 56, Česká pirátská strana 13, bezp.
Lid Říšský Jan Bc., 29, Česká pirát. strana 21,
Piráti
Lidová Barbora Mgr., 31, Česká pirátská strana
26,bezp.
Liška Jan, 62, ANO 2011 14, bezp.
Liška Zdeněk, 30, Česká pirátská strana 23, bezp.
Ludvík Martin, 31, Česká pirátská strana 14, bezp.
Lukášová Věra BcA., 44, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 23, bezp.
Lusková Marie, 69, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 3, SPD
Malík Milan Mgr., 47, ČSSD 12, bezp.
Manek Jan Ing., 31, KDU-ČSL 3, bezp.
Marek Jiří, 51, PÍSEK SOBĚ – SNK 13, bezp.
Mareš Petr Ing., 58, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 16, bezp.
Matulka Jan, 46, PÍSEK SOBĚ – SNK 3, bezp.
Mervartová Ivana Bc., 30, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 15, bezp.
Měřička Radek Bc., 27, ANO 2011 21, bezp.
Michalec Petr, 57, PRO PÍSEK 18, bezp.
Mikulík Filip, 42, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 20, bezp.
Mládek Pavel, 20, ANO 2011 18, bezp.
Moravová Daniela, 55, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 13, SPD
Mráz Štěpán, 20, KDU-ČSL 9, bezp.
Musil Jan MUDr., 62, ODS 14, bezp.
Nádějová Lenka DiS., 53, Česká pirát. strana 27,
bezp.
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Nebes Lukáš, 36, ANO 2011 5, bezp.
Nebesová Kateřina Ing., 33, ANO 2011 16, bezp.
Nechvátalová Daniela Mgr., 46, ODS 6, ODS
Nejedlá Lucie 26, Česká pirátská strana 18, bezp.
Nejedlá Slávka, 47, PÍSEK SOBĚ – SNK 15, bezp.
Němeček Vratislav MUDr., 60, KDU-ČSL 19, bezp.
Novák Josef, 73, KSČM 27, KSČM
Novák Oto, 67, KSČM 16, KSČM
Novák Richard, 53, ODS 11, ODS
Nový Ivo, 65, ČSSD 26, ČSSD
Ondřich Roman DiS., 46, ČSSD 2, ČSSD
Pavelková Stanislava, 49, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 5, SPD
Pavlicová Petra Ing., 45, ANO 2011 15, bezp.
Pavlíček Jan, 69, KSČM 15, KSČM
Pekárková Libuše, 51, ANO 2011 22, bezp.
Pfeilerová Veronika Mgr., 40, KDU-ČSL 26, bezp.
Pícha Petr Mgr., 64, PÍSEK SOBĚ – SNK 4, bezp.
Píšová Barbora Bc., 40, PRO PÍSEK 25, bezp.
Pobudová Květoslava, 53, KSČM 7, bezp.
Podojil Stanislav, 32, Česká pirát. strana 10, Piráti
Pokorná Kateřina Ing., 38, KDU-ČSL 13, bezp.
Pokorný Jan Ing., 27, Česká pirátská strana 12,
bezp.
Pokorný Miroslav, 53, PÍSEK SOBĚ – SNK 7, bezp.
Pokorný Petr, 41, KDU-ČSL 16, bezp.
Posekaný Tomáš Bc., 25, Česká pirátská strana
4, Piráti
Poskočil Tomáš Mgr., 37, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 8, bezp.
Pospíšil Filip, 45, KDU-ČSL 22, bezp.
Pospíšil Jaroslav Ing., 69, ANO 2011 6, bezp.
Pospíšilová Jiřina, 68, ANO 2011 17, bezp.
Procházka Aleš, 28, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ
PATRIOTI 5, Svobodní
Průša Jiří, 61, KDU-ČSL 24, bezp.
Průša Michal 37, ODS 5, ODS
Přibáň Michal MUDr., 52, ODS 2, ODS
Pumpr Petr MUDr., 41, PRO PÍSEK 14, bezp.
Rádr Filip Mgr., 41, ČSSD 5, bezp.
Rambousová Hana Mgr., 65, ČSSD 27, bezp.
Reichl Václav, 74, KSČM 19, bezp.
Rosolová Lenka Ing., 55, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 17, bezp.
Růžička Tomáš RNDr., 58, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 19, bezp.
Rysová Jarmila Ing., 68, ODS 15, ODS
Řezáč Vít Ing. Arch., 55, KDU-ČSL 18, bezp.
Sádlová Soňa, 56, KDU-ČSL 2, KDU-ČSL
Semecký Martin, 32, Česká pirátská strana 9, Piráti
Semmelbauer Karel, 40, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 20, bezp.
Skřivánková Věnceslava MVDr., 80, PÍSEK
SOBĚ – SNK 27, bezp.
Slámová Irena, 75, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 14, bezp.
Slanec Josef, 64, KSČM 12, KSČM
Slaný Jiří, 65, ODS 3, ODS
Slavíková Ivana, DiS., 51, ČSSD 17, ČSSD
Smola Milan, 61, PRO PÍSEK 16, VPM
Smolar Josef Ing., 65, PÍSEK SOBĚ – SNK 23, bezp.
Soumar Josef, 33, Česká pirátská strana 2, Piráti
Soušek Petr, 30, Česká pirátská strana 5, Piráti
Stehlíková Alice, 63, KSČM 10, KSČM
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Stehlíková Lenka Mgr., 33, PÍSEK SOBĚ – SNK
17, bezp.
Striebliková Zlata Ing., 38, KDU-ČSL 17, bezp.
Sulková Miriam DiS., 41, KDU-ČSL 23, bezp.
Svoboda Vilém MUDr., 49, PRO PÍSEK 13, bezp.
Šafránek Rostislav, 18, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 19, bezp.
Šácha Josef Mgr., 38, PÍSEK SOBĚ – SNK 8, bezp.
Šebelle Jiří Mgr., 37, KSČM 4, bezp.
Šefránek Luboš, 30, Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD) 21, bezp.
Šimeček Václav, 61, KSČM 11, bezp.
Šindelářová Marcela, 40, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 4, SPD
Škodová Lenka Ing., 34, ČSSD 9, bezp.
Šolc Jiří Mgr. Bc., 42, PRO PÍSEK 17, bezp.
Šťastný Zdeněk Ing., 50, PRO PÍSEK 10, VPM
Štorková Vladimíra Ing., 51, ANO 2011 25, bezp.
Šubrt Stanislav Ing. Bc., 61, Svob.a př.dem.-T.
Okamura (SPD) 8, SPD
Švarc Alois, 47, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 12, bezp.
Švecová Dagmar Bc., 62, Česká pirát. strana 15,
bezp.
Švejda Pavel Ing., 59, ANO 2011 8, bezp.
Talián Michal, 47, ČSSD 22, ČSSD
Taraba Jan JUDr., 59, ODS 10, bezp.
Terč Miloň MgA., 71, PÍSEK SOBĚ – SNK 24, bezp.
Termannová Lenka Mgr., 51, PÍSEK SOBĚ –
SNK 11, bezp.
Toman Jiří, 68, KSČM 14, KSČM
Tománek Jiří RSDr., 67, KSČM 17, KSČM
Trambová Petra Ing. Arch., 44, PRO PÍSEK 4,
TOP 09
Turek Adam, 18, ČSSD 14, bezp.
Turek Michal MUDr. MBA, 43, ČSSD 4, ČSSD
Turnerová Alena, 29, ANO 2011 26, bezp.
Tyll Rudolf MUDr., 46, PRO PÍSEK 7, bezp.
Uhlík Jiří Ing., 55, ČSSD 15, ČSSD
Uhrová Marcela, 75, KDU-ČSL 12, bezp.
Untermüller Ondřej, 20, ANO 2011 11, bezp.
Váně Tomáš MUDr., 49, KDU-ČSL 15, bezp.
Vanžurová Eva Mgr., 65, PRO PÍSEK 1, JIH 12
Vávra Jan, 24, Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
15,bezp.
Veselý Ondřej JUDr., 42, ČSSD 1, ČSSD
Vilítová Květoslava, 76, KSČM 18 KSČM KSČM
Vinkler Martin, 43, PÍSEK SOBĚ – SNK 5 NK bezp.
Vinterová Anna Mgr., 75, ODS 17 ODS ODS
Vlček Dominik, 25, Česká pirátská strana 19, bezp.
Vlk Oldřich Bc., 44, PRO PÍSEK 24, bezp.
Vlnatý Jaroslav, 54, KSČM 6, KSČM
Vodička Karel, 67, KSČM 1, KSČM
Vojík Tomáš, 44, SVOBODNÍ & PÍSECKÝ PATRIOTI 22, bezp.
Vondráčková Renata, 64, KDU-ČSL 21, KDU-ČSL
Vondryska Viktor Mgr., 46, KDU-ČSL 20, bezp.
Voříšek Ivo, 53, Česká pirátská strana 11, bezp.
Votýpka Martin MUDr., 37, PRO PÍSEK 15,bezp.
Zajíčková Alexandra Mgr., 69, PRO PÍSEK 22,bezp.
Záluská Eva Mgr., 40, KDU-ČSL 10, bezp.
Záluský Tomáš Ing., 41, KDU-ČSL 4, bezp.
Žaba Rudolf MUDr., 72, ODS 9, ODS

Podle www.volby.cz
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VÍTÁME: Narodili se v srpnu / září Zemřeli v srpnu
22. 8. Lucii Pekárkové z Rakovic dcera Lucie
22. 8. Jaroslavě Plaché z Protivína
dcera Anna Křehlíková
22. 8. Vendule Liškové z Písku syn Teodor
23. 8. Adéle Šafránkové z Kostelce nad Vlt.
dcera Antonie Průchová
24. 8. Lucii Koláříkové z Písku syn Lukáš Lepič
24. 8. Radce Vostré z Písku syn Martin
24. 8. Marcele Kočové z Mirotic syn Josef Kočí
24. 8. Zuzaně Kohoutové z Písku syn Matěj Čech
25. 8. Kateřině Polívkové z Písku syn David
25. 8. Petře Blaškové z Volar syn Petr
25. 8. Lucii Zemanové z Milevska syn Jan
25. 8. Václavě Králíčkové z Písku syn Jan Smaha
26. 8. Lucii Ryšavé z Drahonic
dcera Ema Prokopová
26. 8. Vendule Lampertové z Neznašova
dcera Julia Marečková
26. 8. Nikole Kotmelové z Veselíčka
dcera Beáta Kotmelová
26. 8. Sabině Humpálové z Vodňan
syn Adam Fouček
28. 8. Tereze Křepelové z Chvaletic
syn Teodor Pícha
28. 8. Marcele Nováčkové z Písku dcera Nina
29. 8. Markétě Uhlířové z Protivína
dcera Tereza Bryndová

Pohřební služba Foitová – Vrba,

Harantova 415, Písek
21. 8. Anna Konvičková, Písek, 91 let
29. 8. Antonín Mařánek, Albrechtice n. Vlt., 82 let
31. 8. Jiří Boček, Písek, 91 let

Pohřební služba
Městské služby Písek,
30. 8. Pavlíně Boucové z Písku syn Tadeaš
30. 8. Miroslavě Laštovkové z Temelína
dcera Beata Štípková
30. 8. Veronice Vlčkové z Třešňové syn Otakar
31. 8. Stanislavě Vašinové ze Zaboří syn Jiří
31. 8. Michaele Kvěchové z Vodňan
dcera Kristýna Marková
2. 9. Michaele Varhaníkové z Týna nad Vlt.
dcera Natálie Netolická
2. 9. Radce Vykoukové z Písku
dcera Nikola Němcová
2. 9. Kristýně Eichnerové z Hněvkova syn Matyáš Eichner
2. 9. Lucii Fricové z Veltěže dcera Elen Lojíková
3. 9. Markétě Krejčové z Písku
dcera Linda Vojtová
4. 9. Soně Liškové ze Strážkovic
syn Milan Sedláček
Inzerce

Svaz diabetiků ČR – pobočný spolek Písek zve:
Scházíme se vždy první středu v měsíci v 15h v bývalé budově ONV
v Budovcově ulici (v přízemí). Každé úterý chodíme cvičit – MŠ Sluníčko, 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: 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

KOUPÍM STARÉ MINCE, ZNÁMKY, BANKOVKY, POHLEDY
– i celé sbírky, pozůstalosti. Obrazy, vzduchovky, rádia, hodiny, porcelán, knihy, šavle, vojenské předměty a jiné staré věci. Tel 722 777 672

Lesní hřbitov v Písku
23. 8. Zuzana Borůvková, Praha, 68 let
23. 8. František Vrba, Písek, 81 let

Inzerce
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Muzejník při záchraně labutí
Na počátku mé éry zoologa muzea neexistovaly žádné záchranné stanice pro
handicapované živočichy. Z tohoto důvodu byla součástí mé pracovní náplně
také starost o nalezená poraněná zvířata. Nejčastějšími živočichy, k jejichž
záchraně jsem byl volán, byly labutě.
V zimě se jednalo o ptáky přimrzlé k ledu. Když
Otava mezi mosty zamrzla, bál jsem se chodit do
práce. Hned jak se rozednilo, už mi zvonil telefon
s oznámením o přimrzlých labutích.
Většinou šlo o planý poplach. Labutě si před
spaním často skrývají nohy do tepla pod křídla.
Proto nebyly z boku vidět a lidé si mysleli, že vězí
v ledu. V takovém případě mi stačilo, abych do
blízkosti „přimrzlé“ labutě hodil na led hroudu.
Vyplašená labuť se zvedla a tím prokázala, že není
přimrzlá. Ale byly samozřejmě dny, kdy labutě
opravdu přimrzly. K tomu došlo tehdy, když bylo
ve dne teplo a vrchní vrstva ledu roztála. Pokud
si labuť večer lehla do louže a v noci mrzlo, pak
její peří na břiše přimrzlo k povrchu ledu. Ale ani
v takovém případě jsem nemohl pomoci, jedině
pokud byl led dostatečně silný. Jednou jsem byl
povolán vedením Okresního úřadu k hejnu labutí, ve kterém mělo několik labutí namrzlé zobáky.
Proto se lidé domnívali, že jsou ohrožené vyhladověním. Byl mi dán úkol odchytit za pomoci hasičů labutě s námrazou a tu jim sundat.
Musím přiznat, že tento úkol jsem musel odmítnout. Za prvé mi nebylo jasné, jak chytíme
labutě, které bez problémů plavou i létají. Navíc
jsem netušil, jak by se nám mohlo podařit pochytat právě jen ty se zamrzlými zobáky? A i kdyby
se vše povedlo, sundali bychom jim námrazu a co
potom: pokud je pustíme zase na řeku, tak se jim
při mrazivém počasí námraza zase za čas vytvoří. Dalším argumentem zbytečnosti zásahu bylo
to, že ostatní, nejspíš chytřejší labutě, si tak často
ponořují zobáky do vody, že se jim na nich led
neusadí. Vše dopadlo dobře i bez našeho zásahu.
Labutě námrazu přežily a v následujících dnech
se oteplilo a tím se problém vyřešil sám.
Jednou jsem byl povolán k záchraně labutě
i v létě. To bylo v době, kdy byla vedra a v Otavě
bylo málo vody. Zavolali mi z městského úřadu, že
se tam dostavil nějaký pán, který jim oznámil, že
na ostrůvku proti Jihru je zraněná labuť a on mne
tam bude čekat. Sebral jsem keser a vysoké rybářské boty. K tomu ještě pytel pro převoz na ošetření. Vše jsem naházel do trabanta a vyjel na místo.

Nikdo tam na mne nečekal. Na ostrůvku stály tři
labutě. Žádná nevypadala zraněně. Všiml jsem si,
že na protějším břehu na mne nějaký pán mává.
Něco na mne volal, ale já jsem mu nerozuměl, protože kousek za ním pracoval skřípající buldozer.
„Která to je?“ – křičel jsem ze všech sil. Muž sešel
ke břehu a zakřičel, že ta, co stojí na špici. „Jaké
má zranění?“ křičel jsem já. „Má třpytku v zobáku,“ upřesnil on. „A jak ji mám chytit?“ „Musíte ji

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

obklíčit!“ To mne odzbrojilo. Nasedl jsem do trabanta a odjel opět s nepořízenou. Takovou labuť
nemohu zachránit, ale možná by věděli rybáři, jak
takovým zraněním zabránit...

Text a foto KAREL PECL

ornitolog a vedoucí fotografické sekce PUB

PUBLICISTIKA
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Bylo to velmi dobré...
Žel, bylo, ale věřím, že jednou zase bude. Kolikrát jsem
to slyšel. Podívej se kolem
sebe, nevidíš to? Nevidíš to,
co se tady všechno děje. Nejenom dnes, ale v celých dějinách. Všechna ta bída světa, veškerá nespravedlnost,
zkorumpovanost celých systémů, všechno to zlo,
které má tisíce podob. Miliony nevinných obětí,
těch co nepřežili i těch co přežili. A nekončí to…
Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
Nějak se mu to vymklo z rukou, pokazilo se
to, asi někde na počátku byla chyba, nějaká nedokonalost… Bible říká, že nebyla. Bůh se ohlédl za stvořitelským týdnem, zahleděl se na dílo
stvoření, na dokonalý ráj na zemi, na zahradu
a na člověka, kterého tam postavil a řekl: „Je to
velmi dobré.“ Vše, co mělo být pro prvního člověka připraveno, bylo připraveno. Podobně v tom
pokračují všichni milující a zodpovědní rodiče.
Připraví všechno, aby své právě narozené položili
do postýlky a obklopili ho vším voňavým a krásným. Obejmou ho bezpečím, láskou, péčí, čistou
radostí, úsměvy, dojetím… Vytvoří mu malý ráj,
tak vzdálený od ruchu, hluku, pachtění a lomozu
tohoto světa. Malý ráj. Ten původní byl mnohem
větší – na celé planetě nezněl jediný falešný tón.
Pokojná, bezpečná, voňavá a novotou zářící planeta. Plná zpěvu a vůní. „Bůh viděl všechno, co
učinil, a hle, bylo to velmi dobré.“ (1. Moj 1:31)
A tak jsem přemýšlel, co všechno bylo velmi
dobré a co všechno se pokazilo. A zjistil jsem,
že Boží slovo, které považuji za autoritu pravdy,
říká, že všechno bylo velmi dobré, a moje omezená subjektivní zkušenost zase říká, že všechno se

pokazilo. Obdivujeme krásy tohoto světa a jsou
místa o kterých říkáme – to je zapomenutý ráj,
tady se zastavil čas, to je rajská zahrádka a jsme
fascinováni a mnozí se kocháme, jako pan Hrušínský ve Vesničko má středisková. A to je jen
stín toho původního.
Co všechno bylo velmi dobré, a už není? Velmi dobrý vztah měl člověk ke svému Otci, ke
svému Bohu a Stvořiteli. Tento vztah se do velké
míry rozpadl. Vznikly různé karikatury, nejenom
různých náboženství, které zcela vymazaly ten
nádherný obraz Boha, který se sklání nad svým
dítětem a jako kdyby polibkem mu vdechuje dech
života a povolává ho k životu. (1 Moj 2:7)
První, co Adam viděl, když otevřel oči, byla
Boží, láskou zářící tvář. Tento obraz Otce téměř
zcela vymizel. Jen malá hrstka se modlí Otče náš
a ještě menší hrstka z nich ví, ke Komu skutečně
přichází, a žijí, jako by viděli Jeho tvář. Ztracení
lidé, bloumající po této planetě s pohledem upřeným k zemi, vůbec netuší, že nemusí prožívat
samotu a bezcílnost svých životů. Ale mohou žít
životem s vědomím, že nikdy nejsem sám a že
skrze všechny ty tmavé mraky, které do života
přicházejí, září i pro mě Boží laskavý úsměv.
To druhé, co bylo velmi dobré a ztratili jsme,
jako kdybychom ztratili křídla, byl velmi dobrý
vztah člověka k člověku. Kolik bolesti, zranění,
ran jsme si jako lidstvo, jako sourozenci navzájem
uštědřili. Od těch šlápnutí na palec a myslím, že
to známe všichni, přes bolesti zrady a nevěry až ke
koncentračním táborům. Vztahy jsou tím nekrásnějším, co máme, ale také tím, kde to nejvíc bolí.
Na počátku to bylo velmi dobré, a to tak dobré,
že si to s naší zkušeností ani nedovedeme představit. A dokonce i vztah člověka k přírodě a ke

AD: Pleskotova lávka u Václava se bude
jmenovat po Šimkové

aneb „Vždy o krok napřed“

V úvodu bych chtěla velmi poděkovat paní Štěpánce Činátlové, která na základě iniciativy občanů
sepsala petici pro pojmenování lávky u Václava po
Dagmar Šimkové. Lávka bude překračovat řeku
Otavu právě pod rodnou vilou Dagmar Šimkové.
Jak už je zvykem v „kulturním městě“ Písku, neobešlo se toto rozhodování bez obligátních tanečků.
Ostatně realizování památníku obětem komunismu na Husově náměstí trvalo také hezky dlouho,
než se to podařilo prosadit paní Věnceslavě Skřivánkové. (To, že se pietního aktu zúčastňují bývalí
komunisté a vojenští politrukové, jak by řekl Pavel
Landovský, „to jsou ale paradoxy“).
Ale vraťme se k lávce u Václava. Mezi citovanými názory radních zastupitelů mne jeden zvláśť

zaujal. Zdeněk Kulič (ODS) se vyjádřil následovně: „Já jsem o Dagmar Šimkové dosud nic neslyšel, nevím, kdo to byl, jsem asi jinak zaměřen než
někteří občané. A co když ten most v budoucnu
spadne? Lepší tak nějak bude, když spadne Václavská lávka, než kdyby spadla Pleskotova“.
Nevěřila jsem vlastním očím. Debata o názvu
lávky se vedla už nějakou dobu a panu Zdeňku Kuličovi nestálo za to, aby si o osudu Dagmar Šimkové něco zjistil (ostatně staří kliknout
na Google), když už jako zastupitel města tento
tragický příběh nezná. A ten závěr jeho citace
o eventuálním spadnutím lávky měl být vtip, či
co? Vskutku povedené.Vypovídá to o úrovni nejen jeho osoby, ale potažmo i o složení zastupitelů.
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všemu živému byl velmi dobrý. Jako lidé jsme vykradli tuto planetu a udělali z ní místo, na kterém
se za chvíli nebude moci dát žít. Žijeme v době
jedové, tak naprosto jiné než na počátku. A víte,
co bylo ještě velmi dobré a potkáváme se s tím
denně a všichni a celý život. Vztah člověka k sobě
samému. Na počátku to bylo velmi dobré. Člověk
měl královskou hodnotu darovanou mu láskou
a důvěrou svého Otce. Měl být dobrým správcem
všeho toho krásného, co ho obklopovalo.
Hodnota člověka. To je celé velké téma. Jak vychovat děti, aby si vážily sami sebe, aby měly hodnotu ve svých vlastních očích. Pak nebudou ničit
svá těla, mysl i život něčím, co škodí, budou se
moudře a zodpovědně rozhodovat. To je základní
věc, kterou by rodiče měli dát svým dětem. Ony
pak půjdou s pokorou a vztyčenou hlavou tímto
světem. Ale vidím to málo. Vidím mnohé, kteří
jsou pyšní, a vidím ještě víc těch, kteří se podceňují. A to ovlivňuje celý život. Kde jsme my, kde
jsem já? Celý život hledáme vyváženost.
Je krásné, že odpovědi na mnohé otázky nenajdu v budoucnosti, ale v minulosti. Na počátku
měl člověk velmi dobrý vztah k Bohu, k druhému
člověku, k přírodě a ke všemu živému i k sobě samému. A byl šťastný... ale měl i svobodu říci NE.
A řekl NE! Žel i za nás, a tak jsme se stali soběstředným prachem vyhnaným z ráje. A bloudíme
tímto světem a hledáme náhražky ztraceného
ráje. Ale jednou jej někteří blázni tohoto světa
zase spatří, apoštolu Janovi to bylo ukázáno a on
nám to napsal v posledních kapitolách Bible:
„A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly… Hle, činím všechno nové… Tato slova jsou věrná a pravá.“ Zj 21.
Jaká úleva... jaká naděje. Přeji hezký začátek
školního roku.

ROSŤA HOMOLA

Oddělení spirituální péče – Nemocnice Písek

www.piseckysvet.cz

17 / 2018

SLUŠNOST V URNĚ

Podzim je za dveřmi, což
znamená, že se na poli brzy
objeví ohýnky pasáčků krav,
na obloze pestrobarevní
draci a ve volebních místnostech urny. Loňské celostátní volby do parlamentu
letos vystřídají volby do
obecních zastupitelstev.
Abychom do oněch uren nemuseli po komunálních volbách smetat popel z ohořelých zbytků demokracie, která po loňských parlamentních volbách dostává už skoro rok pěkně na frak (ale stále
tu díkybohu je a máme pořád možnost volby), je
třeba nerezignovat na hlavní možnost, jak ovlivnit
dění kolem sebe, což v případě komunálních voleb platí doslova; koho si na radnici zvolíme, ten
bude mít přímý vliv na to, v jakém žijeme prostředí. A tím není myšleno jen to, aby byly opravené
chodníky a fasády, ale i to, aby pod načinčanou
fasádou bylo i něco víc; nazvěme to vzletně třeba
duchem nebo atmosférou. Nemyslím si totiž, že
o souboj idejí a různých koncepcí vidění světa jde
jen v celostátních volbách, zatímco v komunálních si volíme hlavně dobré hospodáře.
„Malá politika“ není jen té odrazem velké, je
to naopak podhoubí, z něhož by se měli lidé do
té velké postupně propracovat. A k tomu nestačí
mít jako program jen „hlavně šetřit a nezadlužit
město“. Podle jakého klíče si tedy má člověk „ty
své“ kandidáty zvolit? Sám jsem dostal nabídku,
abych na jedné z kandidátek figuroval. Na otázku,

jaký program bude onen volební subjekt prosazovat, jsem dostal odpověď, že „program se dotvoří
až potom, hlavní je, že na kandidátce budou slušní lidé.“ Jenže pojem „slušný člověk“ mi připadá značně relativní, aniž bych tím chtěl jakkoliv
pochybovat o slušnosti kandidátů dotyčného subjektu; jde mi jen o princip a o neurčitost takového
označení (a hlavně o neurčitost nabídky, kterou
tím volič dostává). Jako slušní lidé se titulovali
i náckové v Brně, kteří násilím přerušili pro někoho snad kontroverzní představení, které jim nešlo
pod nos. Slušností se oháněl i Jiří Ovčáček po nedávném incidentu, kdy prezident Zeman v první
školní den navštívil jednu z pražských základních
škol a jedna z maminek školáka, která odváděla
dítě ze školy v době odjezdu prezidenta, na Zemana zakřičela „fuj" a „ježíšmarjá táhni“. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček reagoval slovy „chovejte se
slušně“. Žena mu odvětila, že slušně se má chovat
Zeman. Zlatá to slova, moudrá to žena. Jiří Ovčáček okomentoval incident na Twitteru: „Nenávistné chování na půdě školy, kam rozhodně nepatří,
si z mé strany zasloužilo jediné. Rázné a hlavně
výchovné: 'Chovejte se slušně!'“ Říká poskok prezidenta hulváta, který klidně ztropí ožraleckou
ostudu na půdě nejposvátnější české katedrály
(a na mnoha dalších místech).
Zkrátka a dobře: každý si pod pojmem „slušnost“ představuje něco jiného a nikdo se nepustí
do volebního klání s proklamací o své neslušnosti.
Jakožto potenciální volič chci ovšem slyšet odpovědi na konkrétní otázky, které mě pálí, například
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kdy konečně přestane ve městě ubývat zeleně na
úkor bezúdržbových kamenných ploch (což nás
v době stále sílících veder a přibývajícího sucha
pálí doslova a do písmene) nebo kdy se cyklisté
v Písku přestanou považovat za obtížný hmyz, který v běžném provozu překáží autům (zatímco parkoviště z náměstí stále nemizí). A co se týče onoho
zprofanovaného pojmu „slušný člověk“, kterého
bych na radnici v co největším možném počtu
samozřejmě viděl rád i já, nepředstavuji si pod
ním jakéhosi ideálního bezúhonného androida,
který nelže, nekrade a nepodvádí (hoď kamenem,
kdo jsi bez viny), ale chybujícího člověka z masa
a kostí, který se ale umí postavit ve správný čas za
správnou věc bez ohledu na vlastní prospěch. Těžko mohu za slušné lidi (tak, jak ten pojem chápu
já), považovat například někoho, kdo se nestydí
hlásit se k jakýmkoliv stranám, které si s demokracií vytírají pozadí, nebo kdo používá jako výtah
k moci hnutí bez jasné ideové orientace, bezostyšně tyjící z politického populismu a založené na
principu (ne)osvíceného diktátorství.
Jako bych slyšel reakci potenciálního čtenáře:
„Koho budeš teda volit ty, když jseš tak chytrej?“
Letos shodou okolností nikoho, protože budu
v době voleb mimo republiku, ale jinak bych samozřejmě jako pokaždé volil lidi, kteří mají podle
mě charakter a program konvenující mému vidění světa, v němž není posvátnou krávou městská
kasa, ale i jiné, méně hmatatelné hodnoty. Přeji
všem, aby kandidátku s takovými jmény ve svojí
schránce letos našli.

PETR PUTNA

Autor je překladatel a publicista.

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.

Ostatně co mohu chtít, když v zastupitelstvu
sedí i další výtečník, který teď figuruje i na volební
kandidátce PRO PÍSEK (Volba pro město) a který
v minulosti svoji kandidátku stáhnul, když vyšlo
najevo, že řadu let figuroval na seznamech jako
kontrarozvědčík. Byl uklizen do Milevska, a po
čase dostal po ostudném zlikvidování první ředitelky Sladovny její místo jako trafiku. Ten člověk
má ale silný žaludek. A co se honí hlavou jeho
voličům, to nedovedu vskutku pochopit. Ostatně
máme estébáka ve funkci premiéra, kolem prezidenta partu proruských oligarchů, tak na malém
městě se také minulé struktury zdatně „činí“.
Vzpomínkový článek Luboše Průchy v Píseckých postřezích (za což mu děkuji) na píseckého
starostu Toma Zajíčka, mne navrátil zpět do
doby, kdy slušnost a morálka ještě existovaly.
A tak věru nevím, zda je město Písek „Vždy
o krok napřed“. Již delší dobu mám velmi znepokojivý pocit, že nejen v Písku, ale i v České republice to vzalo zpátečku.

Irena Mašíková Konštantová
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Nerafinovaná mořská sůl
BIO NEBIO
PŮVODNÍ CENA

28,- Kč

JÍDELNA A PRODEJNA

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

36,- Kč

AKCE NA ZÁŘÍ 2018
Pohankové vločky PROBIO
PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

Pohanka je přirozeně bezlepková potravina.
Balení 250 g

AKČNÍ CENA

35,- Kč

Zemědělská produkce Itálie.
Balení 750 ml
PŮVODNÍ CENA

Jedlá sůl mořská jodovaná mořskými řasami.
Balení 300 g

AKČNÍ CENA

ZDRAVÉ STRAVY

Rajčatová šťáva
BIO EDEN

72,- Kč

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

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

PŮVODNÍ CENA

15,- Kč

Uzená klobása
SALVE NATURA

AKČNÍ CENA

12,- Kč

Rostlinná uzenina bez
cholesterolu. Balení 250 g

Matylda BIO tvaroh s jogurtem

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

67,- Kč

Bio dezert s tvarohem a jogurtem. Balení 100 g

71,- Kč

Dýňová semínka BIO NEBIO

AKČNÍ CENA

55,- Kč

České bio z jižní Moravy. Balení 200 ml
AKČNÍ CENA

Jemné párky SALVE
NATURA

Rostlinná uzenina bez cholesterolu.
Balení 250 ml

PŮVODNÍ CENA

56,- Kč
AKČNÍ CENA

39,- Kč

Candy Tree BIO ORGANIC – lízátka,
více příchutí
63,- Kč
Lízátka s příchutí. Balení 70 g

Mandlový
nápoj
ECOMIL

PŮVODNÍ CENA

AKČNÍ CENA

45,- Kč

50,- Kč

Bez laktózy a lepku.
Balení 1 l
PŮVODNÍ CENA

95,- Kč

PŮVODNÍ CENA

93,- Kč

Jablkohruškový
nápojový koncentrát
SEVERFRUKT
Koncentrovaná jablečná a hrušková šťáva
bez cukru a přidaných látek.
Balení 750 ml

PŮVODNÍ CENA

147,- Kč

69,- Kč

73,- Kč
Kokosová mouka NATURAL

Ječné kroupy PROBIO

AKČNÍ CENA

116,- Kč

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

Vhodné do polévek, pomazánek, salátů i
k zapékání. Balení 500 g

PŮVODNÍ CENA

24,- Kč

Celozrnné kakaové
řezy AMYLON BIO
Sypká směs pro přípravu
celozrnných kakaových řezů.
Balení 425 g

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

19,- Kč

Sezam BIO
COUNTRYLIFE

PŮVODNÍ CENA

54,- Kč

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

45,- Kč

19,- Kč
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Loupaný sezam.
S medem a oříšky
na Vašem talíři zazáří!
Balení 100 g

30,- Kč
AKČNÍ CENA

21,- Kč
Strouhanka kukuřičná
BIO COUNTRY LIFE

Rostlinná pomazánka s výraznou chutí.
Balení 125 g

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

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

NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Pomazánka
s příchutí šunky
GRANOVITA

PŮVODNÍ CENA

AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

48,- Kč

AKČNÍ CENA

39,- Kč

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