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Kulturně-společenský občanský čtrnáctideník

Březňáčky nechte v klidu žít

Přečtěte si:
•  Jak fungují smart 
zastávky MHD?

•  Svíčky hořely 
za zavražděného  
novináře i v Písku

•  Demonstrace proti 
zvolení Ondráčka

•  Purkratické paradoxy

•  KŘÍŽOVKA o ceny

•  Co řeší na radnici 
a v zastupitelstvu

•  KALENDÁŘ kulturních 
akcí na Písecku

•  Zprávy z píseckých 
škol a školek

Architekt Krajíc: 
O problémech v dopravě

Vráťa Peklo: 
Láska k fotbalu, která už 
trvá víc než půlstoletí

Kamenný most přežil
 vrtochy lidí i velké vody

STR. 21

STR. 18

STR. 9

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

STR. 15–16



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

2 3

06 / 2018 06 / 2018 ZRCADLOAKTUÁLNĚ

Inzerce

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

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

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

i jejich přípojných vozidel.

JAK PODPOŘIT DALŠÍ VYDÁVÁNÍ 

PÍSECKÉHO SVĚTA 
• objednáním inzerce (nabízíme 

nejnižší ceny v regionu)
• různými formami partnerství
• objednáním donášky do schránky 

(10,- Kč za číslo jde přímo 
DO ROZPOČTU REDAKCE)

• že nás čtete, šíříte a doporučujete :-).
Více na zadní straně obálky, e-mailem: 
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550.
Č. účtu: 5015117001/5500 (Raiffeisenbank). 

Za jakoukoli podporu velmi děkujeme!

Inzerce

AKTUÁLNĚ
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Za obsah inzerátů a článků ručí inzerenti a autoři. 
Přetiskování a  citování obsahu povoleno pouze 
s přesným uvedením zdroje. 

Tisk: MaFRaPRInT, Turyna Petr, 734 517 178

© OS Písecký svět, z.s., 2018

PIŠTE a posílejte své názory! 
Rádi přijímáme dopisy, ohlasy, náměty i kri-
tické názory. Pozor však: nEZVEŘEJŇUJE-
ME ŽÁdnÉ PŘíSPĚVKY anOnYMŮ! Piš-
te e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo 
vhoďte příspěvek do schránky na dveřích na 
adrese:  Budějovická 102/5, Písek. 

SUCHOU NOHOU PŘES OTAVU: Mnoho Písečáků si v průběhu mrazivých dní na přelomu února 
a března nedalo ujít příležitost, která se neopakuje každým rokem – projít se po zamrzlé Otavě pod Ka-
menným mostem či vyrazit na bruslích až daleko nad Václavský jez. Právě tam, uprostřed Otavy asi dva 
kilometry nad píseckým jezem, ovšem nakonec zasahovali záchranáři: Ve čtvrtek 1. března se prolomil led 
pod bruslící dvojicí středního věku. Na místo dorazila i letecká záchranná služba, naštěstí se vše obešlo bez 
následků – na rozdíl od případu, kdy o den později utonul bruslař na Orlické přehradě.  Foto PS/Jelenová

I V PÍSKU HOŘEly SVÍČKy ZA JáNA KUCIAKA A JEHO SNOUBENKU: U vchodu do radnice na 
Velkém náměstí vzniklo 1. března večer improvizované pietní místo na památku zavražděného slovenského 
novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. „Někdo se k jeho smrti trefně vyjádřil v tom 
smyslu, že poctiví novináři jsou ve svobodné společnosti jako kanárci v dolech. Když kanárek umírá, všichni 
vědí, že vzduch je otrávený a jde o život,“ řekla k tomu Kateřina Slabová, která vzpomínku iniciovala. Šéf-
redaktor Denníku N Matúš Kostolný konstatoval, že se teď může hodně věcí změnit: „Lidi získali pocit, že se 
neřeší celá řada problémů, která občany trápí, ale vražda dvou mladých lidí může být bodem zlomu. Zabíjení 
nepohodlných lidí je něco, co už je za hranicí kroků, které je společnost ochotná tolerovat.“   Foto PS/Jelenová

tížně nastavit panel tak, aby 
dostatečně nabyl baterii. 

na druhou stranu je letošní 
zima přínosná, protože máme 
možnost vyzkoušet, jak se 
systém chová v  náročných 
teplotních a  světelných pod-
mínkách, při nichž účinnost 
nabíjení může klesat až k 10 či 5 %. napájení ze 
sítě se nepoužívá. U  některých zastávek je kabel 
přiveden, důvodem je však připravovaná možnost 
připojit se na zastávkách k internetu.

Písecká průmyslovka spolupracuje s  doprav-
cem ČSad České Budějovice a  Smart Písek na 
profilových vozových průzkumech a profilových 
průzkumech některých zastávek. V  současné 
době průzkumy vyhodnocují. Pracujeme také na 
vytvoření nového optimalizovanějšího linkového 
vedení MHd, k  čemuž by se studenti měli také 
vyjádřit a připojit své myšlenky. Osloveni budou 
samozřejmě také obyvatelé Písku.

Technologické centrum na projektech Smart Pí-
sek spolupracovalo jako partner při tvorbě Mod-
rožluté knihy a  hlavně jako partner v  projektu 
Eroad deggendorf-Pisek.

PTáME SE:
Jak to aktuálně vypadá s provozem a funkcemi tzv. 
smart zastávek MHD v  Písku? Do redakce nám 
dorazilo několik dotazů a podnětů na toto téma... 
Můžete shrnout, jaká byla představa a  co přesně 
(a  s  jakým výsledkem) zatím funguje v  praxi? Je 
pravda, že je solární panely nedokáží nabíjet a do-
plňují se zemní kabely s  napojením na elektric-
kou síť? Dále by nás zajímalo, čím se do projektu 
chytrých zastávek zapojí písecká průmyslová škola 
a jak nyní spolupracuje na celém projektu SMART 
PÍSEK Technologické centrum Písek?
ODPOVÍDá MÍSTOSTAROSTA JOSEF KNOT: 
Smyslem chytrých zastávek je dodatečné informo-
vání cestujících, kromě klasických jízdních řádů, 
také o odjezdech spojů MHd. na displeji by měl 
být uveden čas odjezdu a  také zpoždění daného 
spoje. displej, který tyto informace zobrazuje, je 
inovativní, jelikož jde o  technologii takzvaného 
cholesterického displeje – nízko-energeticky ná-
ročný displej. displej funguje na bázi přepisování 
aktuálních zobrazených informací v určitém inter-
valu, kdy spotřeba energie displeje je pouze v době 
přepisu, při zobrazení informace je bez spotřeby 
energie. Proto mohou být displeje nabíjeny solár-
ními panely. V  tuto chvíli registrujeme problémy 
s nabíjením pouze u několika zastávek, kde lze ob-

Zeptali jsme se: 
Jak fungují smart zastávky MHD?

Takové krédo je zcela jistě nejpřesnější po zhlédnutí rozpočtové změ-
ny, kterou předkládá vedení města Písek na jednání zastupitelstva dne 
8. března 2018. Již tak hrozivý navrhovaný schodek 211 mil. Kč, je totiž 
návrhem zvyšován na částku 365 mil. Kč. Když jsem tento návrh poprvé 
viděl, tak mi nefalšovaně spadla čelist. 

Zprvu jsem se sice pokoušel najít, kde se stala chyba v součtu, ale brzy 
jsem pochopil, že to vedení města myslí úplně vážně. Vezmeme–li v úva-
hu, že plánované příjmy města na r. 2018 činí 909 mil. Kč, pak plánovaný 
schodek činí 40% rozpočtu!!! Ročně!!! Ujišťuji vás, že se nenacházíme 
v žádné banánové republice, ale v České republice v Písku. 

Je logické, že takovýto návrh vyvolal velkou bouři i na jednání finanč-
ního výboru města. A to bez ohledu na to, že tentokrát má, na rozdíl od 
minulého volebního období, v tomto výboru většinu koalice. Po bouřlivé 
dvouhodinové diskuzi nakonec finanční výbor doporučil zastupitelstvu 
města návrh odložit a  stanovit radě města jasné limity, do kterých se 
musí s návrhem rozpočtu vejít. 

Co by pro Písek znamenalo, kdyby byl návrh, i přes jednoznačné sta-
novisko finančního výboru, přijat? V prvé řadě by to znamenalo, že na 
konci volebního období bude kasa prázdná. Sice na ní zůstane 90 milionů 

korun, ale to u města velikosti Písku sotva stačí na to, 
abychom překonali začátek roku, než začnou přicházet 
první daňové příjmy. Pokud bychom tuto částku nemě-
li, museli bychom čerpat kontokorent, což by zname-
nalo další finanční zátěž pro město. Dále bychom do 
nového volebního období poslali úvěr 200 milionů, jež 
chce současné vedení města čerpat na stavbu předraže-
ného bazénu, na který nemá peníze. 

A ještě hůř. Současné vedení města nechává svým nástupcům vnitřní 
dluh na komunikacích a infrastruktuře. Několik předchozích vedení měs-
ta léta pilovalo systém postupné obnovy komunikací a  infrastruktury. 
Z něj jednoznačně vyplynulo, že pokud chceme udržet komunikace a in-
frastrukturu alespoň na hraně udržitelnosti, musíme každý rok provést 
minimálně jednu kompletní rekonstrukci komunikace včetně infrastruk-
tury. Ale současné vedení města již tři roky žádnou takovou kompletní 
rekonstrukci neprovedlo. 

Sečteno a podtrženo. Současné vedení města nechává pro své nástupce 
prázdnou městskou kasu, úvěr 200 milionů a povinnost opravit každý 
rok alespoň dvě komunikace, včetně infrastruktury, protože tyto nut-
né investice trestuhodně zanedbalo. A to určitě není odpovědná správa 
města, ale vládnutí ve stylu „Po nás potopa.“

ONDŘEJ VESELÝ, poslanec PČR

„Po nás potopa“

PLOŠNÁ A ŘÁDKOVÁ INZERCE 
– ceník na str. 24

ceny šité na míru Vašim potřebám,
P.R. články, videa a FB-kampaně

inzerce@piseckysvet.cz 

tel. 739 348 550

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

Přijmeme číšníka / servírku 
na HPP nebo brigádu  do restaurace U Rychtářů 
v Protivíně. NABÍZÍME: zaměstnanecké bonusy 
(stravenky), příplatky za svátky a víkendy, dovo-
lená 20 dní v roce, plat 18.000 Kč – 22.000 Kč, 
zaučení do provozu, zázemí stabilní rodinné fir-
my (20 let na trhu), dvousměnný provoz (krátký, 
dlouhý týden). POŽADUJEME: minimální pra-
xi, flexibilitu, kreativnost, příjemné vystupování, 
chuť pracovat.    KONTAKT: tel. 704  011 380

Sledujte na YOUTUBE:
Písecký svět 

– videa z Písku
Prostřednictvím www.youtube.com přináší 
Písecký svět videa ze zajímavých akcí v Pís-
ku a okolí. najdete tu např. lednový masopust 
v Protivíně, festival Cool v plotě, Zahájení ad-
ventu v Písku, Mikulášskou na náměstí. 
V případě zájmu o natočení videozáznamu 
akce nás kontaktujte v  předstihu, nabízíme 
i  pořízení komerčních videí nebo například 
videoprezentací Vašeho podniku či projektu.

Ad K čemu slouží oplocené
remízky? (č. 5, str. 17)
Ráda bych poděkovala redakci i  písecké-
mu odboru životního prostředí za článek 
„K čemu slouží oplocené remízky?“ z minu-
lého čísla Píseckého světa. 

naše krajina je současným zemědělským 
hospodařením opravdu silně znehodnoco-
vána, a  proto jsou všechny projekty, které 
pomáhají navracet přírodní prvky do kraji-
ny, hodné uznání a podpory. Vzhledem k sí-
lícímu zájmu lidí o zlepšování stavu našeho 
životního prostředí by mne také zajímalo, 
zda v Písku existuje nějaký spolek pro ochra-
nu přírody? 

Každý z  nás může svým dílem k  dobré 
věci přispět (ať už svými znalostmi, nápady, 
dobrovolnickými pracemi atp.)  a  bylo by 
jistě přínosné i samotné setkávání podobně 
smýšlejících lidí.

EMA JABLONSKÁ



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

4 5

06 / 2018 06 / 2018

NATURAL  
JÍDELNA A PRODEJNA  
ZDRAVÉ STRAVY

Ecover – Odstraňovač skvrn
Dobře odstraňuje skvrny např. od trávy, krve, tuku. 
Balení 200 ml

Špaldové tyčinky 
se sezamem 
BIOLINIE  

Bez palmového oleje,  
špaldová a pšeničná 
mouka z ekologického 
zemědělství. Balení 50 g

Ajurvédské kafe bez 
kofeinu – více druhů 
Bezkofeinová čekanková kávovina s himalájskou 
bylinou. Balení 50 g

Fazole Adzuki   
BIO COUNTRYLIFE    
Barevná fazole skvělá do omáček, 
pomazánek i náplní.  Balení 500 g

Kardamom  
BIO mletý   

Indické koření nejen do sladkých 
a slaných pokrmů, ale i do kávy 

a čaje. Balení 35 g

Mandlový nápoj 
PROVAMEL  

ORGANIC – BIO 
Obsahuje 5% evropských mandlí, agávový 

sirup, bez laktózy a lepku. Balení 1 l

KHADÍ – rostlinná barva 
na vlasy – více druhů 

Přírodní kosmetika. Dlouhotrvající sytá barva, jedinečná 
péče, objem a zářivý lesk. Balení 100 g     

AKČNÍ CENA

178,- Kč

Brusinka kanadská 
BIO sušená 

Slazená jablečnou šťávou, bio a vegan.
Balení 75 g

AKCE NA BŘEZEN 2018
PŮVODNÍ CENA

49,- Kč

PŮVODNÍ CENA

95,- Kč

PŮVODNÍ CENA

74,- Kč

PŮVODNÍ CENA

16,- Kč

PŮVODNÍ CENA

53,- Kč

PŮVODNÍ CENA

226,- Kč

PŮVODNÍ CENA

114,- Kč AKČNÍ CENA

39,- Kč

AKČNÍ CENA

11,- Kč

AKČNÍ CENA

86,- Kč

AKČNÍ CENA

42,- Kč

PŮVODNÍ CENA

98,- Kč AKČNÍ CENA

77,- Kč

AKČNÍ CENA

75,- Kč

AKČNÍ CENA

59,- Kč

Vřetena semolinová  
BIO COUNTRY LIFE
Z tvrdé krupice semoliny – barevný mix.  
Balení 400 g    

Hořčice jemná BIO ZWERGENWIESE
Bez lepku, laktózy a kvasnic – vegan. Balení 160 ml 

Ecover – Tablety 
do myčky

Šetrné k životnímu prostředí, 25 ks, 
citrus. Balení 500 g 

Matylda z hor – BIO Gouda  
Sýr polotvrdý, zrající, plnotučný 48%, plátky. Balení 100 g

Kešu ořechy jádra natural
100% jádra kešu původem z Indie. Balení 80 g

Quinoa BIO COUNTRYLIFE 
Merlík čilský - univerzální na sladko i slano. Balení 500 g

Tofu salám – více druhů    
80% tofu, pšeničná bílkovina, bylinky, koření.  
Balení 220 g

Pochoutka ke svačině – Veto – více druhů
Obsahuje tofu, koření, pohanku, řepkový olej. Balení 100 g     

AKČNÍ CENA

50,- Kč

PŮVODNÍ CENA

63,- Kč

PŮVODNÍ CENA

38,- Kč

PŮVODNÍ CENA

55,- Kč

PŮVODNÍ CENA

68,- Kč
AKČNÍ CENA

53,- Kč

AKČNÍ CENA

30,- Kč

AKČNÍ CENA

43,- Kč

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

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

PŮVODNÍ CENA

188,- Kč

PŮVODNÍ CENA

119,- Kč

AKČNÍ CENA

148,- Kč

Jablečný ocet  
Burkhardt

Vyroben ze šťávy celých 
jablek, obsahuje 5% 

přírodní kyseliny octové. 
Balení 0,75 l    

PŮVODNÍ CENA

52,- Kč

PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

20,- Kč

AKČNÍ CENA

41,- Kč

AKČNÍ CENA

93,- Kč

AKČNÍ CENA

32,- Kč

AKČNÍ CENA

16,- Kč

Prodejnu NATURAL najdete na adrese Písek, 
Budovcova ul. č. 4/105, www.naturalpisek.cz,
tel. 382 213 435, 736 706 756, celá akční 
nabídka je i na www.piseckysvet.cz. 

OHLASY / DOPISY

Inzerce

AKTUÁLNĚ

Ad: Zlatá mládež
(výběr z reakcí na článek Petra a Boříka Putnových, č. 5, str. 23)

•  S  podstatou textu souhlasím a  rozumím mu. 
na obranu škol cituji ze školského zákona: 

„Zákaz činnosti a  propagace politických stran 
a hnutí, zákaz reklamy, § 32: (1) Ve školách a škol-
ských zařízeních není povolena činnost politických 
stran a politických hnutí ani jejich propagace. “ 

Samozřejmě vnímám, že to, co autoři v  člán-
ku zmiňují, literu tohoto zákona nepřekračuje, 
na druhou stranu rozumím i ostražitosti ředite-
lů škol, neboť ta linie mezi zákonem povoleným 
a zakázaným může být celkem tenká.

MIROSLAV JANOVSKÝ

•  Myslím, ze nejde o  vyzdvihování toho nebo 
onoho politického subjektu, ale o schopnost mlu-
vit o veřejném dění, kterým volby bezesporu jsou, 
a o umění argumentovat a naučit se brát v úvahu 
i názory druhých, i když se od těch našich mohou 
lišit. Kombinace voleb jako demokratického ná-
stroje a školy jako vzdělávací instituce se mi zda 
ideální k tomu tyto schopnosti „trénovat“. 

Je pak už jen na kantorovi, aby udržel vlastní 

emoce na uzdě a debatu dokázal moderovat tak, 
aby nevyzdvihoval, nebo naopak nesrážel někte-
rou ze stran.

KLÁRA CENDELÍNOVÁ

•  Prosím vás,  nesnažte se vychovávat po vzoru 
Hitlerjugend naši mládež. Existuje občanská na-
uka, kde je učí společenskému chováni a  jiným, 
pro ně do budoucna prospěšným aktivitám, aby 
získávali zkušenosti a rozhled a na základě toho 
se zapojovali i  politicky do svého života. Jak si 
můžou v těchto mladých telecích letech dělat po-
litický názor a ještě se angažovat? 

Stačí sledovat některé pořady v  našich sdělo-
vacích pořadech s  touto tematikou a  každému 
myslícímu člověku je z  těchto mladých lidí ne-
volno. Mnozí z  nich ani nevědí, kdo byl Karel 
IV., a  jak chtějí budovat naši budoucnost, když 
neznají svou minulost? Tak jim neblbněte hlavu 
a začněte hezky popořádku, třeba tím, že budou 
ctít svého prezidenta.

MILAN RYCHECKÝ

nichž si vojsko nárokuje větší pozemky, než bylo 
původně předpokládáno. Studii proto bude nutné 
upravit a v dubnu bude předložena zastupitelům.

Taxikáři budou skládat zkoušky
dopravní komise navrhuje zastupitelům, aby 
přijali novou obecně závaznou vyhlášku pro ta-
xislužbu na území města. Jejím cílem má být 
zkvalitnění přepravních služeb a chování řidičů. 
V současné době eviduje odbor dopravy 35 aktiv-
ních dopravců taxislužby, 55 vozidel a 188 řidičů. 
Podle názoru odboru je počet řidičů v porovnání 
s počtem obyvatel extrémní, což s sebou přináší 
opakované stížnosti na neprofesionální chování 
řidičů ze strany veřejnosti i  na nekalé praktiky 
konkurence v  řadách taxikářů. Podle vyhlášky 
bude v  kompetenci vedoucího odboru dopravy 
řídit systém skládání zkoušky formou písemné-
ho testu, při kterém řidiči prokáží znalosti mís-
topisu, obsluhy taxametru, právních předpisů 
atd. navrhovatelé si od vyhlášky slibují kultivaci 
prostředí, snížení počtu taxíkářů a zvýšení jejich 
odborných znalostí.

Stará vodárna jako zázemí 
pro lyžařský svah a kemp
na jednání komise pro urbanismus a architekturu 
upozornila radní a architektka Petra Trambová, že 
některé stavby v dosluhujícím areálu staré vodár-
ny U Smetáka mohou najít nové využití. Sloužit 
by mohly jako zázemí pro budoucí modernizo-
vaný lyžařský svah i pro vodácký kemp, který by 
v tomto místě mohl vzniknout. Komise se shodla 
na nutnosti prověřit stav konstrukcí těchto staveb 
a navrhnout jejich konkrétní využití.

Lávka u Václavského jezu v září?
Už pár týdnů se bagr činí v  korytu řeky Otavy 
u  Václavského jezu, kde byla 27. února slavnost-
ně zahájena stavba lávky podle projektu architek-
ta Josefa Pleskota. Z důvodu nemoci jej na místě 
zastoupil kolega z aP ateliéru Zdeněk Rudolf (na 
snímku). V září by měla lávka spojit městské části 
Hradiště a  Václavské předměstí. Iniciativa býva-
lého starosty Ondřeje Veselého na výstavbu nové 
lávky podle návrhu z dílny světoznámého písecké-
ho rodáka se v době komunálních voleb 2014 stala 
poněkud nešťastně politikem a  tehdejší opozice 
ji odmítla. Po výměně radniční garnitury ji nové 
vedení vzalo na milost a nyní už symbolicky po-
klepává kladívky na základní kámen a  spěchá, 
aby stavba stála do podzimních voleb. náklady se 
v opakovaném výběrovém řízení vyšplhaly na více 
než 48  milionů a  ambiciózní stavbu začala reali-
zovat firma Metrostav a. s. Lávku s ocelovou kon-
strukcí budou tvořit dvě ramena s mezipodestou. 
Celková plocha nadzemní části bude 413 m2, délka 
lávky 140 metrů a  šířka tři metry. Veškeré zákla-
dové a břehové konstrukce budou ze železobetonu.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Kácení na březích Otavy
Sedm vzrostlých stromů na břehu mezi zimním 
stadionem a Václavským jezem bude muset ustou-
pit plánovanému rozšíření stezky, aby bylo možné 
oddělit pohyb cyklistů a  pěších. Stromy pokácí 
Městské služby Písek v době vegetačního klidu do 
konce března. nahradit je má nová výsadba 26 ha-
brů, 19 třešní a 420 kusů keřovitého porostu. deset 
topolů kanadských bylo pokáceno podél cyklo-
stezky k Sulanovi. důvodem byl špatný zdravotní 
stav, posudek vypracoval Ondřej Keclík ze společ-
nosti arbores CZ na žádost Povodí Vltavy, s. p. 

Studenti architektury 
navrhují úpravy Hradiště
Komise pro urbanismus a architekturu diskutovala 
o  návrzích studentů Fakulty architektury ČVUT 
Praha – z  ateliéru architekta Miroslava Cikána. 
Tématem bylo „urbanisticko-architektonické řeše-
ní rozvoje městské části Hradiště“. Práce byly po-
chváleny jako velmi kvalitní a koncepční. Komise 
navrhuje, aby vedení Písku projednalo s osadním 
výborem Hradiště, zda mají místní zájem o nové 
stavby občanské vybavenosti. náves by si zaslou-
žila nové zhodnocení a návrat k původnímu his-
torickému rázu uzavřeného parteru. Komise do-
poručuje použít takové povrchy komunikací, které 
nebudou náves degradovat na pouhý průtah obcí, 
ale upozorní na jeho původní centrální funkci – 
místo asfaltu přírodní materiály, zeleň a mobiliář.

Peněz na aktivity dětí 
se nedostává
Jako každoročně také letos zastupitelé schvalují 
dotace na volnočasové aktivity dětí a  mládeže. 
Zatímco městský rozpočet přetéká stamilionový-
mi investicemi, pro organizace pracující s dětmi 
zbývá jen minimální podpora. Celkově žádaly 
organizace o  1,5 mil, k  rozdělení je však pouze 
400 tis. na činnost podle tohoto návrhu: aBECE-
da – Centrum volného času – 32.400 Kč, aso-
ciace středoškolských klubů ČR z.s. – 2.800 Kč, 
Junák – český skaut, středisko Gáhál, z.s. – 59.000 
Kč, středisko Oheň života Písek, z.s. – 37.500 Kč, 
středisko Šipka Písek, z.s. – 84.100 Kč, středisko 
Stínadla Písek, z.s. – 26.400 Kč, Laser game club 
Písek z.s. – 62.200 Kč, Mažoretky Písek – 23.700 
Kč, Spolek Capoeira Tribo Unida – 7.600 Kč, 
Spolek Tábornický klub Písek – 28.400 Kč, Vo-
dácký oddíl Racek Písek – 35.400 Kč.

Stezka pro terénní cyklistiku
v Oldřichově
V  květnu loňského roku zastupitelé neschválili 
návrh píseckých cyklistických oddílů vybudovat 
v Píseckých horách stezku pro terénní cyklistiku, 
která měla mít menší rozsah, než původní projekt 
Singltrek Písecké hory. Bylo rozhodnuto připravit 
studii umístění této aktivity do vojenského pro-
storu Oldřichov. V  lednu a únoru se konala jed-
nání s ministerstvem obrany a armádou ČR, při 

Co právě řeší na radnici a v zastupitelstvu

•  Smyslem školy není vybavit žáky jen vědo-
mostmi, ale i dovednostmi, popřípadě pracovní-
mi návyky. Tedy tím, čemu se ne zcela správně 
říká kompetence. dokonce kompetence klíčové. 
a  to v  souladu se stále probíhající kurikulární 
reformou, což je politická záležitost značného 
významu. To si jen mnozí ne zcela správně vyklá-
dají ustanovení školského zákona.

Besedy vrcholných politiků s žáky k odborným 
otázkám klidně i  v  předvolebním období nebyly 
a nejsou ve školách zase až tak výjimečným jevem.

O tématech, která se týkají společnosti, jejího 
fungování, řízení a rozvoje, se ve školách mluví. 
I témata zdánlivě odborná, jako například rozvoj 
a využití informačních a komunikačních techno-
logií, digitalizace našeho života a robotizace, jsou 
témata silně politická. O povinné státní maturitě 
z matematiky snad už ani nemluvě.

dost dobře si nedovedu představit, kdo, a pře-
devším jakým způsobem by mi mohl zabránit 
v  tom, abych odpovídal na dotazy svých žáků, 
pokud to uznám za vhodné a potřebné. Jak jinak 
by měly budoucí elity naší společnosti dospět 
k potřebné úrovni kritického myšlení. To se na-
biflovat dost dobře nedá.

LUDĚK BLAHA

Jak je možné, že jsme ztratili paměť? Jak je mož-
né, že jsme ztratili zdánlivě samozřejmé povědo-
mí o tom, že svoboda je cenná a že stojí za to si ji 
udržet? Jak je možné, že jsme si v demokratických 
volbách zvolili ty, kteří se netají svým záměrem de-
mokracii zlikvidovat (a třeba řídit stát jako firmu)?

Milí čtenáři, možná vás uplynulých 28 let v ně-
čem zklamalo. Možná vás vývoj ve světě leká 
a  vzbuzuje nejistotu. Možná jsme čekali, že se 
zrušením vlády jedné strany nastane ráj na zemi. 
a on nenastal. I po pádu zločinného režimu ně-
kdo krade, někdo vraždí, někdo lže, někdo zneu-
žívá svou moc, někde na světě se válčí a jinde je 
hlad. Lidé se přelévají po planetě a hledají záchra-
nu. a někteří jen lepší bydlo. Svět je nejisté místo. 
Je, byl a bude. nemohou však za to uprchlíci ze 
Sýrie nebo z afriky, ani Evropská unie, dokonce 
ani Kalousek. I kdyby neexistovali Sýrie, afrika, 
EU ani Kalousek, nějaké bolesti, tragédie a ohro-
žení nás budou obklopovat tak jako tak. Svět už 
je takový. Lidský život už je takový. někdy bolí 
a  vždycky končí smrtí. Před těmito bolestmi 
a nejistotami nás neochrání žádný sebemocnější 
a sebevíce se nafukující autoritářský vládce. Právě 
naopak. Tyrani se většinou dostávají k moci tak, 
že vykreslí v divokých barvách smrtelné nebezpe-
čí, které nás užuž požírá (vždy se hodí to na něko-
ho hodit – třeba na Židy nebo na muslimy) a pak 
samy sebe jako neohrožené hrdiny v zářivé zbroji, 
kteří to zlo zlikvidují, jen co se dostanou k moci. 
Škoda, že jsme ztratili paměť. Jinak bychom si pa-

narodila jsem se 25. února, za Husákovy éry. Jako 
dítě jsem prožívala slavnostně, že v  den mých 
narozenin všude vlají vlajky. dokud jsem ne-
pochopila, co vlastně mají ty vlajky připomínat. 
Osmnácté narozeniny jsem slavila v  rozverném 
průvodu masek a vtipných hesel, který procházel 
Prahou – první svobodný 25. únor. Psal se rok 
1990. Smáli jsme se a byli si jisti, že to, co právě 
skončilo, už se nikdy nevrátí. dnes je mi o 28 let 
více a v den svých narozenin jsem smutná. Velmi 
smutná a překvapená. Co se to děje?

Opět máme – jako výsledek svobodných voleb 
– „vládu jedné strany“, opět máme u moci lidi bez 
skrupulí, kteří likvidují své oponenty nebo ne dost 
loajální pracovníky, jak se dobře naučili při svém 
působení u StB. Opět nejvyšší představitelé země 
lžou, jako když Rudé právo tiskne. Opět vedou naši 
zemi lidé, kteří snaživě naplňují pradávné heslo: 
„Se Sovětským svazem na věčné časy!“ a ani moc 
nevadí, že velmoc toho jména již neexistuje. Puti-
novo Rusko zřetelně pokračuje v tradici. Prezident 
oznámil, že vystoupí s projevem na sjezdu KSČM, 
„jediné komunistické strany ve střední Evropě, 
která neprošla demokratickou změnou a  nezřek-
la se úplně excesů z  doby totality“ (Hn, Tomáš 
Pergler, 23.2.2018). nebo jak napsal Jan Farský: 
„a v  těchto dnech bývalý komunista a agent StB, 
v současnosti trestně stíhaný, vytahuje komunisty 
zpátky k  moci. a  prezident to legitimizuje účastí 
na sjezdu KSČ(M)“. Snažím se pochopit, rozumět, 
nesoudit, hledat smysl. ale je to úkol nad mé síly. 

Vítězný únor 
a podivné narozeniny

matovali, že tyrani pak nelikvidují žádné zlo, ale 
prostor pro svobodný život a všechny obyvatele 
vlastní země, kteří se odmítají podrobit. 

demokracie je způsob fungování lidského spo-
lečenství, založený na základních hodnotách a pra-
vidlech, které je třeba dodržovat. Kdo je porušuje, 
má být zastavován a případně trestán. dodržování 
pravidel se musí hlídat a vyžadovat. Tak nějak jako 
na fotbale. Porušuje-li někdo pravidla, je třeba ho 
napomenout, nařídit penaltu, příp. někomu dočas-
ně či trvale nedovolit hrát. Kvalita fotbalu se ale 
nezlepší tím, že jednotlivé hráče zavřeme do oddě-
lených chlívků a každému dáme vlastní míč, aby se 
o ten jeden nepřetahovali. Život ve svobodné zemi 
nevyhnutelně přináší i různé pokusy o porušování 
pravidel. nahradit ale demokracii totalitou nás ne-
zachrání. Zmizí jen radost ze hry, bolesti zůstanou 
a navíc přibudou nové, daleko příšernější.

Připomínáme si 70 let od „vítězného února“ 
– od okamžiku, kdy se moci v  této zemi chopila 
komunistická strana a na 40 let přerušila vývoj ci-
vilizované, demokratické, kultivované společnosti. 
a cestou, jen tak mimochodem, popravila 248 lidí 
v  politických procesech, dalších 4495 zemřelo ve 
vězení, 280 lidí zabila při pokusu o útěk ze země, 
200.000 lidí průběžně věznila z politických důvodů 
a  170.938 kvůli ní odešlo žít do zahraničí (zdroj: 
amnesty International). nikdo z  našich součas-
ných nejvyšších představitelů – ani prezident, ani 
premiér, ani předsedové senátu a  sněmovny – se 
neobtěžoval toto datum ve veřejném projevu při-
pomenout, uctít památku obětí a přihlásit se k těm, 
kteří podobné zlo již nepřipustí. Škoda, že jsme 
ztratili paměť. Modlím se, abychom za dalších 40 
let zase nesčítali své mrtvé, ztracené a týrané.

Happy birthday, totalito!
KATEŘINA SLABOVÁ
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Inzerce

Ad Infocentrum do knihovny 
nepatří (č. 4, str. 23)
Několik názorů dorazilo přes web i e-mail k té-
matu rozhodování o  umístění infocentra pro 
turisty do nové městské knihovny.

Aktuální vzkaz čtenářům Píseckého světa 
od písecké výtvarnice Jabloňky

•  Infocentrum ve Sladovně je pro cizí dost zastr-
čené. Již několikrát se mi stalo, že se mě návštěv-
níci ptají, kde infocentrum je. Podle mne by mělo 
být u naší nejznámější památky, kterou je most. 
ano chápu, že městu se ušetří provozní výdaje za 
obsluhu na dvou místech. Ve Sladovně by podle 
mne nemusely být najednou dvě pracovnice, ale 
stačila by pouze jedna a v případě akcí ve městě 
posílit místo brigádnicí – studentkou.

KAMIL VÁCLAVÍK
•  Myslím, že jestli je pro turisty problém infocent-
rum nalézt, tak proč není na Velkém náměstí před 
vstupen do nádvoří muzea velká zelená krychle 
s „íčkem“ a u ní šipka „infocentrum tudy“?

JIŘÍ MLÁDEK

Růženka stále spí?
nejde jen o to omílané infocentrum. Připadá mi 
neuvěřitelné, že navzdory existenci organizace 
Píseckem s. r. o. se zdá, že Šípková Růženka Pí-
sek stále spí – na rozdíl od přitažlivé prezentace  
mnoha jihočeských měst jsem například vůbec 
nezaznamenal přítomnost Písku na prestižních 
mezinárodních veletrzích GO – REGIOnTOUR 
v  Brně a  Holiday World v  Praze. Jako původem 
Písečákovi mi tam Písek chyběl… To jsou místa, 
která nabízejí velmi zajímavé příležitosti ke komu-
nikaci s  odbornou veřejností i  s  obyčejnými lid-
mi. V neděli tam například jen na jednu naši akci, 
burzu pro sběratele turistických vizitek, dorazily 

stovky návštěvníků – aktivních lidí, kteří vytváře-
jí ten domácí cestovní ruch! Je škoda, že se Písek 
takovýchto akcí neúčastní, protože je to šance na 
spoustu zajímavých kontraktů a zviditelnění měs-
ta.

MARCEL GOETZ

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ  PORADNA

- bezplatné dluhové 
poradenství

- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek

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

Tel: 725 828 814
602 134 647

Email:  info@ab-finance.cz
AB finance s.r.o.,  www.ab-finance.cz
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Písek, 6. března 2018Z ohlasů na demonstraci
RICHaRd SLaBa: „Netvrdím, že naše demo-
kracie za uplynulých skoro 30 let byla „zralou“, 
dobrou a ideální, ale pořád to bylo období výrazně 
lepši než předcházejícich čtyřicet let pokusů o soci-
alismus či komunismus. To, že tady můžeme psát 
své názory,  je díky lidem, kteří byli i v roce 1989 
v ulicích a nechali se kropit vodními děly a tlouci 
obušky... Osobně se domnívám, že nejde ani tak 
o postavu p. Ondráčka, ten je v tuto chvíli jen vi-
ditelným symbolem, ale jde o způsob „vlády“ a za-
cházení s mocí premiérem Babišem za podpory ko-
munistů a fašistů z SPD (používám slova poslanců 
za ANO p. Pelikána a p. Šlechtové). Je stále ještě 
naším právem moci vyjít do ulic a  vyjádřit svůj 
názor.“

andREJ RÁdY: „Že by se mi ta volba líbila, to 
říci vskutku nemohu. Je to však možná zároveň 
prubířský kámen, jak si ctíme zastupitelskou de-
mokracii. V  každém případě bychom si měli pa-
matovat, kdo a s kým ten politický kšeft uzavřel.“

Kdo vlastně (ne)hlasoval?
Prohlasování Ondráčka umožnila především 
malá účast poslanců. Přinášíme přehled účasti 
zvolených jihočeských poslanců na tajné volbě 
2. března 2018, 11:37: 

anO, Kubíček Roman – HLaSOVaL
anO, Kubík Jan – HLaSOVaL
anO, Maxová Radka – HLaSOVaLa
anO, Tureček Karel – HLaSOVaL
anO, Vojtěch adam – HLaSOVaL
KSČM, Filip Vojtěch – HLaSOVaL
SPd, Rozner Miloslav – HLaSOVaL
Piráti, Kolářík Lukáš – HLaSOVaL
OdS, Bauer Jan – OMLUVEn
OdS, Zahradník Jan – HLaSOVaL
TOP 09, Vácha František – OMLUVEn
ČSSd, Veselý Ondřej – OMLUVEn
KdU-ČSL, Bartošek Jan – nEPŘIHLÁŠEn

Co dodat? „Demokratický blok“ selhal i  na 
úrovni našeho Jihočeského kraje...

Písek se připojil k protestním akcím proti zvolením poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka do čela parlament-
ní Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Člověk, který jako příslušník 
bezpečnostních sborů SNB bil demonstranty při Palachově týdnu v roce 1989 – a ničeho nelituje – by neměl 
zastávat tak odpovědnou a symbolicky významnou funkci předsedy parlamentního orgánu, kontrolujícího 
práci bezpečnostních složek,“ uvedl jako hlavní důvod iniciátor akce Jan Říšský. Asi 300 lidí přímo při písecké 
demonstraci podepsalo petici. Ondráček sám odstoupil z čela komise o den později. Foto MARTIN ZBORNÍK

„Léta komunistic-
ké vlády způsobila 
devalvaci a devastaci 
lidských hodnot a po-
pření křesťanského 
původu evropského, 
který byl nahrazen 
jakýmsi podivným 

bazarem. Ten napáchal příšernou škodu 
v lidských myslích i duších. na jejich způsobu 
práce i ve vztahu člověka k člověku. Zatím to 
není vidět, ale ve chvíli, kdy se objeví znova 
normální všední den, se to znova projeví.“ 

 KAREL KRYL (+ 3. března1994), 
Ahoj na sobotu, 31. 5. 1993
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Varianty řešení parkování se střídají ruku v  ruce 
s  obměnou komunálních politiků. A  tak jsme už 
byli svědky mnoha nejrůznějších nápadů na bu-
dování parkovišť a  podzemních i  nadzemních 
parkovacích domů – tu v proluce u divadla, tu pod 
Velkým náměstím či pod Bakaláři, ve vnitrobloku 
Budovcova, na rohu Chelčického a Soukenické uli-
ce a tak dále. 

Akutně chybí funkční systém parkování pro 
obyvatele, podnikatele a zákazníky v centru města 
a současně se zvyšuje tlak na zklidnění centrálních 
náměstí. Podle představ místostarosty Josefa Knota 
by mohli cestující zaparkovat své vozy na chytrých 
záchytných parkovištích a  do centra pokračovat 
chytrou hromadnou dopravou. 

Je otázka, jestli toto může ve městě velikosti Pís-
ku vůbec fungovat. Nejnovějším záměrem, který 
má velkou naději na uskutečnění, je plánovaný 
parkovací dům ve vnitrobloku Komenského a Žiž-
kovy ulice, na místě poštovního depa, které letos 
čeká demolice. S autorem projektu Ing. arch. Vla-
dimírem Krajícem jsme si povídali o hlubších pří-
činách a  širších souvislostech našich parkovacích 
nesnází.

Jaké jsou širší souvislosti problémů s dopravou?
Je třeba vysvětlit, co se tady ve městě dlouhodo-
bě odehrává. Hledání a prověřování jednotlivých 
míst pro parkování probíhá až na posledním mís-
tě. Předchází mu celá řada příčin. Částečně vinou 
změny životního stylu, částečně vinou nedosta-
tečného zájmu o územní plánování, a především 
vinou obrovského nárůstu automobilismu se ve 
městě nahromadily velké problémy, které se v žád-
ném případě nepodaří vyřešit během jedné gene-
race. Všechna města to mají podobné, těch pro-
blémů je moc najednou. Souvisí to se založením 
města, naše města se středověkým založením jsou 
na tom ještě hůř než moderněji koncipovaná měs-
ta (např. Hradec Králové).

Kde vidíte hlavní příčiny přetlaku aut v centru?
Souvisí to s pojmem „suburbánní výstavba“, kte-
rý v podstatě označuje jev dnešního „domkaření 
na polích“, místa k bydlení se vymísťují z blízkosti 
centra na periferii. nekonečné množství domků se 
roztahuje do volné krajiny a nejen že mění krajin-
ný ráz ale má navíc dramatický dopad na fungová-
ní města a jeho centra. Tyto domky se navíc stávají 
jen noclehárnami a nejsou skutečným městem. Ve 
výsledku jsou všichni závislí na autech a  všichni 

Architekt Krajíc: Problémy v dopravě
jsou důsledkem chyb v urbanismu města

směřují do centra a do nákupních zón, protože na 
periferii chybí občanská vybavenost.

Jak se na to dívají urbanisté?
Zajímavě o tom píše autor Pavel Hnilička v publi-
kaci Sídelní kaše -  Otázky k suburbánní výstavbě 
kolonií rodinných domků. Jedním z kritérií, po-
dle kterých se měří kvalita fungování městského 
celku, je hustota obyvatel. Už v roce 1989 napsali 
američtí odborníci studii na téma „město a závis-
lost na automobilu“. Tito autoři říkají, že aby lidé 
chodili po městě pěšky nebo jezdili na kolech, 
což je snem každého města, musí být hustota 
nejméně 100 obyvatel/hektar. Teprve při takové 
hustotě začíná dobře fungovat občanská vybave-
nost a hromadná doprava. Při nižší hustotě jsou 
lidé víc a víc závislí na vlastní dopravě automobi-
lem. Přitom dnešní obvyklé zástavby rodinnými 
domky mají cca 18 obyvatel/hektar, dvojdomky 
63 obyvatel/hektar. Teprve pokud pracujete s řa-
dovými nebo átriovými domy, dostáváte se na 
100 obyvatel/hektar. ale takovou zástavbou není 
obklopené žádné město. Pěkný vzor máme při-
tom nedaleko Lince – Gartenstadt Puchenau od 
architekta Rolanda Reinera. Puchenau I vznikalo 
již mezi lety 1963 a 1968. Skvělý koncept, ale jeho 
následovníků je poskrovnu.

Jak se stavělo v minulosti?
Pro ilustraci můžeme uvést příklad Prahy. Obyt-
ný blok na Vinohradech má 324 obyvatel, na Již-
ním městě žije 224 obyvatel/hektar, na Spořilově 
ve dvoupodlažních domcích 40 obyvatel/hektar, 
ve vilkové čtvrti 15 obyvatel/hektar. Zajímavý je 
historický vztah, když se podíváme, jak se dříve 
stavěly vesnice. Struktura zástavby byla kompakt-

ní, na návsích navazovala jedna stavba na druhou 
– obvykle měly 60-70 obyvatel/hektar. Tak hloupě 
jako dnes, se nikdy nestavělo. a najednou máme 
problém. Město je roztažené do neuvěřitelné plo-
chy, která se těžko obhospodařuje. 

Obliba rodinných domků ale dál vítězí?
ačkoli byla tahle chyba ve vyspělém světě odha-
lena, znovu a znovu ji opakujeme. Může sloužit 
jako učebnicový vzor „neočekávaného chování“, 
které překvapuje svojí iracionalitou. naše kance-
lář dlouhodobě pracuje na konceptech koncent-
rované zástavby rodinnými domy. ale problém 
je, že takové stavby nepovolují územní plány, 
plochy jsou často vyhrazené jen pro samostatné 
rodinné domy. důvod je zřejmě v  tom, že lidé 
chtějí mít svůj domek, je to americký sen. Často 
i za cenu, kdy náklady na samostatný domek pře-
sahují jejich finanční možnosti. nabídka trhu je 
zúžena na byt anebo samostatný rodinný domek. 
Přitom architekti umí nabídnout velmi pestrou 
škálu bydlení.

Jak jsme na tom v Písku?
Studie prokazují, že při nízké hustotě zastavěnos-
ti stojí vybudování sítí, komunikací a společných 
prostor o sto procent víc než při běžné hustotě. Pro 
město je tahle forma mimořádně neekonomická. 
To je začátek zla a v Písku teď na konkrétních pří-
kladech vidíme, jak masivní dopady to má. Jde 
především o  vztahy mezi historickým centrem 
a  dynamicky rostoucím sv. Václavem a  Hradiš-
těm. navíc se plánuje zastavění celé plochy mezi 
Hradištěm a Putimskou Vysokou. druhou skupi-
nou jsou obyvatelé a pracující v centru města. na 
ně se příliš nemyslí a dodnes neexistuje ani statis-
tika a analýza těchto skupin a jejich požadavků na 
mobilitu. Samostatnou skupinou jsou návštěvníci 
města, které lze poměrně dobře zachytit.

Kde by se mělo začít s řešením?
Suburbanizace není problém odborníků, ti o něm 
vědí. Problém se přenáší do politické roviny, pro-
tože územní plány spoluvytváří politici a tím ovliv-
ňují životní prostor nás všech. Je potřeba udělat 
spoustu práce nejen na návrzích řešení, ale hlavně 
v rozborech a analýzách. Pokud budou mít zastu-
pitelé dobře popsaná východiska lépe naleznou 
řešení a budou mít zájem proniknout do hloubky 
problému. To platí samozřejmě i  pro širokou ve-
řejnost. Územní plány a koncepce jsou považová-
ny víceméně za nutné zlo, přitom se od nich odvíjí 
úplně všechno okolo nás. I přes nepřehledný zával 
nařízení a vyhlášek pořád platí, že základem utvá-
ření prostoru je člověk. Jestli budeme stavět parko-
vací dům tam nebo tam, to už jsou jen důsledky.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ
V příštím čísle pokračování na téma parkovací dům 

u pošty

Písek jako řada dalších měst už mnoho let neúspěšně bojuje s houstnoucí 
automobilovou dopravou a  nedostatkem parkovacích kapacit v  těsném 
historickém centru. Pro řešení situace chybí dlouhodobá koncepce i kvalitní 
data o  skutečném stavu a  statistiky, na základě kterých by bylo možné 
hledat komplexní řešení a kompetentně naplánovat funkční systém. 

Vzor pro Písek? Gartenstadt Puchenau 
od architekta Rolanda Reinera nedaleko Lince. 

Foto z archivu Vladimíra Krajíce

KAUZA

Studentka z Písku zkoumala:
Jak kdo plní své sliby? (5.)

„ANALÝZA PLNĚNÍ VOLEBNÍCH PROGRAMŮ stran a  hnutí zvolených do 
Zastupitelstva města Písku ve funkčním období 2014 – 2018.“ Tak se jmenuje 
práce, kterou napsala studentka politologie z  Písku Tereza Horažďovská 
v  rámci své praxe v  redakci Píseckého světa. V  číslech 2 – 5/2018 jsme 
otiskli postupně výsledky její práce k několika tématům. Dnes přinášíme díl 
závěrečný a za redakci Píseckého světa Tereze Horažďovské děkujeme za 
spolupráci a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Rok 2018 bude opět rokem komunálních voleb, 
kdy budou občané rozhodovat o novém slože-
ní obecních a městských zastupitelstev. Je tedy 
na místě ohlédnutí... Připomeňme, že  většina 
zastupitelů města Písku studentce na zaslané 
otázky vůbec neodpověděla (kromě Ondřeje 
Veselého z ČSSD a Jiřího Hořánka z ANO 2011, 
po termínu dokončení práce pak ještě napsal 
Jiří lejčar (KSČM).

8.  ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST
Jmenované oblasti jsou občany vždy ostře sle-
dovány, a tak není divu, že jsou předmětem pro-
gramů hnutí Jihočeši 2012 (zajištění co největší 
podpory pro kvalitní a  moderní výuku), strany 
TOP 09 (podpora školství a  vzdělanosti, prohlu-
bování sociálních služeb), ČSSD („pokračování 
rekonstrukcí škol a  školských zařízení, podpora 
rozvoje služeb pro seniory, zvyšování kvality so-
ciálních služeb poskytovaných na území města“), 
ODS („podpoříme organizace poskytující sociální 
služby, odmítáme jakoukoli podporu pro sociálně 
nepřizpůsobivé“) a  Písecký patrioti-Republika 
(„Ne rušení středních škol“, „Nikdo nesmí zneuží-
vat systém sociální podpory“).

Oblast školství a vzdělanosti byla již v uplynu-
lém volebním období ze strany města značně pre-
ferována a v nastoleném trendu investic do škol, 
zdá se, pokračuje i nynější vedení města – v roce 
2016 byl vybudován bezbariérový přístup do bu-
dovy Základní školy T. G. Masaryka za cca 5 mil. 
Kč, na Základní škole J.K. Tyla byla dokončena 
poslední etapa rekonstrukce rozvodů vody a  ka-
nalizace za 4,5 mil. Kč a Základní škola Jana Husa 
realizovala 3. etapu výměny oken a opravy fasády 
na historické budově v  areálu školy, na niž bylo 
z rozpočtu města uvolněno 1,4 mil. Kč. další in-
vestiční akce pak proběhly na zmíněných školách 
též v roce 2017 v celkové částce cca 6 mil. Kč.

Sociální oblast je městem financována na zá-
kladě Zásad pro poskytování dotací na sociální 
účely schválené zastupitelstvem města v  prosinci 
2015 a podle městem zveřejněných smluv jsou na 
jejich základě poskytovány dotace zejména obecně 
prospěšným společnostem, občanským sdružením 
a  obchodním společnostem působícím v  sociální 
oblasti. Mezi investice do sociální oblasti lze za-
hrnout v  roce 2017 ukončenou rekonstrukci 90 

bytů s pečovatelskou službou na Jiráskově nábřeží 
a nebytových prostor diakonie ČCE za 2,5 mil. Kč.

Z  neinvestičních, nicméně chvályhodných, 
počinů města v sociální oblasti pak lze jmenovat 
např. pořádání přednášek a  besed pro seniory 
týkajících se např. prevence a ochrany soukromí, 
finanční gramotnosti či bránění se praktikám tzv. 
šmejdů.

Co bohužel není možno z veřejných zdrojů do-
hledat, je informace o tom, zda jednotlivé strany 
a hnutí, které slibovaly zabránit zneužívání systé-
mu sociální podpory zejména ze strany „sociálně 
nepřizpůsobivých“, tak skutečně učinily a  jak se 
uvedená opatření v tomto systému projevila.

9.   PODPORA SPORTU 
Sport a  jeho podpora se kromě již zmíněné vý-
stavby plaveckého bazénu opět v  nejrůznějších 
podobách objevuje v programech většiny zastou-
pených stran a hnutí; nejvíce prostoru mu věnují 
strany TOP 09 („změnit by se měl celý systém pod-
pory sportu ve městě, je třeba připravit podmín-
ky pro to, aby mohlo aktivně sportovat co možná 
nejvíce obyvatel Písku, zasadíme se o  dokončení 
rekonstrukce hojně využívané tradiční říční plo-
várny, vybudování všesportovní haly, revitalizaci 
lyžařského svahu“ atd.) a ČSSD („zvýšení finanč-
ní podpory dle sportovních pravidel o 4,5 mil. Kč/
rok, vybudování volnočasového areálu pro mlá-
dež na Výstavišti, vybudování všesportovní haly, 
budování infrastruktury pro vodáky atd.); méně 
obsáhle se pak vyjadřují Jihočeši 2012 („budeme 
podporovat transparentní rozdělování peněz podle 
daných pravidel“), Písecký patrioti-Republi-
ka („volné prostředky použijeme mj. na podporu 
sportu a kultury ve městě“, „míň peněz na zbytečné 

granty kamarádům radnice“) a ODS („nastavíme 
jednotný systém podpory dětí a mládeže ve všech 
sportovních aktivitách“). 

Z plánovaných záměrů v oblasti sportu se sku-
tečně některé podařilo realizovat – v roce 2016 byl 
např. vyměněn víceúčelový povrch hokejbalového 
hřiště v Městském sportovním areálu, provedena 
oprava šaten na atletickém stadionu a dokončena 
oprava povrchu Sedláčkovy stezky; v  roce 2017 
byla dokončena poslední etapa rekonstrukce říč-
ní plovárny u Václava, provedena oprava tribuny 
u  tenisových kurtů a  realizována rekonstrukce 
sportovní stezky v  lokalitě Na Americe. V  čer-
venci 2017 pak písečtí radní rozhodli o  zahájení 
zadávacího řízení na stavbu tzv. Pleskotovy lávky 
přes řeku Otavu, která by měla být součástí cyklo-
stezky spojující lokalitu Hradiště s centrem města 
a  průmyslovou zónou. O  výstavbě všesportovní 
haly se prozatím pouze uvažuje v lokalitě bývalých 
Žižkových kasáren, výstavba nového plaveckého 
bazénu je zatím též ještě v nedohlednu. 

Co se týče deklarované změny pravidel pro 
rozdělování peněz na sportovní účely, tady už 
je situace zajímavější. Počátkem roku 2015 byly 
zastupitelstvem na návrh koalice přijaty nové 
Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní 
činnost, na základě kterých je ale k  překvapení 
všech žadatelů o  příspěvek většina finančních 
prostředků rozdělována mezi čtyři vybrané spor-
tovní kluby – Fotbalový klub FC Písek, o. s., IHC 
Písek o s., ZJ Sokol Písek – oddíl házené a TJ So-
kol Písek – oddíl basketbalu. Zatímco tyto spor-
tovní kluby dostávají z celkové částky přidělené 
na sportovní činnost (cca 10 mil. Kč ročně) část-
ky okolo 1 – 1,5 mil. Kč, ostatní sportovní oddíly 
se musí spokojit s částkami v řádu tisíců až dese-
titisíců korun; někteří žadatelé dokonce nedosta-
nou příspěvek žádný. 

Jak se tento přístup slučuje s principy transpa-
rentnosti a spravedlivého postoje ke všem žáda-
jícím subjektům, to musí posoudit občané sami.

• Co říci závěrem? Snad jen to, že v komunální 
politice (tak jako v té celostátní), platí že ne vše-
mu, co nám politici před volbami slibují, je dobré 
bezvýhradně věřit a že občané by měli během vo-
lebního období pečlivě kontrolovat své zastupite-
le, jak se se svými předvolebními sliby nakonec 
popasují. a vzhledem k tomu, že zatím stále ještě 
žijeme v demokratickém státě, vystavit jim účet 
v dalších volbách. 

TEREZA HORAŽĎOVSKÁ
Inzerce
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních a  společenských akcí různého 
typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný kalen-
dář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat redakci 
informace, případně plakát či jiné materiály.

Co se děje 9. – 23. BŘEZNA v Písku a okolí
KALENDÁŘ AKCÍ

Vojáci Švejkova pluku – jejich skutečný příběh 
přednáší ve čtvrtek 15. března Jan Cinglbauer 

od 16 hodin v Prácheňském muzeu.

Pátek 9. BŘEZNA
8.30/10.00 dFŠ  Krysáci a ztracený Ludvík; dS Praha, škol.
18.00 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky
19.00 sv. Trojice  darina Vrbová & kvintet 
19.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická – Sešlost Katovice
20.30 Kino Portyč Tátova volha
21.00 dPČ  Černý desky jsou dobrý; hudba 60.–90.let

sobota 10. BŘEZNA
 10.00 MK  Setkání podpůrných skupin Pečuj doma 
    s námi – seminář diakonie Praha
11.00 Hřebčinec Jarní přehlídka plemenných koní
14.00 Kino Portyč Včelka Mája: Medové hry – dabing
16.00 Kino Portyč Pračlověk – dabing
18.00 Kino Portyč Přání smrti – titulky
19.00 dPČ  Old Punk Sraz; setkání punkerů v důchodu 
20.00 Lázně Vráž X. Zámecký ples – hraje Leoš Karásek
20.30 Kino Portyč Tátova volha

Neděle 11. BŘEZNA
13.00 Palackého sady Poslední zimní vycházka – KČT Turista
14.00 Kino Portyč Včelka Mája: Medové hry – dabing
16.00 Pam. a.Heyduka  Lit. odpoledne v Heydukově památníku
    Velké čtení spisovatelů již. Čech III./1.
16.00 Kino Portyč Pračlověk – dabing
17.00 dFŠ  Kollárovci: neúprosný čas – kapely 
    z východního Slovenska
18.00 Kino Portyč Tátova volha
20.30 Kino Portyč Přání smrti – titulky

Pondělí 12. BŘEZNA
  9.00 MK  Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
15.00 MK  Pohádková klubovna pro mladší děti
16.00 MK  dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
16.15 Kd  Jóga – vede Kamila Ševčíková
17.00 Kozlovna  Za němčinou do Kozlovny – konverzace 
17.30 Kino Portyč Já Tonya – titulky
20.00 Kino Portyč Tátova volha

Úterý 13. BŘEZNA
9.00 Seniorský dům Prstem po mapě: Kuba; V. altschmiedová 
16.00 MK  IT Poradna pro uživatele dotyk. zařízení 
17.00 MK  Crative Café – Háčkujeme s andělkou: 
    Flanderská krajka
17.30 MK  Velká válka a gastronomie – beseda 
    s Václavem Malovickým 
17.30 MK  nástroje Google – kurz pro pokročilejší
17.30 Strom setkávání  Rodinné konstelace
17.30 Kino Portyč Tátova volha
19.00 Kd  Taneční pro pokročilé
19.00 dům kult. Protivín Seminář trénování paměti – J. Lojíková
19.30 Lázně Vráž Fautores Flautae – flétnový soubor
20.00 Kino Portyč Padesát odstínů svobody – titulky 

středa 14. BŘEZNA
10.00 dFŠ  Taneční konzervatoř hl. města (škol.)
10.00 dFŠ-klubovna SEnIOR POInT – Jak paragrafy ovlivňují 
    náš život – Mgr. Háva
13.30 MK  Internet (ne)jen pro seniory
17.00 Sladovna  LiStOVání – a taková to byla láska 
    – čtení knihy anny Gavalda 
17.00 Sladovna  Experiment. (pohybové) dílny pro mládež 
17.30 MK  Erotika a sexualita v náboženstvích světa 
    – religionista a teolog Martin Chadima 
17.30 Kino Portyč Mečiar – slovenská verze
19.00 dFŠ  Taneční konzervatoř hl. m. Prahy 
    – Bohemia Balet
19.00 Sladovna  Experiment. (pohybové) dílny pro dospělé
20.00 Kino Portyč Tátova volha

Čtvrtek 15. BŘEZNA
16.00 PM  Vojáci Švejkova pluku – skutečný příběh
    přednáší Jan Cinglbauer
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.15 MK  Čtení knihy – R. Homola a M. Sládek
17.30 Elim  V tanečním rytmu – vystoupí žáci školy
17.30 Kino Portyč Věčně tvá nevěrná
17.45 Strom setkávání  Cvičení „Moudrost emocí“
19.00 dFŠ  Vzhůru do divočiny – Studio dva
19.30 dům kult. Protivín Travesti skupina Screamers 
19.30 Lázně Vráž Lidové písničky vesele; Muzikanti od Otavy
20.00 Kino Portyč Tomb Rider – titulky

Pátek 16.  BŘEZNA
18.00 Kino Portyč Tomb Rider – titulky
19.00 Kd  Ples sportovců – hraje kapela Elizabeth
19.00 U šesti strun Soukenická UL. – Kamarádi z pískoviště
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
20.00 Papírák  Taneční večer s Country Bandem
20.30 dPČ  Pakáš + Bluevibes
20.30 Kino Portyč Oni 2: noční kořist – titulky

sobota 17. BŘEZNA
MK  Učíme se od mistrů oboru: aranžování – workshop SOU, 
    téma velikonoční zajíc – nutná rezervace
10.00 Putimská 156 Seminář Kung-Fu stylu Hungka 
    – david Šejna
13.00 LezeTop Boulder Cup 2018 – mládež a dospělí (16 – 99 let)
14.00 Kino Portyč Cesta za králem Trollů – dabing
16.00 Kino Portyč Tomb Rider – titulky
18.15 Kino Portyč Oni 2: noční kořist – titulky
18.45 Vykulená sova Slavné atentáty v Českých zemích 
    – Vladimír Šindelář
20.00 Kd  8. Charitativní ples 
    pro protivínskou sokolovnu
20.00 Papírák  Taneční muzika s kapelou Retrovox
20.30 dPČ  Zakázaný ovoce – Šťastných 13 Tour
20.30 Kino Portyč Tlumočník – titulky

Dopřejte svým dětem
Královské prázdniny na vsi
Také rádi vzpomínáte na prázdniny u babičky na vsi? Běhání po 
lukách a lesích, koupání, nekonečné hry dětské fantazie. Bez mo-
bilů, tabletů a wifi, zato opáleni, vylítaní a šťastní.

dopřejte svým dětem ta-
kové Královské prázdniny. 

Příměstský tábor v dubí Hoře (10 km od Písku) bude i letos otevřen 
po celou dobu letních prázdnin v každý pracovní den od 8 do 17 
hod. Pro děti bude zajištěno stravování a dopravu zařídí královský 
tranzit se spolehlivým řidičem, který děti vyzvedne podle dohody 
na určeném místě mezi 7 a 9 hod a přiveze zpět mezi 17 a 18 hod. 

na děti čeká spousta her a zábavy, např. fotbal na zatravněném hřišti, 
softtenis, badminton, střílení z  luku, velké indiánské týpí pro hry 
a odpočinek, vybavené dětské hřiště, ale hlavně lesy a rybníky. Pro 
případ špatného počasí bude připraveno zázemí v obecním sále. náš 
hlavní instruktor Filip má za sebou několik lekcí vaření u Zdeňka 
Pohlreicha a tak se rozhodl, že něco ze svého kuchařského umu pře-
dá o prázdninách dětem. Takže se děti mohou těšit na palačinkování 
a podobné radosti :-) 

Týden pobytu včetně stravy stojí jen 1000 korun díky podpoře z pro-
gramu Zaměstnanost, jehož smyslem je podporovat zaměstnané 
rodiče. Zájemci mohou kontaktovat kancelář asociace jihočeských 

rodin z.s., www.asociacejr.cz nebo 
najdou informace a kontakty na webu 
www.kralovskeprazdniny.cz.

Inzerce

Tam u nebeských bran
dobrý den, dovoluji si zaslat do Píseckého světa svůj příspěvek k vý-
ročí úmrtí Michala Tučného (10. března 1995), vzpomínku slože-
nou z jeho písní:

Vzpomínka na Michala
Vzpomínám na všechny jeho písně, v kterých žil, 
na výlet do Little Big Hornu, kde levnou žitnou jsem s ním pil.
Vzpomínám, kdy jako mladík na Bony and Clyde si hrál,
pak pověsit ho chtěli vejš. 
Nebo kdy sedával na pátým patníku, louskal buráky 
a hleděl jen tak do dálky, 
snad již tenkrát snil o tom, 
že chtěl by být jen medvídkem, však prodavačem měl se stát.
Snad vánek s vůní burčáku a cesty toulavý ho hnaly do El Pasa, 
na kosmickej vandr, kde obloha má barvu modrých džín.
Vzpomínám, kdy všichni už byli v Mexiku 
a on si jen tak s celtou světem táh. 
Na jeho báječný ženský, na Karolínu i na línou Lízu.
Na jeho touhu žít na věky, snídat v trávě a spát v obilí.
Vzpomínám na Michala na jeho věčný song a jsem rád, 
že když mě a přátelé, ani vás, v životě už nebude nic čekat, 
tak věřte, že Michal na nás ano, 
tam u nebeských bran. 

FRANTIŠEK HAVLÍČEK

Ráda bych reagovala na některé příspěvky v Píseckém světě č. 5/2018. 
Citace na úvod z článku K čemu slouží oplocené remízky: „Za správné 

nepovažujeme budování betonových sídel, měst a  obcí plných zpevněných 
ploch bez zeleně a bez návaznosti na okolní otevřenou krajinu, z jejichž okolí 
se vytrácí původní živočichové, ale naopak...“ Paradoxem je, že v Purkrati-
cích je tento konkrétní remíz „coby kamenem dohodil“ (680 m) od ploch 
(104.200 m2) určených pro zástavbu montovnami. 

Mezi remízkem a  městskými pozemky, které kupuje francouzská firma 
s. n. o. p. cz, leží některé ze soustavy osmi rybníků s  velkou diverzitou pta-
čích populací, samozřejmý je i výskyt obojživelníků. Zdá se absurdní, že na 
„Ochranná opatření migrace obojživelníků v  lokalitě U  Vodáka“ bylo za rok 
2017 vydáno 2,2 mil. Kč, plán na rok 2018 je do 2 mil. Kč. Kolik procent z toho 
jsou dotace a kolik platilo město, to je vedlejší. Mnohokrát se ukázalo, že do-
tace (obecně) jsou často „pouze tahání peněz z rozpočtu“. Rozhodně nemám 
nic proti žádným obojživelníkům, naopak, vadí mi pouze to, že jinde pak mají 
„žáby“ či cokoli jiného prostě smůlu.

Po „osvícených“ rozhodnutích vedení města se pak odborníci mohou snažit 
zachraňovat, co se dá – zakládat malé remízky pro koroptve, nechat je ope-
čovávat, dát vysadit stromořadí – vše se značnými náklady. V malém chránit, 
ve velkém je možná devastace? Zajímá vůbec vedení města názor specialistů 
v daném oboru? nechce se mi totiž věřit, i vzhledem k výše zmíněnému, že 
by jim profesní čest dovolila souhlasit s něčím podobným, zvlášť když se má 
zastavět dalších 66 000 m2 parkovišti kamionů a obřími průmyslovými halami 
– samé ty výše zmíněné zpevněné povrchy. O světelném znečištění, případně 
hluku nemluvě.  

Citace: „...zvyšovat biodiverzitu dnešní již tak dost poškozené krajiny země-
dělstvím...“   Krajina zničená průmyslovou zástavbou, několikanásobně za-
plocená, pro zvěř neprůchodná, už zas tak moc nevadí, našim zastupitelům 
asi nejméně. Pro mě je mnohem přijatelnější to zemědělství, pole a louka, 
nemohu si pomoci.

Když je třeba získat peníze na dofinancování dotací, na realizaci blýskavých 
projektů, tak se prodávají městské pozemky, nejlépe tam, kde to není tolik 

Purkratické paradoxy
OHLASY / DOPISY

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

• opravy PC, výměna běžných dílů PC
• oprava / instalace /reinstalace OS Windows
• opravy notebooků
• školení základů práce na PC
• záloha a záchrana ztracených nebo omylem 

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

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

vidět. Pro zahraniční firmy je to výhodné. Česko je pro ně jen velkou levnou 
montovnou, což je obecně známý fakt. Co bude dál, je jedno, hlavně že bude 
z čeho zaplatit (nejlépe do voleb) např. opravu lyžařského svahu. Jak prosté. 
Je to jako v pohádce „Jak dědeček měnil, až vyměnil.“

Všechny žádosti o změny v prostoru Purkratic byly zastupiteli (koaličními 
jednohlasně) zamítnuty. „Je to v územním plánu!“ – Tato věta je zaklínadlo, 
neustále a dokola opakované. Zřejmě i jediný argument. Kromě peněz sa-
mozřejmě. důsledky „nějakého“ hospodaření se musí rychle – radši před 
volbami – „nějak“ srovnat, aby třeba nevznikl „nějaký“ dojem. Politická (z)
vůle triumfuje nade vším, bohužel i nad zdravým selským rozumem. Podle 
urputně dodržovaných zásad bude na poslední volné ploše v  průmyslové 
zóně postavena tělocvična – sportoviště. někomu by se to mohlo zdát divné, 
ale určitě je to v pořádku. Je to přeci podle územního plánu!

LENKA NÁDĚJOVÁ
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Pojďte na výstavu
• VLADIMÍR NOSEK – VÝSTAVA OBRAZŮ 
Sladovna, do 1. 4., vernisáž 28. 2. od 17 h.
• UŽ TAM BUDEM?
MK, do 31. 3., prezentace nové knihovny a Centra vzdělávání.
• LES PLNÝ KOUZEL
Galerie Portyč, do 30. 3., výstava obrázků z  výtvarné soutěže mateř-
ských škol, vernisáž v kině Portyč 5. 3. od 9.30 h. 
• KVĚTUŠE TŮMOVÁ, HANA PAVELKOVÁ, EVA JAREŠOVÁ
Galerie Portyč, do 29. 3., společná výstava tří členek P.U.B.  
• DĚTI LVÍ SRDCE A LABORATOŘ – PAPÍRMAŠ
Sladovna, do 18. 3. 
• PAVEL KOCH – CITY LIGHTS 
Sladovna, 22. 3. – 2. 5., vernisáž 21. března od 17 h.
• KAMARÁDKY ANEB CO NÁS BAVÍ
Sladovna, do 18. 3., výstava děl Věry Englichové, Miroslavy Krausové 
a Marcely Brejchové.
• HELENA A JEJÍ PŘÁTELÉ – MALBA NA PORCELÁN
Prácheňské muzeum, do 22. 4. 
• OÁZA HORORU V POUŠTI NUDY
Prácheňské muzeum, do 1. 4.; Blanka dVOŘÁKOVÁ – obrazy / Mara 
InFIdELIOUS – akvarely a komiksy
• POUZE NOUZE 
DPČ, do 15. 4., koncertní plakáty kultovní kapely. 
• PAVEL KOCH – CITY LIGHTS 
Sladovna, 22. 3. – 2. 5.; Vernisáž 21. března od 17 hod.
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Neděle 18. BŘEZNA
8.30 Lázně Vráž Bohoslužba
9.00 LezeTop  Boulder Cup 2018 – děti (5 – 15 let)
10.55 Sportovní hala Miroticko – pořádá KČT Otava 
14.00 Kino Portyč Cesta za králem Trollů - dabing
14.30 dFŠ  Pohádka ze staré knihy 
    – divadlo Matěje Kopeckého Praha
15.00 Ld nitka  O kohoutkovi a slepičce 
16.00 Pam. a.Heyduka  Literární odpoledne – Velké čtení 
    spisovatelů jižních Čech III. – 2. část 
16.00 Kino Portyč Tomb Rider – titulky
18.15 Kino Portyč Tlumočník – titulky
19.00 sv. Trojice  COP – koncert bluegrass. kapely z Plzně
20.30 Kino Portyč Tvář vody – titulky 

Pondělí 19. BŘEZNA
7.45 Strom setkávání  Osho meditace – Mandala
9.00 MK  Jak na počítač – školení pro začátečníky
10.00 dFŠ-klubovna SEnIOR POInT – Význam výživy 
15.00 MK  Tvořivá klubovna – pro mladší děti
16.00 MK  Přírodovědný klub – H. Rambousová
16.15 Kd  Jóga – vede Kamila Ševčíková
17.30 Kino Portyč Tvář vody – titulky
20.00 Kino Portyč Oni 2: noční kořist – titulky 

Úterý 20. BŘEZNA
8.30 Kd – loutk.sál Přehlídka dětských recitátorů; ddM Písek
14.00 Seniorský dům Josefovská zábava
16.00 MK  IT Poradna pro uživatele dotyk. zařízení 
17.00 Kd  Výroč. členská schůze; Český rybář. svaz
17.30 MK  Mýty a skutečnost překladu: setkání 
    s andrejem Rádym 
17.30 MK  nástroje Google – kurz pro pokročilejší
17.30 Kino Portyč Tátova volha
18.00 dPČ  Promítání filmu o psychospirituální krizi 
19.00 dFŠ  Batacchio – Cirk La Putyka Praha
20.00 Kino Portyč S láskou Vincent – titulky

Pořadatelé a kontakty
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 (bývalá restaurace avion 
air) – Klub pro ženy Minerva 21, tel. 739 611 094, www.minerva21.net
loutkové divadlo (lD) 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

Seniorský dům: Čelakovského 8, Písek, 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 
• Poradna ájurvédy – Radoslav nahálka, www.ajurmed.cz
• Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy K.Čápové, kacabacapova@seznam.cz
• Tradiční čínská medicína – Hana Lavičková Laskafeldová, hanalav@seznam.cz
• Tradiční čínská medicína – Iva Veselá, www.nejstarsimedicina.cz.
• Výuka angličtiny a hry na kytaru – Jirka Macháček, info@strom-setkavani.cz.

Vykulená sova: tř. národní svobody 32/11, www.vykulenasova.cz, 608 448 595.

POZVÁNKY

Přichází loučení: Děti Lví srdce přemohou
poslední draky a pak je vystřídají noví hrdinové

Ještě do 18. března se v písecké Sladovně můžete 
vžít do role statečných dětí Lví srdce, kteří na ces-
tě za přemožením tyrana zažijí nezapomenutelné 
dobrodružství, ale také velkou spoustu zábavy. 
Posledních několik dní bude otevřena i kreativ-

ní Laboratoř, kde vládne kašírování ochočeného 
žraloka, a  dokonce pohádkového jednorožce. 
Březnovou sladovnickou nabídku doplní samo-
zřejmě Mraveniště, Hnízdo ilustrace a  Pilařiště 
pro naše nejmenší prcky.

11/4 > KD Písek
vstupenky na www.centrumkultury.cz

~ ~ milos meier ~ ~~

Drumming 
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divadelně zážitkový příběh děti Lví srdce se do 
vysokých trámu zapsal nesmazatelným písmem. 
Hrál se pět měsíců, dovyprávěn byl více než 
dvěstěkrát, ale po téměř půl roce bude zlý drak 
přemožen naposledy v neděli 18. března. Seberte 
odvahu, dobře se nalaďte a přijďte si s námi ješ-
tě jednou, nebo klidně vůbec poprvé, zahrát. na 
kouzelný koberec, který umí návštěvníky přenést 
přes louky, řeky, vesnice i  hory, se ve Sladovně 
můžete vydat každý den kromě pondělí právě až 
do 18. března.

Novinka: Já, hrdina
Po závěrečném rozlučkovém představení se Sla-
dovna na pět dní zavře. nebudeme zahálet, ale 
přichystáme pro vás výstavu novou. Bude se jme-
novat Já, hrdina a také tady budete potřebovat vel-
kou odvahu, i když v trochu jiném smyslu. nová 
expozice bude věnována městu, dopravě, složkám 
integrovaného záchranného systému a nepříjem-
nostem, které mohou potkat nás všechny. Víte, co 
byste měli udělat, když budete svědky například 
dopravní nehody? Ve Sladovně vás to naučíme – 
samozřejmě v rámci bezvadné hry.

Vernisáž nové výstavy Já, hrdina se uskuteční 
v pátek 23. března v 17 hodin a my vás do Gale-
rie hrou všechny srdečně zveme. aktuální infor-
mace ze Sladovny: www.sladovna.cz.

PETR BRŮHA, Sladovna

středa 21. BŘEZNA
7.45 Strom setkávání  Osho meditace – Mandala
13.30 Seniorský dům divadelní představení dětí ze ZŠ Cesta
13.30 MK  Internet (ne)jen pro seniory 
17.00 Sladovna  Pavel Koch – City lights – vernisáž
17.00 Sladovna  Experiment. výraz. dílny pro mládež 
17.30 PM  a. dürer a záalpská renesance 16. století
    – předn. V. Kubíka pořádá MK Písek
17.30 Kino Portyč Tomb Rider – titulky
19.00 π Local Club Leoš Kyša: Kdo prokáže existenci 
    paranormálních jevů? – přednáška
19.00 Sladovna   Experiment. (pohybové) dílny pro dospělé
20.00 dPČ  na stojáka! – Live stand up comedy 
20.00 Kino Portyč Tlumočník – titulky

Čtvrtek 22. BŘEZNA
10.00 MK  dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
10.00 Kino Portyč Špindl – představení pro seniory  
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.00 Kd  Seniorský ples – Veselá Trojka Pavla Kršky
17.00 MK  Čtenářský klub – setkání nad knihou 
    Pavla Kosatíka: České snění
17.30 Kino Portyč Planeta Česko  
17.45 Strom setkávání  Cvičení „Moudrost emocí“
19.30 Lázně Vráž Večer u Modrého cimbálu, hraje R. Veverka
20.00 Kino Portyč Máří Magdaléna – titulky 

Pátek 23. BŘEZNA
17.00 Sladovna  Já hrdina – vernisáž nové živé výstavy
18.00 Kino Portyč Pacific Rim: Povstání – dabing, 3d  
19.00 dPČ  JH Band – písecká kantorská country kapela 
19.00 MK  noc s andersenem – pro děti od 7 do 11 let 
19.00 U šesti strun Soukenická ul. – L. novák a Blateňáci
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
20.00 Kd  Limetal – koncert české hudební skupiny 
    – hard rock a heavy metal
20.30 Kino Portyč Pacific Rim: Povstání – titulky
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Vráťa Peklo: Láska k fotbalu, 
která už trvá víc než půlstoletí 

Jaké byly vaše fotbalové začátky?
Jednoduché, měli jsme hřiště hned za barákem. 
I  když to byl dům mých prarodičů, jezdili jsme 
sem každý víkend s rodiči z Ražic, kde jsme kvůli 
práci otce bydleli. Vraceli jsme se ale de facto do 
rodné obce, protože oba rodiče byli Hradišťáci. 
Od šesti let jsem byl prakticky pořád na hřišti. 
Tehdy to bylo hřiště s velkým převýšením a hrálo 
se do kopce. napříč hřištěm vedla cestička. Lidé 
si přes něj zkracovali cestu do JZd. Před branka-
mi byl písek. na hřišti jsme se scházeli nejen jako 
klukovská, ale spíš hradišťská parta. drželi jsme 
hodně při sobě a pořád se na hřišti něco dělo.

Kdy vlastně vzniklo na Hradišti fotbalové hřiště?
To bylo na začátku 60. let. Když jsme dohledávali 
původní plány na začátku 90. let, tak jsme se do-
stali jen ke skicám projektu, originály se nedaly 
dohledat, neboť byly uloženy v  bývalém národ-
ním výboru Hradiště, a po spojení s Pískem byly 
odvezeny a možná leží někde v nějakém archivu. 
národní výbor  obce Hradiště sídlil naproti hos-
tinci U Srnků a z druhé strany u hřiště byly posta-
veny první dřevěné kabiny. Ty sloužily po dobu, 
než se postavily zděné, které tvoří základ součas-
ných. dřevěné šatny se později staly technickým 
zázemím pro lajnovačku, vápno, slalomové tyče, 
sokolské sportovní nářadí a podobně.

loni jste slavil jubileum 60. narozeniny, dá se 
říct, že jste strávil 54 let na jednom hřišti?
Jak se to vezme, do dorosteneckého věku jsem 
byl pořád Hradišťák. Pak přišla vojna. Rukoval 
jsem do Zvolena, tam si mě všimli trenéři místní 
VTJ. a tak mě tam přeregistrovali a dva roky jsem 
hrál fotbal na Slovensku. Když jsem se vrátil, tak 
jsem hrál půl roku na Hradišti a potom 3,5 roku 
na Spartaku v  Písku. Přišly děti a  bylo už méně 
času. Po revoluci dělal jednatele hradišťského od-
dílu Jiří Lešek a já byl předsedou. Byly jsme jedna 
z  prvních organizací v  okrese, která vystoupila 
z  ČSTV a  byla samostatná se statusem občan-
ského sdružení. Přešli jsme pod asociaci tělový-
chovných jednot a sportovních klubů. Ti nám ze 
začátku hodně pomohli, protože v  té době jsme 
měli problémy s  pozemky a  kabinami. Byl pro-
blém s kanalizací a od aTJSK jsme dostali dotaci 
na septik a biologickou čističku vody.

Kdy jste se začal věnovat trénování?
To bylo v sezoně 1985–1986.

A hned jste se začal specializovat na ty nejmenší?
Chlapi se na vsi často odtrénují sami. Po revoluci 
jsme si ale říkali, že by bylo dobré věnovat se dě-
tem, protože dorůstaly děti na sídlišti. To se za-
lidňovalo od roku 1982. Vídali jsme bezprizorní 

Kdokoliv se dostane, ať už sám jako hráč nebo se svým dítětem, do oddílu 
TJ Hradiště, brzy pozná fotbalistu tělem i duší, který na hradišťském hřišti 
doslova nechává své srdce a tráví tam každou volnou chvíli. Vratislav Peklo, 
pro všechny zúčastněné prostě trenér Vráťa, nám poskytl rozhovor před 
nadcházející sezonou, v  němž se ohlíží za svou více než padesátiletou 
sportovní láskou – fotbalem na Hradišti.

děti na ulicích a začali se jim věnovat. Spadl jsem 
do toho i  z  toho důvodu, že mám kluka ročník 
1982, který také s fotbalem začínal. do dneška se 
řídíme naší tehdejší vizí, kdy jsme vymýšleli roč-
níkový systém. Říkali jsme si, že nechceme mít 
profesionální fotbalisty, ale chceme, aby se děti 
mohly hýbat, aby i na Hradišti bylo pro ně nějaké 
vyžití. Podařilo se nám podchytit první generaci 
na sídlišti. Sháněli jsme tatínky-trenéry. a poda-
řilo se získat pár rodičů od dětí, kteří se nám na 
hřišti objevovali. 

Pořádali jste nějaké nábory, nebo se děti hlásily 
už tehdy samy?
nábory jsme dělali, ale nebyly to náborové dny 
podpořené médii, jako se dělají pod fotbalovou 
asociací dnes. Často to probíhalo tak, že třeba tam, 
kde je dnes zástavba v ulici V Lukách, byla louka 
se dvěma brankami ze dřeva. a tam si děti chodily 
hrát po večerech fotbal. Tak jsme tam zašli, zeptali 
se jich, zda by si nechtěli kopnout s námi a pozvali 
je k nám. To samé bylo v ulici V Lipách.

Byla to od počátku pouze hradišťská záležitost, 
nebo už tehdy jezdily na tréninky i děti z města?
Ze začátku to bylo pro Hradiště, ale postupně se to 
rozkřiklo. V podstatě jsme nabízeli to, co nabízíme 
dodneška. Je to o tom – Pojďte si zahrát, kdo má 
chuť, tak si může kopnout. neděláme z toho složi-
tou vědu. Ti šikovní se pak rozhodnou třeba ode-
jít do FC Písek. Říkali jsme, řekněte to klukům ve 
škole a ti přišli. Přirozeně se to nabalovalo. 

Vráťa Peklo trénuje na hradišťském hřišti 
každý všední den.

ROZHOVOR

Dokončení na str. 16

KŘÍŽOVKA O CENY

Na obrázku je  kresba Josefa Soukupa, Písek z jižní strany. Koncem 19. století měl Písek kolem 
11 tisíc obyvatel a bylo tu registrováno 615 ......... /tajenka 1/, z nich 65 ....../tajenka 2/. 
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat e-mailem: redakce@piseckysvet.cz nebo vhodit do schránky 
na adrese Budějovická 102/5, Písek (u vjezdu do vnitrobloku Budovcova). Nezapomeňte připojit 
své jméno a  kontaktní telefon! Termín pro odpovědi: nejpozději ČTVRTEK 1. 
BŘEZNA. Dva výherci získají možnost nákupu domácích výrobků v  Cukrárně 
U Volfů v hodnotě 300 Kč.
Tajenka z minulého čísla: „starosty a šesti radních“. Obdrželi jsme 33 správných 
odpovědí. DAGMAR MAXIMOVIČOVÁ a  rodina ZÁLUSKÝCH vyhrávají rodinné 
vstupenky do Lezeckého centra Leze Top v Písku.
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Poslední únorový týden se školní zahrada naší 
8. mateřské školy v Zeyerově ulici proměnila 
v  dějiště olympijských her. Již při vstupu do 
areálu každý poznal, co se tu koná. Připra-
veno bylo vše, co k olympijským hrám patří: 
vlajka, maskot, stanoviště s olympijskými dis-
ciplínami. Sportovali větší, menší i ti nejmenší 
– v odpoledních hodinách také rodiče a souro-
zenci.  Na všechny děti po týdnu plném zábavy 
a pohybu čekala zasloužená odměna v podobě 
zlaté medaile.
JANA ŠPÍRKOVÁ, ředitelka MŠ Zeyerova

FOTOREPORTÁŽ

Opravdová OLYMPIÁDA
– sportovali malí i velcí!

mezi jedním a druhým koncem hřiště úhlopříčně 
byl více než metr a půl. 
 
Jak to vypadá s  vedlejší loukou, kde trénujete, 
ale zatím se o tomto prostoru nedá mluvit jako 
o tréninkovém hřišti?
Pozemky jsou v soukromých rukou. S majiteli jed-
náme od 90 let de facto pořád. Je s nimi dohoda, 
že tam můžeme trénovat, ale nesmíme tam už nic 
postavit, nesmí tam být nic napevno. V územním 
plánu to je vymezeno jako rekreační plocha. Ka-
ždopádně, kdybychom o  tuto louku přišli, tak je 
to tragédie. V  tu chvíli by bylo rázem po kvalitě 
hřiště. nyní v podstatě má každé družstvo jeden 
trénink na hřišti, ostatní se odehrávají na louce. 
naším cílem je, abychom oddíl udrželi v těch di-
menzích, kde je. na větší rozšíření počtu členů už 
kapacitu nemáme. Podle mého je kolektivní sport 
skvělou výbavou do života. Hráči cítí sounáleži-
tost s týmem.

loni jste získal ocenění doktora Jíry od Fotbalo-
vé asociace ČR. Za jaké zásluhy to bylo?
Když to přeženu, tak asi za celoživotní práci 
(usmívá se)…, jak trénování, tak funkcionářskou 
práci v klubu i na okrese. adepty na toto ocenění 
navrhují kluby, další požehnání tomu dává okres-
ní svaz a pak krajský, nakonec to uděluje výkonný 
výbor Fotbalové asociace České republiky. Oceně-
ní si moc vážím, potěšilo mě, na okrese nás není 
moc, kdo ho má. Vnímám ho zároveň jako oceně-
ní práce všech funkcionářů a trenérů v celé šede-
sátileté historii naší TJ. 

ZBYNĚK KONVIČKA
Foto Jitka Dušková

dneska u nás trénuje zhruba 250 dětí v jednotli-
vých kategoriích po ročníkách. nikomu ale nebrá-
níme jít do jiného oddílu nebo na jiný sport.

Jak takovou ohromnou sortu mládeže zvládáte?
U všech kategorií máme po dvou trenérech, zapo-
jily se i dorostenky.

Vídám, že řadu dětí na hradišťské hřiště vozí ro-
diče z města...
Rodiče už k  nám šli s  tím, že nechtějí, aby děti 
hrály výkonnostní sport, ale aby hrály kolektiv-
ní sport a hýbaly se. Vzpomínám si, že jsem měl 

kluka, který byl do 14 let silnější, ale byl na kaž-
dém tréninku. Vždycky, když se mělo jít běhat, tak 
říkal: „Musím si odskočit na záchod.“ a  přitom 
se díval za stromem, jestli se ještě běhá. Když se 
doběhalo, přišel si zahrát. a přežívali jsme takhle 
naprosto v pohodě, rodiče i já jsme to věděli. a ro-
diče byli ve výsledku rádi, že to u  nás do 14 let 
vydržel, na Spartaku už by si další rok asi neza-
hrál. Spartak nepotřebuje mít čtyřicet dětí a z toho 
dvacet „nepoužitelných“ pro další vývoj. Mají stře-
disko mládeže a dle mého se nepotřebují zabývat 
dětmi, které si jdou do míče jen kopnout. U nás je 
to tolerované. Je tam plno dětí, které stíhají přijít 
pouze jednou týdně na trénink, protože mají více 
aktivit nebo sportů, a je to naprosto bez problémů. 
O víkendu ale ví, že budou zase hrát. 

Hradiště je známé tím, že se tam etabloval i žen-
ský fotbal a s kluky hrají i malá děvčata. Kdy se 
začal formovat ženský tým?
Zhruba před sedmi lety. Většina z  nich začínala 
ještě v době, kdy chodily na střední školy, kolem 
18 let. Od počátku ovšem už hrály za ženy. V týmu 
je nyní 16 až 18 žen. Mají ambice, že by šly i do 
vyšší soutěže. Mladší dívky hrají dohromady ve 
smíšených týmech s  kluky. Od loňska už máme 
ale čistě holčičí tým, který hraje soutěž mladších 
žáků s dalšími klukovskými týmy. Jsou to ročníky 
2004/2005 a je jich asi dvanáct. 

Úspěšně trénovat mládež by, předpokládám, 
bez úzké spolupráce s rodiči, vůbec nešlo...
Bez rodičů by ani jeden žákovský mančaft nefun-
goval. Ty děti musí mít zázemí, které právě podrží 
ti rodiče. Problém nastává v pubertě a pak v do-
rosteneckém věku. nastupují jiné zájmy. V doros-
teneckém věku je to o morálu hráče, zda si řekne, 
že chce hrát, nebo mu to je jedno. Když mu to je 
jedno, nepřijde jednou, dvakrát a řekne si, že na to 
kašle. Jsou kluci, kteří nebyli fotbalisti, a jen svou 
pílí dnes hrají třeba za chlapy i ve 30 nebo 35 le-
tech stále, a  někteří talenti, co to flákali, později 
nepřeběhnou hřiště, bez toho, aby nepotřebovali 
koronární jednotku. Když se vrátím k  rodičům, 
tak na Hradišti funguje skvělá parta, která si na-
vzájem vypomáhá. Jednou veze děti na zápas ten, 
podruhé jiný, půjčují si dětské sedačky.

Nyní můžete hrát na zrekonstruovaném hřišti, 
a už ne „s kopce“ jako před lety...
Za to jsem moc rád. Rekonstrukce se dělala před 
deseti lety. Padesát let klubu jsme nemohli slavit 
i z toho důvodu, že bylo hřiště rozkopané. nesku-
tečně nám to pomohlo, protože už jsme měli nůž 
na krku od krajského fotbalového svazu. Pokud 
by se povrch nezlepšil, už bychom hrát nemohli. 
dostali jsme i grant od Fotbalové asociace České 
republiky na akci „Zelený trávník“. Výškový rozdíl 

Vráťa Peklo: Láska k fotbalu,
která už trvá víc než půlstoletí 

ROZHOVOR
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Automobily a motocykly v našich vzpomínkách
Tentokrát se v  protivínském Klubu 
vzpomínalo. Kdo a  nač? Mnohaletí 
nadšení milovníci jednostopých i více-
stopých vozidel motocyklů a automo-
bilů, dnes už veteránů.

na 30. setkání přijali do Klubu pozvání pánové 
Jiří dědič, Josef Vlasatý, Jiří dvořák, Petr Lagron, 
všichni z Protivína, mající vztah k bývalým proti-
vínským Českým závodům motocyklovým. 

někteří zde pracovali a „zajížděli“ nové stroje. 
To je případ Josefa Vlasatého, přáteli zvaného 
Jožka, nestora motorkářů v  této oblasti a přiro-
zené autority. Jako mladý rád cvičil, posiloval, 
pokračoval v tom na vojně v Praze a v Berouně, 
na motorkách jezdí už 65 let! Ještě v  této době 
jezdí „veterány“. Jezdil motocros, nedávno přebí-
ral v Praze ocenění své činnosti.

Vzpomínalo se i na další jezdce z protivínské 
„Čezety“. Pana Jindru, Jiřího Beránka, Františ-
ka Sobolíka, Edu Kubelku. Jana Holuba. Tento 
chřešťovický rodák to v  závodění „dotáhl“ až 
do anglické ligy, kde závodil v letech 1958–1960 
s mistry světa , dvakrát se stal mistrem republiky. 
nedávno zemřel v Českých Budějovicích. 

Pan Jiří dědič zavzpomínal na pravidelné so-
botní jízdy na protivínském hřišti, na p. Vágnera 
z Myšence, p. Vlasáka, na slavné přehlídky mo-
tocyklů při prvomájových průvodech, kde vždy 
přispěly k  oživení průvodu. nemohla chybět 
vzpomínka na trénování v Protivíně – na Holém 
vrchu pod hřbitovem...

Majitelé veteránů jsou pochopitelně rádi, že je 
vlastní, ale nemenší radost, možná i  větší, mají 
ze společných setkávání, prožitků, z nových přá-

telství. Skutečně platí: V životě nejsou důležité 
věci, ale prožitky.

(Redakčně zkráceno, celý příspěvek a další foto 
najdete na www.piseckysvet.cz)

Za PVK VĚRA PIKLOVÁ
Foto Radek Lenemajer

Slavnostní nástup (foto A. Vlková)

Všichni vítězí!

Štafeta

Krasobruslení Běžky

Curling

Okamžik slávy 
pro každého!

Přihlášky do tanečních kurzů
– podzim 2018 v Centru kultury

V úterý 20. března a ve středu 21. března 
od 18 hodin je možné se hlásit do podzim-
ních tanečních kurzů. K dispozici je 
45 míst pro dívky a 45 míst pro chlapce. 
On-LInE REZERVaCE bude zahájena 

v úterý 20. března 
od 18:00 pro taneční 
kurz a, ve středu 
21. března od 18:00 
pro taneční kurz B. 
Cena kurzovného
pro jednoho účastní-
ka: 2.300 Kč.

Více informací: www.centrumkultury.cz.
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V  minulém vydání Píseckého světa jsme informo-
vali o plánovaném převodu zpustlého sportoviště za 
sportovní halou ze Sokola na ZŠ J. K. Tyla, která za-
mýšlí zanedbaný areál zmodernizovat a zpřístupnit 
dětem i  dospělým. Na podrobnosti jsme se zeptali 
ředitele školy Pavla Koce:
Jak se vyvíjela jednání o sportovišti a jak se vám 
podařilo věci rozhýbat?
naše škola usilovala od počátku své existence 
o společné využívání a obnovu sportovního areálu 
ve spolupráci se Sokolem, ale to se nepodařilo. Bo-
hužel architekti, kteří školu navrhovali, nezohled-
nili, že tam budou děti a budou potřebovat i pro-
stor pro pohyb venku. Bylo to poplatné své době 
a  my dnes musíme udělat všechno pro to, aby-
chom školu uzpůsobili dnešním potřebám. nelíbí 

se nám, že areál těsně vedle školy chátrá a nemů-
žeme ho využívat. Požádali jsme starostku Evu 
Vanžurovou o řešení. Vzalo to rychlý spád a bylo 
domluveno, že se Sokol pronájmu vzdá a  město 
prozatím hřiště upraví alespoň do stavu, aby tam 
mohla chodit družina, případně děti mohly tréno-
vat některé atletické disciplíny.

Jaké máte s hřištěm plány?
Mým cílem je vybudovat tam do pěti let moderní 
sportoviště s  atletickou dráhou a  hřištěm upro-
střed, s kurty a volejbalovým hřištěm, které může 
i nadále využívat Sokol. Obnáší to nejprve sehnat 
peníze na projekt, připravit ho a poté sehnat pení-
ze na hřiště a realizovat rekonstrukci. Věřím, že se 
nám povede získat i nějakou dotaci. Snažím se už 

Tylovka vybuduje moderní 
sportoviště pro děti i dospělé

ZVÍŘE V NOUZI?

Březňáčky nechte v klidu žít
Je sobota podvečer, únor 2018, zazvoní mobilní 
telefon: „Dobrý den, našli jsme na silnici u Kožlan 
pobíhat malého zajíčka, v příkopu u něj ležela pře-
jetá máma, a tak jsme ho vzali domů.“ Je mi jasné, 
jak to asi bylo ve skutečnosti, a předávám případ 
kolegovi, který pro nás zajišťuje tuto oblast a záro-
veň ho prosím, aby situaci prověřil přímo na místě. 

Odchov malých zajíců v  zajetí je neuvěřitelně 
profesně, časově i odborně náročný. Úspěšnost té-
měř mizivá. návrat mláděte na lokalitu je v dnešní 
přepachované době zejména ve městě mnohem 
efektivnější. 99 % mláďat nám v zajetí většinou do 
měsíce uhyne na dietní chybu či stres. Proto se sna-
žíme působit hlavně preventivně.

Kolega pro mládě zajíce zajel a v hadrech za-
baleného, s prázdným břichem ho převzal s tím, 
že potřebuje vidět tu přejetou matku. Žádnou sa-
mici u silnice však nenašel a změnila se i lokali-
ta nálezu mláděte. navíc ho nenašli ti, co volali, 
jelikož jim ho přinesli nějací Poláci, kteří už jsou 
asi dávno v Polsku... Každopádně teď řešíme, co 
s polomrtvým, zřejmě zbytečně doneseným mlá-
dětem bude.

a jak to bylo asi doopravdy? Malinké mláďátko 
zajíčka buď přinesl pes, kocour, nebo ho našel ně-
kdo, kdo si myslel, že zajíček je opuštěný či je mu 
venku zima. Vzal si ho domů, aby ho zachránil, 
ale mládě mu logicky nežralo, a  tak začal řešit, 
co dál. na internetu si pak pravděpodobně pře-
četl nějaký můj zuřivý článek k danému tématu 
a vymyslel srdcervoucí příběh o mrtvé mamince 
a zaječím sirotkovi. Ve finále nejen, že zbytečně 
mládě z lokality odnesl, ale navíc ještě znemožnil 
jeho návrat zpět k matce! 

než v  přírodě cokoliv seberete, domluvte se 
raději předem po telefonu s  lidmi ze záchran-
né stanice živočichů (www.zvirevnouzi.cz) nebo 
u zvěře s myslivci. Jinak často naděláte víc škody 
než užitku a mláděti nepomůžete, ba naopak.

První mláďata zajíců polních se rodí ještě do 
sněhu už koncem měsíce ledna, začátkem úno-
ra a dál. Samice zajíce, na rozdíl od králíků, rodí 
mláďata do pelechu v křoví, do suché trávy či re-
mízů. Zajíčci od prvního dne vidí, jsou plně osrs-
těni a  volně se pohybují. Samice rodí většinou 
jedno až čtyři mláďata, která se do několika ho-

din od porodu sama rozlezou z pelechu do okolí. 
Pokud by totiž predátor našel pelech s mláďaty,  
sežral by je všechna. Pokud najde jedno mládě, 
tak ta ostatní mají mnohem větší šanci. 

Samice se o  mláďata stará sama, a  to hlavně 
v noci. navštěvuje je v pravidelných intervalech, 
když je klid a  relativně bezpečno. Mládě si vždy 
připíská, nakrmí, očistí a zase ho odloží. Tím, že se 
různě na lokalitě přesouvají, je jejich pachová sto-
pa pro predátory mnohem složitější. Proto malé-
ho zajíčka najdete většinou samotného, bez rodičů 
a sourozenců, a pokaždé na jiném místě.

Co se týká „zapachování“ a následného návratu 
mláďat, na která jsme sáhli, na původní lokalitu, 
jsem přesvědčen, že pokud se najde mládě v zá-
stavbě, v  atypické lokalitě sídlištního křovíčka, 
promořeného pachem všech místních psů a  lidí, 
tak skutečnost, že na mládě někdo sáhl, nehraje 
zas až tak velkou roli. Máme i  faktická pozoro-
vání, že i po návratu zapachovaného mláděte na 
lokalitu se dospělá matka na lokalitě prokazatelně 
pohybovala a mláďata krmila. Proto také se dnes 
snažíme vyvrátit i pověru o tom, že když se sáhne 
na malého zajíčka, tak že ho matka opustí a ne-
chá. I když v rámci výuky malých dětí je lepší, aby 
na něj raději vůbec nesahaly, neboť ve městě opro-
ti přírodní krajině může být situace jiná. 
 KAREL MAKOŇ, DESOP

teď vyvíjet aktivitu, po dohodě už Odbor životní-
ho prostředí zajistil prořez starých větví stromů, 
které by mohly děti ohrožovat. Městské služby 
by měly odstranit betonové prvky, Teplárna by si 
měla odvézt staré konstrukce a tak dále.

Bude na projektu spolupracovat Sokol?
Projekt bychom chtěli připravit i  ve spolupráci 
s  jednotlivými sportovními oddíly Sokola a  zo-
hlednit jejich potřeby, abychom vytvořili něco, co 
bude dobře fungovat. Během školního vyučování 
by hřiště využívala škola, odpoledne by nastupo-
valy oddíly Sokola i další zájemci, kteří by si chtěli 
hřiště pronajmout. Budeme muset vyřešit provoz-
ní záležitosti, ale přál bych si, aby na hřištích moh-
la vedle našich dětí sportovat i  široká veřejnost 
a byla od rána do večera využitá. Sport je lepší než 
nicnedělání a  bezmezné vysedávání u  počítačů 
a mobilů, že je lepší hýbat se, než baštit čipsy a pít 
přeslazené nápoje... 

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

POETICKÉ OKÉNKO
Milan Princ představuje básníky

JAN MATĚJ LIS (*1964)
dnes si připomene-
me jednoho z  nej-
t a l e ntov aně j š í ch 
básníku někdejšího 
píseckého sdruže-
ní BOHÉMa, Jana 
Matěje Lise. ač pů-
vodem Pražák, mu-
sel se díky svému 
jménu „spokojit“ se 
studiem na písec-
kém gymnáziu. Ta 

pražská pro něho zůstala uzavřena.
nastěhoval se tedy do Písku, ke své babičce 

Mlíčkové, do Jeronýmovy ulice, která byla v  té 
době jakýmsi kulturním bulvárem města. na-
mátkou vzpomínám, že v ní bydleli pánové Ham-
pl a  Jindra a  v  těsné blízkosti i  hudební génius 
Martin Vokroj. Společně se mnou založil surrea-
listický divadelní spolek Modrý abraxas, později 
přejmenovaný na alternativní dadalibor. 

Jako každý geniální člověk byl i  Jan Lis svým 
způsobem introvertní a  nepřizpůsobivý. Pamět-
níci, páni profesoři, si jistě vzpomenou. Jeho 
hluboké, duchovně orientované básně se obje-
vily i v píseckých almanaších, a  to i přes ostrou 
cenzuru prof. Bílka, který Lise označil za nábo-
ženského fanatika. Po maturitě (1983) se vrací 
Lis do Prahy, kde po nepřijetí na bohosloveckou 

fakultu, pracuje jako topič. Zakládá nesmírně za-
jímavou undergroundovou skupinu dormozvon, 
společně s  dalším Písečákem, Milošem Filařem 
(bicí). Skládá hudbu, píše texty a zpívá. Kapela se 
během roku stává pražskou kultovní záležitostí. 
Skupina natáčí v září 1987 studiové snímky, které 
v roce 1988 odvysílá rozhlasový pořad Větrník. Je 
to však již jen labutí píseň, protože Jan Lis opou-
ští, tehdy nelegálně, republiku. 
V  Rakousku pak čeká na možnost vystěhování 
a začátkem roku 1989 odlétá do Kanady, kde žije 
dodnes. Sporadické návštěvy domoviny vyplňuje 
prakticky vždy i koncertní činností. V roce 2004 
vystoupil i v píseckém RW Café.

Už podruhé jsme v rámci projektu Edison hostili 
na naší škole stážisty z exotických zemí. V týdnu 
od 12.2. do 18.2. 2018 nám tentokrát organizace 
aIESEC (pobočka České Budějovice) zprostřed-
kovala návštěvu šestice mladých lidí. Jednalo se 
o čtyři děvčata a dva chlapce: Kah Yen (Celine) 
Lok z Malajsie, Zhanga Zao z Číny, Osmana Ka-
dira Uzdu z Turecka, Silvii Tria Septiani z Indo-
nésie, Sofii Collana Fernández z Peru a Miriami 
Mzhavanadze z Gruzie. 

Po pondělním slavnostním uvítání celou ško-
lou v  tělocvičně probíhal naplánovaný program 
– stážisté s  připravenými prezentacemi obchá-
zeli třídy, zapojovali se do výuky a  seznamovali 
naše žáky s životem ve svých domovských zemí. 
Ve čtvrtek pak i  vařili typická jídla a  celá škola 
ochutnávala. došlo i na „zapůjčení“ stážistů – se-

známili se s nimi na ZŠ Svobodná (středa) a SPŠ 
a VOŠ Písek (pátek). Ve volném čase stážisté po-
znávali Písek, krásy jihočeského kraje (mimo jiné  
Tábor) a udělali si v sobotu i výlet do Berlína. 

na rozdíl od minulého ročníku někteří spa-
li v  rodinách žáků naší školy, takže se vytvořily 
i osobní vazby mezi účastníky projektu.

Vedení školy děkuje všem zapojeným pedago-
gům i  rodičům za velkou pomoc při organizaci 
akce. Příležitost našich žáků promluvit si v cizím 
jazyce s někým, kdo dokáže zprostředkovat auten-
ticky reálie vzdálených krajů je podle nás k neza-
placení. Přesto je potřeba poděkovat i projektu Po-
máháme školám k úspěchu, v rámci kterého jsme 
většinu výdajů s návštěvou spojených hradili.

Příští rok zase s Edisonem na viděnou!
JAROSLAV VOLF, ředitel ZŠ T. Šobra

Mezinárodní projekt Edison 
už podruhé na ZŠ Tomáše Šobra

Vítaným zpestřením programu byla i společná 
návštěva táborského podzemí. Foto archiv ZŠ T. Šobra
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Inzerce

Vítáme a loučíme se...
20. 2. Kateřině Adámkové z Týna n. Vlt. 
 dcera Anna Skalová
20. 2. Haně Sobekové z albrechtic n. Vlt. 
 syn Marek Alexandr Soukup
21. 2. Elišce Vaněčkové z němčic syn Jakub
22. 2. Radce Pěčové z Chlumu dcera Tereza
22. 2. Evě Polákové z Milevska 
 dcera Emma Poláková
22. 2. lence Márové z Újezda 
 dcera Eliška Kalianková
22. 2. Dominice Čejkové ze Zvíkov. Podhradí 
 dcera Dara Klimendová
22. 2. Petře Pelíškové z Blatné 
 dcery Apolena a Evelína 

Pohřební služba Foitová – Vrba, 
  Harantova 415, Písek

20. 2. Marie Švamberková, Písek, 83 let 
21. 2. alena Hálková, Písek, 56 let 
23. 2. Jaroslav Hesoun, Písek, 68 let 
23. 2. Milada Srnková, Písek, 81 let 
28. 2. Marie Tesařová, Písek, 88 let 
1. 3. Miroslav Janek, Písek, 72 let 
2. 3. Bedřich Rejzek, Písek, 72 let    
3. 3. MUdr. Jan Kužma, Písek, 84 let 
6. 3. Zdeňka novotná, Vrcovice, 86 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek,
  Lesní hřbitov v Písku

21. 2. Karel Špiler, Písek, nedožitých 91 let
24. 2. Jiří Čejdík, Orlík nad Vltavou, nedož. 66 let
26. 2. Josef Mejsnar, Písek, nedožitých 89 let
3. 3. Josef Vavřina, Písek, nedožitých 69 let

Narodili se v únoru/březnu

Zemřeli 
v únoru/březnu

22. 2. Heleně Belanové z Písku 
 dcera Eliška Elizabeth
22. 2. Václavě Šimůnkové z dobeve dcera Sofie
23. 2. Monice Kubátové z Mačkova syn Jiří
23. 2. Petře Hronové z Písku syn Michal
23. 2. Kateřině Bicanové z Písku 
 syn Matyáš Mrkos
25. 2. Janě Hladíkové z Jarošovic dcera Anna
25. 2. Kateřině Veselé z Písku 
 syn Martin Vondrášek
26. 2. Andree Svobodové z Vimperka syn Martin
27. 2. Michaele linhové z Prahy 
 syn Teodor Slanina
27. 2. Sandře Jankové z Chelčic 
 dcera Agáta Köhlerová
27. 2. Kamile Zelenkové z Písku syn Jan
27. 2. Monice Kotrbové z Kovářova 
 dcera Emma Rattayová
28. 2. Janě Brabcové z Protivína 
 dcera Anděla Nebesová
28. 2. Zdeňce Hemensové z Krče u Protivína 
 syn Martin
1. 3. Aleně Slabové z Milevska syn Jan Kdolský
1. 3. Petře Šenkové z dřítně syn Ondřej Skok
2. 3. Kristýně Vargové z Čížové 
 dcera Agáta Šimoníková
2. 3. lucii Křížové z Prachatic 
 dcera Marta Anežka 
2. 3. lucii Žákové z Písku dcera Rozárie

PÍSECKÝ SVĚT 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na nového spolupracovníka – spolupracovnici

Hledáme schopného, aktivního 
a komunikativního člověka, který by převzal 

na svá bedra jednání s inzerenty 
pro tento čtrnáctideník i náš web.

Externí spolupráce (ŽL) 
s dlouhodobou smlouvou.

Nabízíme volnou pracovní dobu a velmi 
zajímavé finanční ohodnocení formou 

provize  z každého domluveného inzerátu.

Další informace: 
e-mailem redakce@piseckysvet.cz 

nebo telefonicky: 739 348 550. Tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109

SENIORSKÝ DŮM PŘIJME:
• Pracovníka v sociálních službách – základní výchovná nepedagogic-
ká činnost, pracovní poměr na plný úvazek, nástup možný ihned, mzda 
22.000 Kč, příspěvek na životní spoření, 13. plat. Požadujeme: úplné 
střední odborné vzdělání s maturitou v oboru, trestní bezúhonnost, ři-
dičský průkaz B, znalost práce na PC, organizační a komunikační schop-
nosti. Výhodou: znalost sociální práce s cílovou skupinou seniorů, ergo-
terapie, arteterapie, bazální stimulace, smyslová aktivizace. 
Kontakt: Jaroslav Kučerová, 603 800 109, kucerova@seniorskydum.cz

HISTORIE

„Spousty sněhu, napadlé na Šumavě, mohly by 
býti v něčem přece dobré. Až budou tát a přijde víc 
vody, mohly by nám pomoci k novému mostu, kdy-
by totiž pánbu dopustil a starý náš most si vzala.“ 
nene, v  roce 1923, kdy v  týdeníku Písecké listy 
vyšel tento text, v  našem městě Kamenný most 
žádný spolek přátel neměl. Soudě podle příspěv-
ků v novinách jen omezené dostupnosti trhavin 
na začátku 20. století vděčíme dnes za to, že po-
řád stojí. V té době nebyly výjimkou hlasy přející 
si zbourat to všecko a most byl označován jako 
stará rachotina. Zkrátka ještě před sto lety měli 
měšťané na tehdy pořád ještě jediný most v Pís-
ku požadavky zcela jiné. na prvním místě musel 
sloužit dopravě a na to již rozhodně nestačil. 

Ostatně nebylo to tak dávno, kdy se Písečtí 
dozvěděli, že jejich most je tím vůbec nejstarším 
v Čechách. Snad to byl vlastenecký kněz F. R. Bez-
děka, katecheta na gymnáziu, který v polovině 19. 
století poprvé přišel s touto výjimečnou informa-
cí. nikterak tím však obyvatele města neokouzlil. 
Ti by ho v té době z fleku vyměnili za jakýkoliv šir-
ší. Most však patřil státu a ten bohužel (z dnešního 
pohledu naštěstí) radikální změny odmítal. Upra-
vil pouze vozovku – dlažba, údajně příliš zatěžují-
cí oblouky, byla v 70. letech 19. století nahrazena 
štěrkem. Ten cestu přes most rozhodně měšťanům 
neusnadnil, podle děr ho nazývali hrachovinou. 
nebo také slepičím, dvě slepice se totiž na mostě 
vyhnuly docela pohodlně. 

Od 70. let 20. století marně Písečtí poukazovali 
na nutnost rekonstrukce. na konci století již ale 
ztratili trpělivost a  přestavba mostu se stala klí-
čovým bodem městské politiky. Údajně i zemský 
místodržící, který na konci 19. století most spat-
řil, uznal jeho havarijní stav a nutné úpravy. Pak 
ale, vzdychali v tisku Písečtí, jistý pražský památ-
kář vše pokazil. Prohlásil, že most je prý historic-
ká památka! Písečtí však v té době měli rudo před 
očima a do stavby šili ze všech stran. „Co se týče 
uměleckých památek, těch pánové na mostě nevi-
dím. A ty sochy – nevím, jak jiný o nich soudí, ale 
jsou to sochy z doby pobělohorské – není na nich 
nic zvláštního,“ posuzoval kvalitu mostu a  jeho 
výzdoby tehdejší písecký starosta Lukáš. 

Zdejší snaha zbourat gotickou perlu budila po-
zornost i jinde v Čechách. „Všeobecně se v kruzích 
odborně vzdělaných odsuzuje způsob, kterým delší 
dobu již brojí se proti kamennému mostu v Písku,“ 
všiml si například i  tisk v  Táboře. a  most budil 

pochopitelně i vášně nacionální: „Kdyby takového 
něco měli v některém městě páni Němci, zajisté by 
jim slavný erár již dávno benevolentně nový, třebas 
železné konstrukce, most byl pořídil, avšak pro český 
Písek je vše dobré.“ Požadavkem těchto hlasů byla 
úplná přestavba nebo alespoň pořádné úpravy. Ty 
navrhovaly odstranit kamenné zábradlí i  sochy, 
vybočit traverzy a na ty upevnit zábradlí železné, 
či prodloužit na severní straně pilíře o 3 – 4 metry 
a na nich vystavět nový pruh vozovky.  

Když roku 1905 do Písku dorazil císař František 
Josef I., bylo nabíledni, jaký městský nedostatek 
budou Písečtí císaři tlumočit. Po jeho návštěvě 
a snad i po jakémsi přislíbení pomoci se přestav-
ba brala jako hotová věc. „Písecký kamenný most 
bude konečně nahražen novým, všem moderním 
požadavkům komunikačním vyhovujícím, jak to 
rozvoj našeho města vyžaduje,“ radoval se týdeník 
Otavan. Vše přislíbil zaplatit stát, Písek měl dodat 
jen dřevo na provizorní lávku. Most se plánoval 
opět kamenný, širší a  na obou stranách opatře-
ný lávkami pro pěší. den přestavby Kamenného 
mostu měl být podle stejného tisku: „v píseckých 
análech zlatým písmem zaznamenán.“ 

Z výše uvedeného se neuskutečnilo nic. na za-
čátku 20. století se však objevilo další možné řeše-
ní – nový most na jiném místě. než se však jeho 
výstavba dala v roce 1937 do pohybu, měli Písečtí 
s tím svým starým dobrým kamenným ještě řadu 
různých trápení, o  kuriózní nehody nebyla nou-
ze. dne 4. května 1903 se městem řítil kočí Tomáš 
Šídlo se svým dvouspřežím. U sochy svatého Jana 
se vyhýbal povozu jinému a dostal se až k samot-
nému zábradlí. Zavál silný vítr, povoz vrchovatě 
naložený slámou se převrhl a zhruba deset metrá-
ků slámy se zřítilo do řeky. Větší část se zachytila 
u Cafourkova mlýna, odkud ji pak několik hodin 

vytahovali. V  roce 1908 hnal jakýsi občan přes 
most kozla, kterému se však „…znechutilo ubírati 
se obvyklou cestou. Vyskočil pojednou na zábrad-
lí, odkud však vzápětí zřítil se do chladných vln ku 
nemalému překvapení a  leknutí svého průvodce, 
který jal se volati o pomoc. Za velkého sběhu oby-
vatelstva, v němž se hned rozšířila pověst o jakémsi 
nešťastném milenci, který si zoufal, byl ubohý kozel 
vytažen na loď a dopraven na břeh, kde potom po-
kračoval ve své další cestě zmokle a smutně.“ 

Za I. republiky byl most označován jako vůbec 
jeden z  těch nejnebezpečnější v  zemi. dopravní 
kalamity, kdy se na něm potkala dvě protijedoucí 
nákladní auta či autobusy, byly na denním pořád-
ku. a co když pak ještě řidiči rozměrných vozů ně-
kolik minut neúspěšně zkoušeli, zda přeci jenom 
vedle sebe neprojedou... O názorech řidičů stojí-
cích v koloně či chodců, kteří se tím vším museli 
proplétat, si nelze dělat iluze, i  prvorepublikové 
dámy a gentlemani uměli svůj slovník připepřit.

až do výstavby mostu T. G. Masaryka (dneš-
ní nový) v místech bývalého Cafourkova mlýna 
nebyl tedy náš dnešní skvost rozhodně městským 
miláčkem. a jestli na něm Písečtí něco oceňovali, 
tak houževnatost, s  jakou dokázal přečkat až do 
20. století. Tehdejším odborníkům se totiž zdál 
malý a přišli dokonce s hypotézou, že mohl slou-
žit jen jako takový model či pokus před stavbou 
kamenných mostů větších, delších a širších – jaké 
stály třeba v Praze nebo v drážďanech. Považo-
vali téměř za zázrak, že most tak úzký, s pilíři tak 
blízko u sebe, s oblouky tak nízko nad vodou, za 
téměř 800 let svého bytí vydržel všechny vrtochy 
na vodu bohaté řeky Otavy.  a přitom tomu pí-
seckému podobné mosty – Juditin v Praze, nebo 
ty v Roudnici či v Lounech – v té době již dávno 
nestály, i když bývaly v místech mnohem méně 
nebezpečných. 

Těžko říci, zda Písecké v  té době tato úžasná 
skutečnosti těšila. Stavbu sice primárně ničit ne-
chtěli, ale co s mostem, po kterém se děti bojí pře-
jít, je plný bláta, uzoučký a zábradlí je tak nízké, až 
je směšné. Mě jako muzejníka, tak alespoň hřeje 
jejich tehdejší nápad či spíše zbožné přání, jak to 
vymyslet, aby most zůstal a přitom na jeho místě 
mohl stát nový: „...máme prý historickou památ-
ku! Inu, to nás těší, ale ještě více by nás těšilo, kdyby 
most ten byl ještě menší nežli je, abychom jej mohli 
dáti tam, kam patří - tedy do musea.“

JAN KOUBA
Autor je etnograf Prácheňského muzea

Před několika dny byla zahájena výstavba lávky u Václava. Ač si ji většina 
obyvatel přeje a na nový most se těší, určitě se po dokončení objeví řada 
kritiků. Kdo ví, jak ji tedy lidé přijmou a  zda si lávku oblíbí. Ale což, vše 
je vrtkavé a  vše se mění. Vždyť co je dnes největším skvostem města? 
Bezpochyby prastarý Kamenný most. Ještě před takovými sto lety ale 
někteří Písečtí snili o tom, jak ho už konečně spláchne povodeň. 

Kamenný most přežil
 vrtochy lidí i velké vody

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím staré známky, bankovky, po-

hledy, mince i   celé sbírky, pozůstalosti. 
Obrazy, vzduchovky, rádia, hodiny, porce-
lán, knihy , šavle, vojenské předměty a jiné 
staré věci. Tel 722777672.

• Výtvarný ateliér „U  Putimské brány“ 
pořádá PáTEČNÍ KERAMICKOU DÍl-
NU pro rodiče a děti, 15 lekcí (po 1,5 h.) 
za 1500 Kč, možné i jednotl. za 150 Kč/lek-
ci. Včetně materiálu i výpalu. Tel. 728 149 
893, mail: jirikova.alena@seznam.cz.
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Dále. – Dobrý den, posílá mě 
manželka…– Jak vám můžu 
pomoci? – Víte, mám takový 
problém, a  už mi to vadí... 
Taky ženě to vadí, dětem, už 
to nezvládám. – O  co to je? 
Hmm… kouření, prostě bych 
už potřeboval přestat. 

A chcete to vy nebo manželka? Já... já. Proč? Jaké 
máte důvody? Tak, zdraví, a smrdí to, taky to leze do 
peněz, já sem tam taky... víte, jako jdu do hospody, 
kamarádi, abych přišel na jiné myšlenky, rozumíte 
mi... – Rozumím. A ještě nějaké důvody? – Taky mě 
to štve, že mě to ovládá… a  synové, nejsem úplně 
dobrý příklad... – Kolik a  jak dlouho kouříte? – 
Dlouho... 10, někdy i ty dvě krabičky... –  Jak vidítě 
tu svoji závislost? Jste schopen to zvládnout sám? – 
Sám už asi ne, ale do nějaké skupiny to bych úplně 
nechtěl. Myslel jsem, že bych mohl k vám... – Mohl, 
ale já vám budu dávat úkoly a vy je bude muset pl-
nit. Chcete? – Jo, jo. – Tak dobře, sejdeme se za tý-
den, vy se budete snažit vyčistit dům od všeho, co by 
připomínalo kouření. Cigarety, popelníky... Budeme 
posilovat vůli, napíšete si na malé kartičky: „Rozho-
dl jsem se nekouřit“ a  rozmístíte je po bytě. Noční 
stolek, koupelna, kuchyně, na ledničce, všude,  kam 
chodíte. Všem oznámíte, že jste se rozhodl nekouřit, 
abyste měl jejich podporu. Rozhodl jste se skutečně 
nekouřit? Jste schopen to říct? – Určitě... – Můžete 
to říct? – Rozhodl jsem se nekouřit. – Tak to mám 
radost, budu na vás myslet, nebude to úplně bez bo-
lesti. Ale ta svoboda za to stojí. Jsem rád za vaše roz-

hodnutí, není to předsevzetí – je to rozhodnutí,  po-
zdravujte ženu a přijďte za týden. – Za týden přišel, 
byl na třetině cigaret. – Jak jste to prožíval? – Musím 
se vám přiznat... Já jsem ty kartičky napsal, roznesl, 
ale ve středu jsem si uvědomil, že synové přijedou na 
víkend. A strašně jsem se styděl za svoji slabost, tak 
jsem ty kartičky zase  schoval. Ale pak jsem se zase 
styděl, co řeknu vám... A potom jsem znovu napsal 
kartičky, ale aby to kluci nepoznali, napsal jsem: Ka-
mil. A zase to roznesl. A kluci nic poznali, jen já vě-
děl, že Kamil znamená „Rozhodl jsem se nekouřit“... 
Trapné, že, já... – Já vám rozumím. Nebojte, budeme 
bojovat dál... Válka je ještě před námi.

Slabá vůle – to je skutečný problém všech mož-
ných závislostí. To nejsou informace, že kouření 
škodí zdraví a způsobuje rakovinu, to je slabá vůle 
učinit a realizovat dobrá rozhodnutí.  

Jakou radost jsem měl minulý měsíc, když má 
kamarádka Jaruška Dubová měla v Červeném kříži 
v Písku seminář Za týden nekuřákem. Koná ho vždy  
ve výročí, kdy ona sama típla poslední cigaretu, 
a protože jí bylo pomoženo, pomáhá dál. Po týdnu 
mi napsala: Čtyři ze čtyř jsou na nule. To je velké ví-
tězství. Ale co když vůle jednotlivce ani podpora sku-
piny nestačí? Existuje ještě něco, co by pomohlo na 
cestě ke svobodě? Anonymní alkoholici velmi dobře 
vědí, že existuje. Mají svých 12 kroků. A jsou velice 
zajímavé: 1. Ne boj, ale kapitulace – Přiznali jsme 
svoji bezmocnost nad alkoholem (doplňte si tu svoji), 
naše životy se staly neovladatelné.  A po naprosté ka-
pitulaci přichází 2. a 3. krok AA: Dospěli jsme k víře, 
že síla větší než naše může obnovit naše duševní 

zdraví. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život 
do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 

Když se spojí lidská bezmoc a Boží všemohoucnost 
mohou se dít zázraky. A dějí se, mnohokrát jsem to 
zažil na sobě i  na druhých. A  rád bych to ilustro-
val, příběhem, který jsem nenádávno četl v písecké 
knihovně, kde máme pravidelné čtvrteční večery, 
kde čteme z  knih inspirovaných Biblí. Teď až do 
prázdnin čteme z knihy, která se v české verzi jmenu-
je Cesta k vnitřnímu pokoji. 

„Jak se dá nadzvednout štěrkem a kamením na-
plněná loď ze dna řeky? Před několika lety dostala 
ve státě New York skupina inženýrů za úkol postavit 
nový most přes řeku nedaleko jejího ústí do moře. 
K nemilému překvapení zjistili, že právě v místě, kde 
musí vybudovat hlavní pilíř mostu, leží na dně řeky 
stará rybářská loď, kterou kdysi naplnili štěrkem 
a  kamením a  nechali klesnout ke dnu. Vyzkoušeli 
všechny dostupné metody a prostředky, nechali při-
vést nejvýkonnější jeřáby, aby  starou loď odstranili 
ze dna. Bez úspěchu. Nakonec jeden z nejmladších 
členů týmu navrhl, aby nechali přitáhnout dva velké 
prázdné nákladní čluny a při odlivu je co nejtěsněji 
lany přivázali k potopené lodi. Možná, že až mořský 
příliv zvedne hladinu, zvedne zároveň prázdné ná-
kladní čluny, a třeba i potopenou loď. Když vše podle 
plánu vykonali, už jen s napětím sledovali stoupající 
příliv. Prázdné nákladní čluny se nořily stále hlou-
běji do vln, připevňovací lana byla napjatá k prask-
nutí. Když příliv stoupl ještě výše, najednou se čluny 
daly do pohybu. To, co nezvládli ani nejsilnějšími 
jeřáby, dokázala voda. Bůh může pomoci každému 
z nás. Dokáže i to, na co lidské síly nestačí.“ 

ROSŤA HOMOLA 
Oddělení spirituální péče – Nemocnice Písek

Jak nadzvednout loď

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.

nutným předpokladem uspořádání expedice bylo 
získání podpory minimálně dvou našich minis-
terstev: kultury a životního prostředí. dalším ne-
zastupitelným předpokladem bylo získání peněz 
prostřednictvím smluv o reklamě a v menší míře 
i od sponzorů. nezbytné bylo i navázání kontaktů 
se státními institucemi a ochranářskými orgány na 
ostrovech Malých antil. Bylo nám jasné, že tady 
ani tam se s nějakým Peclem nebo třeba Vitáčkem 
nikdo nebude bavit. Potřebovali jsme, aby za námi 
stála nějaká instituce. a protože žádná vhodná ne-
byla zrovna po ruce, museli jsme ji založit. Stalo se 
to 2. února 1993, kdy byla na ministerstvu vnitra 
zaregistrována „Společnost pro výzkum a ochranu 
fauny – ZOOGEOS Bohemia“.

Založení společnosti spustilo lavinu aktivit. Mu-
seli jsme si pořídit razítko, hlavičkové papíry a také 
nezaměnitelné logo. dali jsme dohromady letáček, 
který propagoval naši budoucí expedici a rozeslali 
jsme stovky dopisů se žádostmi o kontakty, spolu-
práci i finanční pomoc. dlouho se nedělo nic. Pak 
se však smůla protrhla. Pomalu se začaly scházet 
smlouvy o  reklamě a  získali jsme i několik zaká-
zek na zoologické výzkumy, díky kterým jsme si 
mohli část nákladů vydělat. Vše vypadalo nadějně. 
Už jsme věřili, že se expedice uskuteční. naši víru 
utvrdilo, když jsme dostali první dopis z národní-
ho parku Guadeloupe. To bylo místo, které mělo 
být naší hlavní pracovní základnou. Začali jsme 
shánět a  studovat odbornou literaturu a  rozjeli 
přípravu expedice na plné obrátky. 

Budoucí expedičníci byli z  různých míst naší 
vlasti. Protože se v  knize bude o  mých přátelích 
a  spolucestujících na řadě míst mluvit, bylo by 
ode mne neslušné, kdybych je nepředstavil. Takže: 
bylo nás pět. Já, Čeněk Jirsák, Bejval antonín... ale 
houby, to bylo u  Poláčků. Takže znova. Bylo nás 
pět. Já,  Karel Pecl, zoolog Prácheňského muzea 
v Písku. Mým úkolem bylo expedici šéfovat a po 
odborné stránce dokumentovat ptáky. Kromě toho 
jsem se, jako aktivní akvarista, měl zabývat moř-
skými rybami a jako kaktusář také rostlinami. 

Ostatní obratlovce, tj. ryby, obojživelníky, plazy 
a savce bude mít na starost Ing. Zdeněk VITÁČEK, 
zoolog  Okresního vlastivědného muzea v České 
Lípě. Jeho starostí bude ještě vybavení expedice 
a provozní záležitosti. Hmyz bude dokumentovat 
entomolog výpravy, Ing. Pavel VOnIČKa, zoolog 
ze Správy CHKO Jizerské hory. Postará se i o fi-
nance expedice. Pavouky, štíry a bezobratlou moř-
skou havěť bude mít na starost Rndr. antonín 
KŮRKa, zoolog národního muzea v Praze. Od-
bornostmi Jana dUKY z Klubu potápěčů Mladá 
Boleslav byl podmořský lov a k tomu ještě doku-
mentace motýlů. dalším jeho úkolem bylo tech-
nické zabezpečení expedice.

Rozdělení se týkalo více teoretických pravo-
mocí než praktické sběrné činnosti v  průběhu 
expedice. Všichni jsme měli zájem vidět, vyfoto-
grafovat a  nasbírat co největší množství přírod-
ních objektů, abychom je mohli po svém návratu 
ukázat lidem a zařadit do sbírek našich muzeí. In-

tenzivní zoologický výzkum, prováděný prakticky 
ve dne i v noci, by jistě stačil k zaplnění veškerého 
času stráveného na ostrovech Malých antil. ale 
pro přežití to bylo málo. a  tak k předem přidě-
leným úkolům denně přibývaly desítky dalších 
činností. Třeba nákupy potravin, vaření, výměny 
šeků za peníze v  bankách, výpůjčky aut a  jejich 
řízení, jednání s místními organizacemi a úřady 
a tak dále.  

Jak to v životě obvykle bývá, je nakonec všech-
no složitější. Podobně jako tři mušketýři byli 
vlastně čtyři, nás pět bylo vlastně osm. na první 
tři týdny se k nám totiž přidal tříčlenný televizní 
štáb soukromého televizního studia niké. Jednalo 
se o  režiséra a  scénáristu Martina SLUnEČKa, 
kameramana Vlastu ŽÁna a producenta Miloše 
ŠMídMaJERa. Měli natočit dokument o přírodě 
Malých antil a o činnosti naší expedice. To se jim, 
myslím, docela povedlo. ale to už předbíhám...

KAREL PECL 
ornitolog a vedoucí fotografické sekce PUB

CESTOPIS –2. díl: Co a kdo je ZOOGEOS?
Přinášíme vám na pokračování ukázky z  připravované knihy známého 
píseckého ornitologa Karla Pecla o první expedici Společnosti Zoogeos na 
ostrovy Malých Antil.

Homeopatie využívá 
vlastností látek, které ve 
velkém množství škodí. 
Použitím jen nepatrné-
ho množství ale naopak 
podpoří obranyschop-
nost organismu. I  spo-
lečnost je podobným 
organismem, a protože se 

šíří víc a víc choroba nenávisti, strachu a po-
mstychtivosti bez ohledu na následky, pokus-
me se nalézt pomoc – jedem proti jedu!

Jedno z násilí se objevuje v dopravních pro-
středcích a je cíleno proti revizorům... některé 
podniky se rozhodly, že jejich revozoři kromě 
jazykové vybavenosti a  jiných znalostí budou 
ještě bojovníky kung–fu. Všichni musí zvlád-
nout alespoň základy bojového umění, aby se 
mohli efektivně bránit. Já bych doplnila ještě 

vzdělání v psychologii, kdy by i revizor věděl, 
kdy je „praštit“ vhodné... 

další pomoc potřebuje školství. Po celém 
světě naštvané dětičky berou zbraň – někdy 
dokonce vlastní – a jdou střílet do škol. nejlé-
pe spolužáky, kteří ještě nebyli ze vzdělávacího 
procesu vyhozeni. 

americký prezident Trump našel pravý lék: 
ozbrojovat se budou učitelé! Takový kantor – 
tvrďas s kolty proklatě nízko zavěšenými – jistě 
bude střílet dřív, než to spratka jen napadne. 
a  bude pokoj, popřípadě bude rychlopalné 
zbraně vlastnit nejen kantor, ale i ředitel, a pra-
videlný výcvik na střelnici zachrání bezpečnost 
na školách i vzdělanost národa...

I u nás máme vášeň pro zbraně. někteří za-
stupitelé se s  nimi fotí a  „věší to na stránky“, 
jiní vysvětlují, že vůbec, ale vůbec nejsou zbra-
ně příčinou jejich zneužití. Což mají pravdu 

– netrestej meč, ale ruku, která ho vede... Jen 
musíme tu příčinu zneužití najít. Čím to je, že 
tolik lidí žádá vyzbrojení – vždyť u nás islamis-
ty nemáme? 

Zbraně jsou nejlepší kšeft, který lidé mají. za-
bíjet se je totiž věčné. a tak nám mohl na funk-
ci prezidenta bez uzardění kandidovat zbrojař 
a ve Státech dobyvatel vesmíru Elon Musk vy-
dělává na vysoké náklady raketového výzkumu 
prodejem plamenometů. Lidé, co hoří...

naše nášlapné miny zabíjejí v odlehlých kon-
činách Země, neboť věčná škoda je vyhodit, 
když se to dá prodat! Lidské dějiny byly a bu-
dou krvavé, tak proč nás tak rozčilují ti, kdož 
jsou v současnosti pro nás větší ďáblové, než ti 
na druhé straně? Když se dva perou...

Výcvikem revizorů a učitelů nic nevyřešíme.
JIŘINA POSPÍŠILOVÁ – PANÍ TROI

historička a publicistka

Úvaha o léčbě společnosti homeopatií

Akční foto základní pětice těsně před startem.
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NATURAL  
JÍDELNA A PRODEJNA  
ZDRAVÉ STRAVY

Ecover – Odstraňovač skvrn
Dobře odstraňuje skvrny např. od trávy, krve, tuku. 
Balení 200 ml

Špaldové tyčinky 
se sezamem 
BIOLINIE  

Bez palmového oleje,  
špaldová a pšeničná 
mouka z ekologického 
zemědělství. Balení 50 g

Ajurvédské kafe bez 
kofeinu – více druhů 
Bezkofeinová čekanková kávovina s himalájskou 
bylinou. Balení 50 g

Fazole Adzuki   
BIO COUNTRYLIFE    
Barevná fazole skvělá do omáček, 
pomazánek i náplní.  Balení 500 g

Kardamom  
BIO mletý   

Indické koření nejen do sladkých 
a slaných pokrmů, ale i do kávy 

a čaje. Balení 35 g

Mandlový nápoj 
PROVAMEL  

ORGANIC – BIO 
Obsahuje 5% evropských mandlí, agávový 

sirup, bez laktózy a lepku. Balení 1 l

KHADÍ – rostlinná barva 
na vlasy – více druhů 

Přírodní kosmetika. Dlouhotrvající sytá barva, jedinečná 
péče, objem a zářivý lesk. Balení 100 g     

AKČNÍ CENA

178,- Kč

Brusinka kanadská 
BIO sušená 

Slazená jablečnou šťávou, bio a vegan.
Balení 75 g

AKCE NA BŘEZEN 2018
PŮVODNÍ CENA

49,- Kč

PŮVODNÍ CENA

95,- Kč

PŮVODNÍ CENA

74,- Kč

PŮVODNÍ CENA

16,- Kč

PŮVODNÍ CENA

53,- Kč

PŮVODNÍ CENA

226,- Kč

PŮVODNÍ CENA

114,- Kč AKČNÍ CENA

39,- Kč

AKČNÍ CENA

11,- Kč

AKČNÍ CENA

86,- Kč

AKČNÍ CENA

42,- Kč

PŮVODNÍ CENA

98,- Kč AKČNÍ CENA

77,- Kč

AKČNÍ CENA

75,- Kč

AKČNÍ CENA

59,- Kč

Vřetena semolinová  
BIO COUNTRY LIFE
Z tvrdé krupice semoliny – barevný mix.  
Balení 400 g    

Hořčice jemná BIO ZWERGENWIESE
Bez lepku, laktózy a kvasnic – vegan. Balení 160 ml 

Ecover – Tablety 
do myčky

Šetrné k životnímu prostředí, 25 ks, 
citrus. Balení 500 g 

Matylda z hor – BIO Gouda  
Sýr polotvrdý, zrající, plnotučný 48%, plátky. Balení 100 g

Kešu ořechy jádra natural
100% jádra kešu původem z Indie. Balení 80 g

Quinoa BIO COUNTRYLIFE 
Merlík čilský - univerzální na sladko i slano. Balení 500 g

Tofu salám – více druhů    
80% tofu, pšeničná bílkovina, bylinky, koření.  
Balení 220 g

Pochoutka ke svačině – Veto – více druhů
Obsahuje tofu, koření, pohanku, řepkový olej. Balení 100 g     

AKČNÍ CENA

50,- Kč

PŮVODNÍ CENA

63,- Kč

PŮVODNÍ CENA

38,- Kč

PŮVODNÍ CENA

55,- Kč

PŮVODNÍ CENA

68,- Kč
AKČNÍ CENA

53,- Kč

AKČNÍ CENA

30,- Kč

AKČNÍ CENA

43,- Kč

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

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

PŮVODNÍ CENA

188,- Kč

PŮVODNÍ CENA

119,- Kč

AKČNÍ CENA

148,- Kč

Jablečný ocet  
Burkhardt

Vyroben ze šťávy celých 
jablek, obsahuje 5% 

přírodní kyseliny octové. 
Balení 0,75 l    

PŮVODNÍ CENA

52,- Kč

PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

20,- Kč

AKČNÍ CENA

41,- Kč

AKČNÍ CENA

93,- Kč

AKČNÍ CENA

32,- Kč

AKČNÍ CENA

16,- Kč
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Písecký svět vychází KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK 
a je distribuován ZDARMA.
nejbližší čísla vyjdou: 8. 3., 22. 3. , 5. 4., 19. 4. , 3. 5., 17. 5.
Časopis si můžete vyzvednout na některém distribučním místě nebo 
objednat za 10 Kč/ks donášku do schránky – objednávejte e-mailem: 
inzerce@piseckysvet.cz nebo telefonicky: 739 348 550. 
Seznam hlavních distribučních míst (stále rozšiřovaný):

• 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, Janáčkova ul.
• 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
• Psychiatrická nemocnice
• Samoobsluhy Jednota, Pogrr, Pramen, Spar 
• ČIMElICE – prodejna Jednota (Coop)
• MIROTICE – potraviny vedle lékárny
• PROTIVÍN – supermarket Pramen
• PUTIM – restaurace U Cimbury, obecní úřad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/16 str.
od 337,- 

1/4 str.
od 1200,- 

1/3 str.
od 1.575,- 

1/8 str.
od 637,- 

Navštivte divadélko NITKA!
neděle 18. 3. od 15 hod. 
O kohoutkovi a slepičce 
– dvě maňáskové pohádky pro nejmenší zavedou 
malé diváky na venkovský dvorek mezi zvířátka. 
Vstupné 40 Kč.

KONTAKT: loutkový spolek nitka, Bakaláře 43/6, Písek (vedle Chari-
ty), web: www.nitka-pisek.cz, tel. 605 845 890, Dagmar Černá. 
REZERVACE VSTUPENEK nejlépe e-mailem: divadlo@nitka-pisek.cz

Dům kultury Protivín
neděle 25. března

Velikonoční 
odpoledne

•  od 14 h. velikonoční dílny
•  od 16 h. Vejce na výletě aneb Slepičí 

 koledování – divadlo KVELB
Vstupné 60 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE: 50,- Kč za inzerát do 120 znaků.
KONTAKT: inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550
Uzávěrky: každé sudé pondělí (dva dny před tiskem).


