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Kulturně-společenský občanský čtrnáctideník

Přečtěte si:
• Uklidíme Písek?
• Novinky z Jihu
• Co řeší na radnici
a v zastupitelstvu

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

CASINO STR. 7-8
v Záhoří?

• KALENDÁŘ
akcí na Písecku
• KŘÍŽOVKA o ceny
• Zprávy z píseckých
škol a školek
• Karel Pecl: Antily
• Pilařiště ve Sladovně

ROZHOVOR:

STR. 9

Senior Point – seniorům otevřeno

STR. 24
JÁ HRDINA:
Nová interaktivní výstava

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

STR. 17
Z HISTORIE:
Jak se v Písku žilo psům

AKTUÁLNĚ
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Písecký svět vychází v nákladu 6000 kusů KAŽDÝ
DRUHÝ ČTVRTEK a je distribuován ZDARMA.

Úklid Otavy 2018

Nejbližší čísla vyjdou: 19. 4. , 3. 5., 17. 5., 31. 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.

Přijďte s námi již 11.rokem uklidit břehy řeky Otavy!
Kdy: v sobotu 7.dubna od 9 hod.

Seznam hlavních distribučních míst (stále rozšiřovaný):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kde: sraz u lávky přes Městský ostrov (pravý břeh
řeky) před oranžovým Domečkem tábornického klubu.
S sebou: vhodné oblečení a dobrou náladu.
Pytle, rukavice a odvoz sebraných odpadů zajistíme.
Po skončení akce opékání špekáčků a posezení u ohně
na ostrůvku u Elektrárny královského města Písku.
• pivo z Českého ráje (pivovar ROHOZEC)
• nealko nápoje od společnosti velkoobchod Šíma
• pečivo ze Zlivické pekárny

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

Sledujte nás na YOUTUBE:

Ukliďme Česko – ukliďme písecké parky

Písecký svět – videa z Písku

Písek je velké město, a tak se tu zároveň s tradičním úklidem
okolo Otavy koná nová akce – úklid píseckých parků a zelených lokalit. Vítáme každého nového dobrovolníka. Pracovní
pomůcky jsou zajištěné, nástroje zapůjčily Městské služby Písek – děkujeme!
Sraz je v sobotu 7. dubna v 9 hodin u pomníku padlým v bitvě
u Melegnana a Solferina („U lva“) v parčíku na Bakalářích.
Markéta Kracíková, Dobrovolnické centrum Bonum

Prostřednictvím www.youtube.com přináší Písecký svět videa ze zajímavých akcí v Písku a okolí. Najdete tu např. lednový masopust v Protivíně,
festival Cool v plotě, Zahájení Adventu 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.
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Další ulovená dotace

– pro eCulture

Město Písek rozjíždí zbrusu nový projekt
s obtížně srozumitelným názvem „Rozvoj
konceptu eCulture ve městě Písek“, na který
získalo evropskou dotaci ve výši 11,5 milionu korun. Řídit ho bude Michal Jánský, jednatel destinační společnosti Píseckem, s.r.o.
Z vlastních zdrojů přidá město deset procent nákladů, tedy 1,4 milionu, z národních
zdrojů přijde dalších pět procent. Udržitelnost po dobu pěti let bude město stát dalších
208 tisíc korun ročně.
Celkové náklady v astronomické výši 14,7
milionu vyvolaly už v době příprav projektu
veřejnou diskusi o tom, zda se bude jednat o
efektivně, hospodárně a smysluplně využité
prostředky, nebo spíše o další utrácení dotací
za každou cenu.
Podle autorů projektu je cílem soustředit
data mediálního charakteru, kterými disponují písecké zřizované organizace, spolky,
pořadatelé a samosprávy ORP do jedné databáze, kde budou roztříděny a zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím multimediálního portálu.
Mělo by se jednat o fotografie, videa, audionahrávky, vizualizace, logotypy, manuály a marketingové materiály. Ve městě má
být umístěno pět infoboxů a v infocentru
jeden interaktivní prvek.
Data budou zabezpečena proti zneužití a
zálohována. Z databáze má vzniknout multimediální portál města, mobilní aplikace a
stream služba. Město Písek si od projektu slibuje sjednocení svého mediální obrazu.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Inzerce

VELIKONOCE NA MOSTĚ: Ani pošmourné a chladné počasí neodradilo velké množství návštěvníků Jarní slavonosti, která se na Kamenném mostě konala v sobotu 31. března.
Foto PS/Jelenová

RYCHLÍK VERSUS STROM: Jízda rychlíku č. 1249
z Českých Budějovic do Prahy v neděli 1. dubna
mohla skončit tragicky. Krátce před půl pátou u Smetanovy Lhoty narazil rychlík se 60 cestujícími do
vyvrácené lípy o průměru 145 cm a délce 25 metrů,
která spadla přes trať. Náraz poškodil přední část vagonu a levý bok. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Škoda činí přibližně 140 tisíc. Foto Policie ČR

ŽÁBY NA TRUBÁCH: Od 3. dubna je až
do skončení migračního tahu chráněných
obojživelníků uzavřena část ulice Na Trubách v Písku („U tří rybníků“). „Od roku
2015, kdy jsou opatření prováděna kombinací uzavírky a naváděcích zábran s podchody, se podle monitoringu počet obojživelníků v této lokalitě výrazně zvýšil – o 72
procent,“ říká David Schwedt z odboru ŽP:
„Děkujeme všem řidičům za respektování
zákazu vjezdu.“
Foto MŮ Písek
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Zajišťujeme zákonem předepsané kontroly motocyklů, osobních motorových
vozidel, nákladních vozidel do 3,5 t a jejich přípojných vozidel, dále traktorů
i jejich přípojných vozidel.
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Zveřejněné texty obsahují názory autorů, nevyjadřují (pokud není výslovně uvedeno) ani stanovisko OS Písecký svět, ani názor redakční rady.
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
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Veřejné projednání návrhu
změny Územního plánu Písek
Město Písek připravilo návrh Změny č. 1 územního plánu města, jehož veřejné projednání se
uskuteční dne 16. dubna od 15 hodin v zasedací
místnosti č. 14 (přízemí) Městského úřadu Písek
v Budovcově ulici.
S ohledem na rozsah návrhu Změny č. 1 ÚP
Písek jej není možno zveřejnit na úřední desce v
plném znění. Pořizovatel proto ve vyhlášce sděluje, že do návrhu je možno nahlížet na Městském
úřadu Písek, odboru výstavby a plánování, Velké
nám. 114, kancelář č. 143, a to až do pondělí 23.
dubna. Ve stejné lhůtě je úplné znění návrhu zveřejněno na webu města.
Námitky proti návrhu mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem

řešení, oprávněný investor (vlastník, správce
nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti dle
stavebního zákona.
Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného
projednání, tedy právě do zmíneného pondělí do
23. dubna 2018, může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby (viz
výše) uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovistostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Námitky a připomínky lze uplatnit pouze písemně na adrese: Městský úřad Písek, odbor výstavby a ÚP, Velké nám. 114/3. 397 19 Písek.
3

Bouřlivé bylo veřejné projednání Územního plánu Písek v srpnu 2014. Vlevo JUDr. Václav Kalina, vpravo
zpracovatel plánu Ing. arch. Petr Vávra. Foto PS.

Více informací je možné získat u příslušných
pracovníků MěÚ Písek, odboru výstavby a územního plánování – oddělení územního plánování a
památkové péče.

ZDENKA JELENOVÁ

Aktuálně
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Novinky z Jihu: Označkované stromy
nepokáceny, polystyrenem pohnojeno
Březen je definitivně pryč, nastává Apríl, hádám, že bude také pestrý, nejen
na Jihu. Doufám, že jste nepřehlédli pozvání na veřejné projednání změn
v územním plánu v pondělí 16. dubna od 15 hodin v Budovcově ul. 207
A teď jiná zpráva, tisková. TZ 17 ze dne 12. 2.
2018, Na sídlišti Jih se bude kácet: „V úterý 13.
února je na sídlišti Jih plánováno kácení a ořez
stromů v ochranném pásmu elektrického vedení.
Zásah bude proveden v nezbytném rozsahu tak,
aby byly splněny požadavky Energetického zákona
č. 458/2000 Sb.
Další kácení, pokud to počasí dovolí, se na
Jihu chystá o víkendu 17. a 18. února. Pokáceny
budou tři jehličnany mezi bytovými domy v ulici
Smrkovická, zde bude následně zajištěna náhradní výsadba, dále pak dvě břízy na křižovatce ulic
Budějovická a Harantova. Kácení bude prováděno
horolezeckou technikou. Žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem kácených stromů.“
Zlata Striebliková, odbor životního prostředí

Stromy už označeny byly...
Před vydáním této TZ na webu města jsme zpozorovali označení stromů oranžovou barvou na
jejich kmenech. Podle někoho se takto značí
stromy určené ke kácení, já si to myslím také.
Protože se jednalo převážně o stromy, které nestojí v dosahu elektrického vedení, šla jsem se na
důvod označení stromů zeptat na městský odbor
životního prostředí. Nejprve jsem se dotazovaInzerce

BEZPLATNÁ

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

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM

la e-mailem. Zajímám se o ty stromy z několika
důvodů, jednak proto, že k jejich ořezu právě na
základě onoho zákona došlo již v roce 2015, a to
nevhodným způsobem, za který byla uložena pokuta jednak žadateli o provedení ořezání stromů
a také firmě, která nešetrně ořez provedla. Tehdy
se i kácelo, a to po uplynutí doby zimního klidu,
tedy když stromy nakvétaly, hnízdili na nich ptáci a bylo listí. Výmluva na ten zákon se zdála zástupnou, protože strom, jak je známo, nevyroste
během několika měsíců, tedy o povolení ke kácení mohla být podána žádost tak, aby vše proběhlo
v zimě. Existuje i doporučení, že se zde dále mají
stromy udržovat ořezem.
Tentokráte bylo označeno i několik stromů, které však pod elektrickým vedením nerostou. Proto
jsem se šla zeptat tam, kde bylo povolení vydáno.
Stromy označené totiž stojí v místě plánovaného
parkoviště, proti kterému vznesli na „veřejném
projednání“ námitky obyvatelé sídliště Jih.
Rozhovor samotný popisovat nehodlám, neexistuje z něj žádný zápis, ale protože jsem nabyla
přesvědčení, že se budou kácet stromy zbytečně,
upozornila jsem i ČIŽP, která provedla šetření.
Souhrnně, s jinými případy kácení ve městě, se
ještě obrátím na Krajský úřad Jihočeského kraje.
Většina označených stromů zatím stále stojí.
Prý ty značky neoznačují stromy určené ke kácení. Je mi jedno, jak mají značky vypadat, hlavní
je, že stromy ještě stojí.
Ze samé radosti jsem tuhle cestou z práce zpozorovala na trávníku před domem bílé kuličky,
podobné jednomu známému hnojivu. Řekla jsem
si, že konečně budou trávníky ošetřeny i jinak
než urputným sečením.

Polystyrenové „hnojení“
V pátek jsem však ony kuličky objevila i v květináčích na svém balkoně, kam by mi městské služ-

Na sídlišti Písek – Jih (dříve Družba) dnes
žije téměř 4000 lidí. Historické foto
prvního stavěného panelového domu

by ani při nejlepší vůli ono hnojivo nedohodily.
Zkoumáním jsem zjistila, že to není hnojivo, že
je to polystyren, přiletěl od právě zateplovaného
domu. Včerejší vítr tak polystyrenem pohnojil
nejen velkou část rozježděných trávníků třídy
Přátelství, ale i louku, zablácené chodníky, ba
i nově vzniklé, stále nedostavěné parkoviště pod
školkou. Tam je mulčem ošetřen svah k silnici
a chodníkům, mulč se splavuje do kanálu, a jestli
je to vše za těch 311.502.- Kč od ROBSTAVu pro
Městské služby Písek, tak se nepřestávám divit,
jak jednoduše taková úprava po stavbě může vypadat a na kolik může přijít.
Tak nám začíná to jaro docela zajímavě, máme
tu oranžově oterčované (ale stojící) stromy, polystyren a obaly z něj, kam se podíváš, rozježděné
trávníky od aut, zablácené chodníky, teď už jen
očekávejme příjezd sekaček, které nám právě rašící trávu seseknou na minimální výšku. Co nevidět
se započne na druhé straně domu s rozebíráním
ještě nedostavěného parkoviště, započne další plánovaná oprava, týkající se plynu. Jaro jak má být.

Inzerce

www.piseckysvet.cz

Co právě řeší na radnici a v zastupitelstvu
Písek v záplavě vizuálního smogu

Dvě komise rady města Písek projednávaly na
podnět Robina Mikušiaka problém zaplavení
centra města vizuálním smogem. „Dle mínění
pana Mikušiaka má veřejné prostranství města velký potenciál, který není využit a je naopak poškozován nesystematickým umísťováním nevkusných
vývěsních štítů na budovy v centru města (zvláště
v okolí Kamenného mostu). Měl by být zachován
respekt k architektuře a kulturně historickému okolí. Ze strany města neexistuje zákonná pravomoc ke
zlepšení vizuálního vzhledu budov, i jeho kritika je
problematická z důvodu jeho subjektivního vnímání a také zachování principu svobody prezentace.
Částečným řešením by mohla být pozitivní motivace podnikatelů a majitelů budov např. vyhlášením
soutěže o nejhezčí výlohu, či vzhled budovy nebo
i květinovou výzdobu, spojené s uspořádáním semináře na téma grafického designu provozoven.“
Členové komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch jsou „znepokojeni stavem vizuálního
smogu ve městě Písek, berou na vědomí přednesené informace a doporučují radě města zabývat se
zlepšením vizuální stránky veřejného prostranství
(např. výsadbou květin, grafickou podobou výloh,
vývěsních štítů atd.), a to například prostřednictvím vyhlášení soutěže pro podnikatele a majitele
budov o nejlepší vzhled výlohy či budovy, květinovou výzdobu atp.“ Členové komise doporučili zadat k vypracování (např. formou soutěže) jednoduchý manuál a pokusit se o jeho aplikaci v jedné
(např. Heydukově) ulici za finanční spolupráce
města v součinnosti s městským architektem, památkářem a navrhovatelem manuálu.

Buď prodají levněji, nebo může
být nemovitost vyvlastněna

Rada města doporučuje zastupitelstvu zahájit
vyvlastňovací řízení, pokud nedojde k dohodě
s vlastníky nemovitosti č.p. 232 v Pražské ulici
a přilehlých pozemků. Podle radních mají nemovitosti ustoupit veřejně prospěšné stavbě –
dopravnímu napojení Žižkových kasáren přímo
z kruhového objezdu v křížení Pražské a Dvořákovy ulice. Majitelé dosud požadovali více než
dvojnásobek odhadní ceny, která činí 7,5 mil.,
celkem téměř 17 mil. Zatímco odbor správy ma-

MICHAELA ŠŤASTNÁ
Inzerce

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

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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jetku navrhl nemovitost za těchto okolností nevykupovat a pokusit se lokalitu napojit odjinud,
šest radních zvedlo ruku pro vyvlastnění. Miroslav Sládek k tomu uvedl: „S vyvlastněním máme
zkušenosti z minulých let (křižovatka u Letů, kde
JUDr. Průša dělal právní rozbor).“

Prodat, či neprodat knihovnu?

Rada města se prozatím neshodla na tom, jak v budoucnu naložit s domem č.p. 85 na Alšově náměs-

na navrhuje otevřít myšlenku městského minipivovaru, tato nemovitost by k tomu byla vhodná.
Mohla by mít formu družstevního měšťanského
pivovaru, kde by si občané mohli odkoupit podíly.
Podle Tomáše Franců se o obnově vaření piva ve
městě v minulosti uvažovalo v prostorách dnešní
středověké krčmy, byla vypracována ekonomická studie, která tehdy vyšla negativně. Možná by
dnes byla jiná situace.

Kam s lunaparkem?
Centrum kultury požádalo radu města o stanovisko k umístění lunaparku při městské slavnosti na
místě nově vybudovaného parkoviště P1 na Výstavišti. Provozovatel lunaparku totiž nesouhlasí
s přesunutím atrakcí do zadní části Výstaviště. Na
novém parkovišti by však byla nutná řada úprav
včetně demontáže dopravních značek, sloupu
osvětlení a vypnutí detekce zaparkovaných vozidel. Parkoviště navíc dosud není zkolaudované.

tí, který se uvolní po přesídlení městské knihovny.
Podle zařazení měl historicky cenný objekt zůstat
v majetku města. Projevil však o něj zájem Ing.
Novák, který by jej rád odkoupil a umístil v něm
svou sbírku nástrojů. Zatímco místostarosta Josef
Knot navrhuje prodej a varuje před nákladnou
rekonstrukcí, starostka Eva Vanžurová s prodejem nesouhlasí. V případě neúspěchu záměru
pana Nováka může dům prodat dále a vznikne
v něm například ubytovna. Marek Anděl si myslí,
že by město nemělo lpět na nemovitostech, musí
se o ně starat a vynakládat finance. Do budouc-

Lyžařský svah bez dotace, zato
z finančních rezerv

Rada města schválila jako dodavatele modernizace
lyžařského svahu firmu SMP CZ, a.s. z Prahy, která nabídla nejnižší cenu: téměř 26 milionů. Městu
se nepodařilo získat na akci dotaci. Místostarosta
Josef Knot uvedl, že město hledá finanční rezervy,
aby snížilo schodech rozpočtu. Vedoucí odboru
investic a rozvoje Václav Filip uvedl, že svah je
po výstavbě nové úpravny vody hodně poničený
a neexistuje k němu přístup. „Pokud akci odložíme
o rok, bude dražší než nyní. Je přesvědčen, že se to
finančně zvládne,“ uvádí zápis.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Inzerce

NATURAL

JÍDELNA A PRODEJNA
ZDRAVÉ STRAVY

AKCE NA DUBEN 2018
Sezamový olej panenský BIOLINIE
PŮVODNÍ CENA

Přijmeme číšníka / servírku

Velké náměstí 4, Písek
ÚT, ČT 14 – 16 hod
nebo po tel. domluvě

AKTUÁLNĚ
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166,- Kč

Jednodruhový olej bez lepku, vhodný do studené kuchyně.
Balení 500 ml

PŮVODNÍ CENA

61,- Kč
AKČNÍ CENA

42,- Kč
Robi čína
– hotové jídlo

AKČNÍ CENA

132,- Kč

Chlazená směs na čínu bez masa
a konzervačních látek. Balení 150 g

Pšeničná na
mouka
Prodejnu NATURAL najdete
adrese Písek,
polohrubá
BIO
Budovcova ul. č. 4/105,
www.naturalpisek.cz,
HARMONIE
tel. 382 213 435, 736
706 756, celá akční
Vhodná pro přípravu třených i šlehaných těst.
Balení 1 kg
nabídka je i na www.piseckysvet.cz.

Houbové špaldoto
BIOLINIE
Sypká směs k přípravě pokrmu- obsahuje kroupy, zeleninu, houby a koření.
Balení 210 g

5 PŮVODNÍ CENA

57,- Kč

AKČNÍ CENA

43,- Kč

Sójové mléko

PŮVODNÍ CENA

č

AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

,- Kč

AKTUÁLNĚ

www.piseckysvet.cz
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(Reakce na text Lenky Dobiášové v PS č. 7, str. 7-8)

jsme se ještě nestačili zbavit (bývalá kasárna) a už
se chystá výstavba další.
Snaha o jejich budování není otázkou jen Písku, ale i jiných měst a obcí, které již mají zkušenosti s jejich výstavbou: např. Frenštát – ošklivá
betonová zeď upřednostňující inženýrské sítě
před lidmi a přírodou, České Budějovice, Český
Krumlov, Děčín a Rožnov – nesouhlas občanů
s řešením, Žamberk – některé postavené zdi jsou
připraveni při povodni dokonce odpálit.
Získat dotaci na protipovodňová opatření určitě nebylo jednoduché, ale dotace by mohla
zahrnovat i údržbu a čištění koryta řeky a jeho
zkapacitnění. Stavba zdi na stávající protipovodňové hrázi by měla být krajním řešením. Cílem
má být bezpečné převedení vody Pískem. Sídliště
Portyč je na konci města a voda se k domům dostala nejprve z jiného směru, než má budoucí zeď
chránit. Příkladem jsou i záplavy z června roku

2013 – tehdejší situace je velmi názorně patrná
na připojených fotografiích.

JAN ROLENÍK, Písek

Dalších 15 milionů slibuje vložit do rekonstrukce.
Zadní část budovy by si obec chtěla ponechat a zřídit v ní novou obecní knihovnu a archiv. Smlouvy
jsou již na stole a v dlouhém seznamu pro a proti
podle starosty převažují pozitiva. Pokud bude kasino prosperovat, přinese obci peníze na další rozvoj.
Proti kasinu je však podstatná část obyvatel, kteří
sepsali petici, vedení i pracovníci základní školy
a řada rodičů, kteří uvažují o odhlášení svých dětí.

Veřejná beseda
Pražská 483, 397 01 Písek

Tel. 724 094 763

Ve čtvrtek 22. března uspořádalo vedení obce Záhoří první besedu s občany, pozvánky však dorazily narychlo jen do některých schránek, navíc

bez informace, že se má jednat o kasino. Přesto
se zúčastnilo asi 60 lidí.
Starosta Petr Kápl přítomné podrobně seznámil
s neutěšeným stavem nedostavěné budovy motorestu z osmdesátých let, kterou obec v roce 2006
vydražila. Nebyla však úspěšná s žádostmi o dotace a pro objekt dodnes nedokázala najít využití ani finance. Záměr pronajmout objekt zájemci
o restauraci ztroskotal a vietnamskou tržnici obec
odmítla. Starosta popsal neutěšený stav objektu,
který byl dimenzován pro velkokapacitní vývařovnu, restauraci pro 120 hostů a sál pro 250 hostů.
Devastace podle starosty Kápla pokračuje i kvůli vandalům, jejichž vnikání se obci nedaří zabráInzerce

Přijmeme do našeho pracovního kolektivu

na hlavní pracovní poměr nebo brigádu

Rádi přijímáme dopisy, ohlasy, náměty i kritické názory. Pozor však:
NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁDNÉ
PŘÍSPĚVKY ANONYMŮ!
Pište e-mailem:
redakce@piseckysvet.cz,
nebo vhoďte příspěvek do
schránky na dveřích na adrese:
Budějovická 102/5, Písek.

TELEFONNÍ OPERÁTORKU / OPERÁTORA
Nabízíme práci v menším týmu s pružnou pracovní
dobou, základní mzdu + prémie.
Požadujeme dobré vyjadřovací schopnosti, znalost práce
na PC, týmového ducha, chuť učit se novým věcem.

6

aktuálně

Na nevelké jihočeské návsi tradičně zemědělské obce Záhoří u Písku,
v bezprostřední blízkosti základní školy a kostela se hřbitovem, by v budově
chátrajícího motorestu mohlo brzy vyrůst velké CASINO. Zatímco většina
českých měst a obcí ocenila změny zákona, které jim umožnily z ulic vytlačit
herny a kasina, vedení Záhoří naopak vítá zájem solventního investora
a provozovatele sítě těchto zařízení, který za větší část objektu nabízí 1,5 mil.

Inzerce

PIŠTE NÁM
a posílejte své
názory!

08 / 2018

Obec Záhoří chce na návsi kasino
– zvítězí peníze, nebo morálka?

Ad: Právem chráněné zájmy lidí z paneláků
jsou to poslední, co lovce dotací zajímá
„Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastný…“ – je lehce upravený výrok jedné postavy
z díla spisovatele Vladimíra Vančury, která také
žila u řeky. Vybaví se při pohledu na pařezy, které
zbyly po stromech, pokácených z důvodu stavby protipovodňové zdi. Některých hyzdících zdí

www.piseckysvet.cz
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Starosta Petr Kápl při prezentaci projektu.

nit: „Budova je pro Záhoří zbytečná. Obec velkou
restauraci a sál nepotřebuje, vystačí si s menším sálem u obecního úřadu nebo v AGRO družstvu Záhoří... Pokud to neuděláme teď, přijdeme o jednu
z posledních šancí, možná úplně poslední, s tou budovou něco udělat. Budova chátrá a stále nevíme,
co s tím, za chviličku začneme uvažovat o likvidaci,
Dokončení na str. 8
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která bude stát odhadem 2 až 3 miliony a budeme na ni muset začít šetřit,“ uvedl dále starosta:
„Obrátil se na mě jeden kolega, kterého znám, že
by se mnou chtěl o odprodeji motorestu jednat pán,
který je majitelem sítě kasin a hotelů, silný investor.
Moje první reakce byla negativní. Když jsem to řekl
účetním, v tu ránu mi vynadaly, co vymýšlím... Ale
chtěli jsme zjistit důvody, proč o tom uvažuje. Když
jsme s tím pánem objekt prošli, řekl jsem si, že to
není až tak úplně hloupé... Ten pan majitel vloni
koupil objekt v Táboře, nasypal tam 15 milionů
a udělal z toho kasino opravdu luxusní.“
Zájem investora o Záhoří je dán tím, že Písek
herny zakázal, v širším regionu podobné zařízení chybí. Starosta dále referoval o své exkurzi
do kasina v Táboře. Podle jeho názoru se jedná
o bezpečné a uzavřené zařízení, provoz monitoruje vnitřní i venkovní kamerový systém a vlastní
ochranka. Hráči jsou především solventní klientela, při vstupu do kasina se musí registrovat na
recepci: „Provoz se rozbíhá kolem deváté hodiny
večer, hráči chtějí být anonymní, přijedou, zalezou
do kasina, vyhrajou nebo prohrajou, zavolají si
tágo a šupaj pryč.“ Zastupitel Jan Volf sdělil, že se
dotázal kolegů od policie v Kaplici a Vyšším Brodě, kteří ho informovali, že je z kasin k žádným
problémům nevolají a nemají s nimi problém.
Starosta přítomné ubezpečil, že vše řeší „s právníkem v zádech – Lubošem Průšou.“
Ze závěrečné diskuse vyplynula řada obav především z řad místních rodičů dětí.

Rychlá petice:
do zastupitelstva 320 podpisů

V následujících několika dnech po besedě byla
narychlo zorganizována petice, kterou petenti
odevzdali na jednání zastupitelstva 27. března
s 320 podpisy. Na programu už byl připravený
návrh obce odprodat část budovy pro záměr kasina. Starosta umožnil přítomným diskusi, přičemž
nebylo lehké udržet její průběh, protože zastánci
kasina často překřikovali jeho odpůrce. Došlo i na
osobní výpady. Zásadně proti kasinu se vyjádřila
ředitelka školy Markéta Bajerová a kolektiv pedagogů, ale také mnozí rodiče, kteří zvažují odchod
ze školy. Na jednání nebyl přítomen ani zástupce
investora – provozovatele sítě kasin, ani právní zástupce obce, který připravuje prodejní smlouvu.
Většina otázek nespokojených občanů bohužel
zůstala nezodpovězena.
Kdo nahradí vlastníkům obytných domů
v Záhoří ztráty na hodnotě jejich nemovitostí?
Podle informací realitních kanceláří jsou nemovitosti v blízkosti kasina prakticky neprodejné.
Do obce s hazardem se lidé nechtějí stěhovat.
Provozovatel kasina předpokládá nepřetržitý
provoz, jak tedy bude možné ochránit děti navštěvující přilehlou školu před negativními vlivy
při provozu hazardu? Obec Záhoří také nemá
jasnou představu o tom, jak bude zajištěno bez-

pečí občanů. Zdánlivě bezproblémové kasino se
může v budoucnosti změnit v problematickou
hernu. Z čeho bude obec Záhoří financovat případné vykoupení zhodnocené budovy kasina (až
20 milionů) v případě, že se provozovatel rozhodne objekt prodat?
Návrhům občanů na lepší využití budovy už
nebyl dán téměř žádný prostor a diskuse byla
ukončena.
Na nátlak veřejnosti zastupitelé rozhodnutí při
závěrečném značně zmateném hlasování dočasně odložili a občanům nabídli možnost sehnat
dostatek podpisů k vyhlášení místního referenda.
Jediná z devíti zastupitelů, která hlasovala proti
záměru prodeje nemovitosti pro kasino, byla
Ludmila Klavíková.

Učitelé proti kasinu
Základní škola v Záhoří zveřejnila na popud rodičů stanovisko pedagogických pracovníků k záměru zřízení kasina v těsné blízkosti školy: „Skutečnost, se kterou se běžně setkáváme, považujeme
za normu. Kasino se pro děti stane součástí každodenního životního prostoru. Díky tomu se snižuje tolerance k vnímání rizik z toho plynoucích.
Ačkoli je kasino osobám mladším 18 let ze zákona
nepřístupné, vyvolává v dětech zvědavost. Zastupitelé obce jsou pro děti autoritou, protože rozhodují
o vzhledu a dění v obci. Jsou voleni ostatními občany. Jestliže tato autorita schválí kasino, utvrzuje
děti a mladistvé v pozitivním vnímání hazardních
her. Ve škole probíhají pravidelné preventivní programy zaměřené mimo jiné na závislosti a gamblerství, ale právě fyzická blízkost, resp. dostupnost
herního zařízení je přitom jedním z podstatných
faktorů pro vznik patologického hráčství. U dětí
pak logicky vyvstává otázka, proč je škola varuje
před hazardními hrami, když v centru obce funguje
kasino a obci z její činnosti plynou zisky.“
Školu v Záhoří navštěvuje 146 dětí ze Záhoří
a z okolních obcí včetně Zvíkova, druhý stupeň
navštěvují také děti z Albrechtic a Kluk. Většinou
rozhoduje, kam jezdí rodiče do práce. „V posledních letech dětí mírně přibývá a jsme tomu rádi.
Snažíme se, aby u nás místní děti zůstávaly a nemusely dojíždět až do Písku. Rozšiřujeme naši nabídku,
hodně se věnujeme jazykům, děti se účastní i školních soutěží. Paní učitelka Drahoslava Hauserová
dokonce vyhrála projekt nejlepší učitelky němčiny
v republice. Obrovský zájem byl třeba o Noc s Andersenem, kdy ve škole spaly téměř všechny děti
z prvního stupně,“ říká ředitelka školy Markéta
Bajerová, kterou jsme požádali o rozhovor.

Ředitelka školy:
Není to šťastný nápad

Jak osobně hodnotíte návrh zřídit těsně vedle
školy kasino?
Nejsem sice občanem Záhoří, ale pokud se to týká
školy, musím do toho samozřejmě vstoupit. Bylo
8
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ROZHOVOR

Alexandra Zajíčková:

Obec Záhoří chce na návsi kasino
– zvítězí peníze, nebo morálka?

Dokončení ze str. 7

www.piseckysvet.cz

Senior Point = Senioři vítáni

Děti ze Základní školy Záhoří, projekt Noc
s Andersenem, foto Karolína Vandová

svoláno veřejné slyšení, ne všichni byli o kasinu
informování a vzbudilo to obrovské emoce. Lidé
mají strach o své děti, o život ve vesnici, strach
z neznámého. Svolali jsme školskou radu, kam byl
pozvaný i pan starosta, a věc jsme prodiskutovali.
Jsou tady rodiče, kteří chtějí dát své děti ze školy
pryč, což by pro nás bylo velmi špatné. Navíc je
tady etický problém. Naši učitelé na to reagovali
velmi negativně, nechtěli tomu ani věřit.
Jak si vysvětlujete postup vedení Záhoří?
Chápu obec, že chce opravit zchátralý objekt a dělá,
co může. Ale kasino není zrovna nejšťastnější nápad. Myslím si, že se zastupitelé tolik snažili, aby
byla náves upravená, že opomněli podstatné negativní stránky. Nenapadlo je, že by mohl nastat tak
velký problém. Dnes se hazardní hry celkově omezují, zůstávají jen ve vymezených zónách a v příhraničních obcích. Je zřejmé, že to je škodlivá věc.
V čem by mohlo kasino škodit dětem?
Každý rok sháníme peníze a pořádáme programy
primární prevence, které vycházejí ze strategických dokumentů MŠMT. Děti od 4. do 9. třídy
postupně procházejí různá témata – např. šikana
a podpora vztahů, lehké drogy, kouření, kyberšikana a sociální sítě, závislosti, gamblerství a tvrdé
drogy, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie. Snažíme se na děti pozitivně působit. A na
druhé straně je tady obec, kdy volené zastupitelstvo má jít vzorem. Pokud obec schvaluje kasino,
tak si děti řeknou, že je to asi v pořádku – lidé do
kasina chodí, mají krásná auta a oblečení, tak je
to asi správné.
Jak jsou na tom dnešní děti s motivací k učení?
České školství je dnes celkově v krizi. Snižuje se
hodnota vzdělávání, děti vlastně neví, proč se
mají učit. Už neplatí pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím více peněz. Děti vidí lehce vydělané peníze u youtuberů, kteří se na sebe snaží ve svých
videích jakkoli upozornit a zvýšit tak svoji sledovanost. Jsou tady vývojáři her, objevuje se kryptoměna a tak dále. To vše dohromady s hráčstvím
posiluje vidinu „rychlého“ zbohatnutí. Naším
dlouhodobým cílem je však vedení dětí k zodpovědnému chování.

Text a foto MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Videozáznam jednání Zastupitelstva obce
Záhoří najdete na www.piseckysvet.cz.

Senior Point v Písku byl otevřen v prosinci 2016 v prostorách dřívějšího
předprodeje vstupenek v Divadle Fráni Šrámka a vede ho Alexandra
Zajíčková, někdejší ředitelka píseckého úřadu práce. Senioři mohou
kontaktní místo navštěvovat v úterý a ve středu od 8 do 11 hodin, každý
pracovní den od 9 do 14 hodin je otevřena pokladna a zároveň mohou
využívat internet. Veškeré služby jsou bezplatné.
Město založilo Senior Point jako součást
Centra kultury města Písek a informace
o jeho akcích najdete na www.centrumkultury.cz.
Ředitelka Alexandra Zajíčková odpověděla Píseckému světu na několik otázek
Co to vlastně centrální bod pro seniory je?
Senior Point je celostátní aktivita pro seniory, se
kterou začali Brňáci. Postupně se rozrostla na celostátní síť center s různými projekty. Senior Point je místo, kde se mohou senioři setkávat a kde
se pro ně konají nejrůznější akce. Můžou se tam
také poradit, pokud je něco trápí nebo mají nějaký problém a hledají pomoc. Odkážeme je, na
které instituce a služby se mohou v Písku obrátit. Nabízíme také poradenství v oblasti sociální
a právní, právnické dotazy zodpoví soudce Jaroslav Háva.
Jaké další výhody nabízí Senior Point?
Pro seniory je skvělé hlavně to, že se vyruší ze
stereotypu, najdou nové kamarády, podívají se
na nová místa a obohatí se i kulturně. Mnoho
starších lidí už nemá možnost jezdit autem, děti
mají pryč a výlety velmi oceňují. Senioři si u nás
mohou požádat také o Senior pas, díky kterému
mohou získat různé slevy na vstupné a služby od
autoservisu až po kosmetiku. V jižních Čechách
to teprve začíná a předpokládáme, že slev bude
přibývat. Podrobnosti najdou senioři na www.
seniorpas.cz nebo u nás. K dispozici je také
předprodej veškerých vstupenek na akce v Písku
a bezplatný internet, kde si mohou senioři vyřídit
svou poštu nebo si trénovat práci s počítačem.
Vše je dostupné zdarma, pouze u zájezdů se platí
doprava.
Jak se vám dařilo Senior Point nastartovat?
Nejprve jsme začínali s pořádáním přednášek
a besed, máme k dispozici prostor klubovny
v prvním patře divadla, kam se vejde až 35 lidí.
Ze začátku to bylo dost těžké, než se Senior Point
dostal do povědomí a lidé si zvykli, co se tady děje
a jak to funguje. Přednášek se v Písku koná celá
řada a budeme se je snažit více koordinovat, naše
přednášky většinou probíhají dopoledne. Velmi
úspěšný byl cyklus přednášek Dějiny umění od

antiky až po renesanci. Naposledy jsme pořádali
besedu o celostátní sociální problematice s paní
poslankyní Radkou Maxovou, senioři měli mnoho dotazů a bylo to velmi zajímavé. Začali jsme
také organizovat zájezdy pod vedením paní Heleny Titlbachové, která se jako průvodkyně sama
přihlásila. Zatím jsme jezdili po jižních Čechách
a do Prahy. První autobus byl ještě poloprázdný,
ale pak se to rozkřiklo a každý termín se rychle
zaplní. Další úspěšnou akcí je Sensession – zpívání. Akce zveřejňujeme v kulturních přehledech
a na webu.
Zapojujete se i do nadregionálních aktivit?
V Písku funguje Rada seniorů pod vedením paní
Kateřiny Sušické spolupracuje s Krajskou radou
seniorů, která pořádá zajímavé akce. Aktuálně se
mohou zájemci zapojit do fotografické soutěže
SENIOR FOTO na téma „Život seniorů“, která
poběží až do poloviny srpna, a přihlášky jsou
k dispozici u nás. V Českých Budějovicích se budou letos konat také letní sportovní hry pro seniory, kam se mohou hlásit čtyřčlenné týmy.
Vedou dnešní senioři aktivní život?
Řekla bych, že je to různé, ale většina seniorů je
aktivní. Mnoho z nich je zaměstnáno péčí o potomky nebo pracuje na zahrádkách a na chalupách. Někteří senioři hodně cestují, ti se u nás většinou neobjevují a vyhledávají si aktivity sami. Pak
je tady samozřejmě skupina seniorů, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, a v Písku velmi dobře
funguje poskytování sociálních služeb. Přesto je
tu ale skupina seniorů, kteří uvítají další nabídky
a rádi přijdou na naše akce, pozvou další přátele.
Přiblížili se čeští senioři standardu na západě?
Myslím si, že ten skok je obrovský. Dnešní senioři jsou ve většině velmi udržovaní, dbají o sebe,
sportují, vzdělávají se. Je pravda, že někteří senioři jsou na tom opravdu špatně s financemi, často
mají mnoho problémů. Většinou celý život pracovali, ale pokud jsou sami a mají velké náklady
na bydlení, nedaří se jim všechno utáhnout. Nemohou si dovolit třeba jet na dovolenou. Přesto
si myslím, že se situace zlepšuje. I ve své generaci
vidím, že se senioři více zajímají o dění, od péče
o rodinu se více obrátili sami k sobě a začínají si
víc užívat života i v seniorském věku.
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Alexandra Zajíčková. Foto Jihočeši 2012

Co dalšího plánujete do budoucna?
Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích bychom chtěli od příštího
roku v Písku znovu otevřít Univerzitu III. věku.
Ta už tady fungovala a byla zaměřena spíše na sociální problematiku a politiku. Parta lidí, která se
tehdy vytvořila, pokračuje dodnes u Červeného
kříže s pořádáním dalších akcí. Od dubna také
plánujeme zájezdy za památkami UNESCO po
celé republice, začínáme 24. dubna výletem do
Telče. Připravujeme také spolupráci s FAMO,
rádi bychom seniorům zpřístupnili projekci zajímavých filmů. Dveře jsou u nás otevřené i pro
další nápady a zájemce, kteří by se chtěli zapojit.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

POZVÁNKA DO TELČE:
Senior Point míří
za památkami UNESCO
Senior Point zve seniory 24. dubna na zájezd
do Telče s komentovanou prohlídkou města
a okolí. Půjde o první památku, kterou se Senior Pointem navštívíme (celkem z dvanácti,
které jsou v ČR na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO). Pro svoji jedinečnost a krásu je také nazýváno „Jezerní růží“.
Podle pověsti byla Telč založena už na
konci 11. století. Po nesčetných požárech,
které zničily gotickou zástavbu, vznikla postupně od poloviny 16. st. zástavba renesanční, jejíž ucelenosti a kráse může konkurovat jen málokteré město naší země.
Odjezd: Družba 7:30, Olympie 7:40, restaurace Platan 7:50 hod. Návrat je předpokládán ve 20 hod. Cena: 260 Kč. Zájezd si
můžete zakoupit každý všední den od 9 do
14 hod v předprodeji Divadla Fráni Šrámka
(Senior Point). Individuálně na místě si pak
můžete zakoupit vstupy do památek.

DOPISY / REAKCE

www.piseckysvet.cz

08 / 2018

Ad: Psychiatrickou nemocnici
koupila Penta Hospitals

Ad: CASINO V ZÁHOŘÍ
(reakce na článek na www.piseckysvet.cz)

(Reakce na články a komentáře otištěné v č. 4 a 5/2018)
Vážení čtenáři, za společnost RG Investment
bychom rádi vydali krátké vyjádření týkající se
nepravdivých informací, které se vyskytly v předchozích komentářích. Zaměříme se pouze na
opravu faktických chyb, protože na svůj názor
má každý právo.
PNP se o deinstitucionalizaci snaží už delší
dobu. Přestěhováním do běžné zástavby se odstranila pomyslná bariéra a pacienti jsou více začleněni do běžného městského prostředí. Kromě
procházek, které mohou využít, jsou pro ně pořádány programy – různorodé terapie (arte, canis,
hyppo), vaření, ruční práce, zajímavé přednášky,
podpůrné skupiny a kulturní akce v kavárně. Pacienti mají mnoho možností a je na nich, zda je
využijí. Právě prostředí kavárny je výtečným nástrojem pro smazávání rozdílu mezi „realitou“
a světem v nemocnici.
Pokud jde o princip fungování nemocnice, žel
se svou velikostí a kapacitami se nemůže měřit
s takovými zařízeními jakou je právě nemocnice v Bohnicích. I přes tato omezení se ale snaží
poskytovat celostní přístup. V nemocnici s paci-

enty pracují psychiatři, psychologové a terapeuti,
v budově pak také sídlí organizace Fokus, která
zaměstnává sociální pracovníky a peer konzultanty. Poskytované služby jsou na vysoké úrovni
a právě díky tomu se nemocnice těší tak dobré
pověsti. Otázka nájmu v původních prostorech
nebyla v komentáři z 11. 2. 2018 (01:25) založena
na faktech.
Důvodem nízkého nájemného nebyla dohoda,
že by společnost měla budovu rekonstruovat. Pouze byly ve smlouvě uvedeny povinnosti nájemce,
aby hradil veškeré provozní náklady, údržbu, pojištění, revize, úklid a vzniklou škodu. Vzhledem
ke stavu, ve kterém byla budova Honzíčka převzata, se tyto vedlejší náklady nasčítaly do vysokých
řádů, takže nízké nájemné z tohoto pohledu dávalo smysl. Tyto informace jsou načerpané přímo
z nájemní smlouvy s městem Písek.
Myslíme si, že toto osvětlení je dostačující
a pokud by měl někdo zájem o více informací,
samozřejmě se můžete obrátit přímo na vedení,
tel. 380 424 411.

Když se na návsi v Záhoří prodávají rajčata, je
to hlášeno rozhlasem, je hlášena každá blbost.
Že má v Záhoří vzniknout kasino, se dočítám
v novinách. Ano, měl jsem ve schránce leták,
že se bude projednávat prodej motorestu... No
proč ne, chátrá, jo. Ale že tu má vzniknout casino s ochrankou, kamerami, nonstop provozem
a svozovými taxíky, to se na leták už nevešlo.
Pochopitelně, že lidí se v takovém případě
k projednání moc nedostavilo, jistě, protože
o motorestu už toho bylo tolik... Ale kasino?
Ano rozhodne povrchnost a peníze, pro koho
má dnes hodnotu nějaká morálka.
Nešel jsem na vesnici, abych z okna koukal
na kasino. Všude se herny zakazují, vytlačují, a tak si postavíme v Záhoří kasino. Kdo tu
bude hrát??? Rusáci, Číňani? Když to bude sypat ten balík peněz, postavíme bordel??? V bytovce si pronajmu byt, vedle nějakého zastupitele, a budu tam provozovat bordel, ale slibuji,
že jen v noci a samá lepší klientela...Opravdu
se mi jen těžko věří, že tu je tolik „odborníků“
a že mohou o něčem takovém rozhodnout.

ROBIN KUDWEIS

RG Investment, a.s.

ČKA
Písek
uvádí

KALENDÁŘ AKCÍ
Co se děje 6. – 20. DUBNA v Písku a okolí

Písecko je dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí různého typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný
kalendář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat
redakci informace, případně plakát či jiné materiály.
Pořadatele všech akcí a kontakty najdete na str. 20

Pátek 6. DUBNA

17.00 MK		
				
17.30 MK		
17.30 Strom setkávání
17.30 Kino Portyč
18.00 Tančírna Jitex
19.00	DFŠ		
19.00 U šesti strun
20.00 Kino Portyč

18.00 Kino Portyč	Den co den – titulky
19.00 U šesti strun
Hospůdka Soukenická ul. – Rosťa Filipík
19.30 Lázně Vráž
Taneček na zámku
MIG 21, jarní turné Svoboda není levná věc
20.00 KD		
20.30	DPČ		
In memory of Kurt Cobain – Dildo Boyz
				
– Useless shitcore, Unravel – melodic
				
hardcore, Aneurysm – Grunge/Nirvana
20.30 Kino Portyč
Gringo: Zelená pilule – titulky

10.00	DFŠ-klubovna
SENIOR POINT – Paragrafy kolem nás
Internet (ne)jen pro seniory – G.Körtingová
13.30 MK		
17.00 Sladovna		
LiStOVáNí – Nejlepší kniha o fake news!!!
17.00 Sladovna		
Experiment. pohybové dílny pro mládež
17.30 PM		
Renesance v Čechách a umění doby
				
Rudolfa II. – předn. V. Kubíka – akce MK
17.30 Kino Portyč	Do větru
18.00 sv. Trojice		Abrahámovo mlčení – dramatizace
19.00 Sladovna		
Experiment. pohyb. dílny pro dospělé
19.30 Lázně Vráž
Stověžaté blues
20.00 KD		
Miloš Meier – Drumming syndrome
20.00 Kino Portyč
Gringo: Zelená pilule – titulky

9.00 Kamenný most
Zahájení jarních kilometrů – KČT Otava
9.00 Kamenný most
Sedláčkovou stezkou na Zvíkov – KČT
				
Turista – cyklovýlet
11.30 KD		
XV. Mezinárodní setkání harmonikářů
14.00 Kino Portyč
Čertoviny
15.00 sv. Václav Hokejbalové hřiště – BUKOV vs. PORTYČ
Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času; dab
16.00 Kino Portyč
18.00 Kino Portyč
Gringo: Zelená pilule – titulky
20.30 Kino Portyč
Souboj pohlaví – titulky

Neděle 8. DUBNA

POMÁHÁME,

Čertoviny
Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času; dab
Šlágr Bubu od A do Z
Jarní koncert pěveckých sborů
– Sonitus, Nokturno Sezimovo Ústí
Souboj pohlaví – titulky
Ztratily jsme Stalina – titulky

Čtvrtek 12. BŘEZNA
10.00 Kino Portyč
Planeta česko - představení pro seniory
16.00 PM		
Vídeňské kavárny – přednáší J.Vomáčka
16.00 MK		
Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.00 Sladovna		
ČKA uvádí: Biskup na snowboardu
17.15 MK		
Čtení knihy Cesta k vnitřnímu pokoji
				
– R. Homola a M. Sládek
17.30 Kino Portyč
Rampage: Ničitelé – titulky, 3D
18.00	DPČ		
Expedice Cho Oyu – film z expedice
				
na 6. nejvyšší horu světa – Jaromír Novák
18.00 Sladovna		
Experiment. hudeb. dílny pro ml. FUSION
19.00	DK Protivín 	Dudlajda
19.30 Lázně Vráž
Zpívání s kytarou
20.00 Kino Portyč	Do větru

Pondělí 9. BŘEZNA

POMÁHEJTE S NÁMI VI.!
Přijďte a zúčastněte se již 6. charitativního bazárku!

Kdy a kde?

Ve čtvrtek 26. 4. a v pátek 27. 4. 2018 od 13 do 18 hodin v sídle Asociace
jihočeských rodin nad kavárnou beseda v Palackého sadech v Písku.

Biskup na
snowboardu

Jak na to?
Ukliďte si šatník a nepotřebné věci doneste nám, výtěžek z prodeje pomůže
maminkám samoživitelkám s nemocnými dětmi!

beseda s Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th.D.; biskupem plzeňským

Nebo můžete sami prodávat své věci přímo na místě
a nám pak věnovat malý příspěvek.
Za symbolickou cenu si můžete pořídít i vy zajímavý
kousek (oblečení, botky, kabelky, korálky apod.)

čtvrtek

12. 4. 2018

Více se dozvíte na stránkách www.asociacejr.cz
nebo na našem telefonu 739 523 823.
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Sladovna Písek

od 17:00

Součás, akce je autogramiáda
knihy Biskup na snowboardu.

Creative Café – Háčkujeme s Andělkou:
Tuniské krajkové háčkování
Pěšky přes Gruzii na Kavkaz – beseda
Rodinné konstelace
Gringo: Zelená pilule – titulky
Taneč.kurzy Line Dance – TCS Louisiana
Kráska na scéně – MD Ml. Boleslav
Hospůdka Soukenická ul. – Briga
Souboj pohlaví – titulky

Středa 11. DUBNA

Sobota 7. BŘEZNA

14.00 Kino Portyč
16.00 Kino Portyč
17.00	DFŠ		
18.00 sv. Trojice		
				
18.00 Kino Portyč
20.30 Kino Portyč

Až do 22. dubna můžete v Prácheňském muzeu navštívit
výstavu Helena a její přátelé – malba na porcelán.

8.00 Strom setkávání Osho meditace – MANDALA
8.30 MK		
Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
10.00	DFŠ-klubovna
SENIOR POINT – Putování po Peru 2.
Pohádková klubovna, pro děti ml. šk. věku
15.00 MK		
16.00 MK		Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
16.15 KD		
Jóga – vede Kamila Ševčíková
17.00 Kozlovna
Za němčinou do Kozlovny
				
– německá konverzace zdarma
17.30 Kino Portyč	Den co den – titulky
19.00	DFŠ		
Kočka v oreganu – Divadlo Kalich
20.00 Kino Portyč
Ztratily jsme Stalina – titulky

Pátek 13. DUBNA
19.00 U šesti strun
17.15 Seniorský dům
18.00 Kino Portyč
19.00 KD		
				
20.30	DPČ		
				
				
20.30 Kino Portyč

Úterý 10. BŘEZNA
9.00 Seniorský dům
Prstem po mapě – Vysoké Tatry, J.Pavlas
16.00 MK		
IT Poradna pro uživatele dotykových
				
zařízení – vede Petr Pavelka
17.00 PM		
České nebe – vernisáž HORIZONT, z. ú.
17.00 MK		Nástroje Google – pro pokroč., P. Pavelka
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Hospůdka Soukenická ul. – Sešlost
Sborissimo – Jarní koncert
Tátova volha
Taneční večer
– standardní a latinskoamerické tance
Charge 69 – koncert francouzské skupiny
– Streetpnk po anglickém modelu
Kohout plaší smrt
Fakjů pane učiteli 3 – dabing

19.00 U šesti strun
19.30 Lázně Vráž
20.00 Kino Portyč

Sobota 14. BŘEZNA
8.00 KD		
Šachový turnaj
				
– O putovní pohár starostky města Písku
9.55 Hl. nádr. ČD	
Řepická tvrz – pořádá KČT Turista
10.00 MK		
Setkání podpůrných skupin Pečuj doma
				
s námi – Diakonie Praha
10.00 Strom setkávání 	Ashtanga yoga – workshop
14.00 Kino Portyč
Sherlock Koumes – dabing, 3D
16.00 Kino Portyč
Králíček Petr - dabing
18.00 Kino Portyč
Fakjů pane učiteli 3 - dabing
20.00 Papírák		
Taneční muzika s kapelou Retrovox
20.30 Kino Portyč
Pepa

Středa 18. DUBNA
8.00 Strom setkávání Osho meditace – MANDALA
13.30 MK		
Internet (ne)jen pro seniory
				
– efektivně, bezpečně a interaktivn
				
– lektorka Gabriela Körtingová
16.00 PM		
Koment. prohlídka výstavy „Helena a její
				
přátelé – malba na porcelán“ – Teodor Buzu
17.00 ZŠ Svobodná
Rodič, průvodce dítěte
				
– přednáška Anežky Janátové
17.00 MK		
„Češi ve Francii, Francouzi v Čechách“
17.00 Sladovna		
Experimentální výrazové (pohybové)
				
dílny pro mládež
17.30 Kino Portyč
Fakjů pane učiteli 3 - dabing
18.00 Vykulená sova
Výstava „...protože nás to baví...“ – vernisáž
19.00 π Local Club
Science Café: Vakuum ve skutečnosti
				
prázdnota není aneb kouzla
				
kvantové fyziky – Vladimír Wagner
19.00	DFŠ		Dostaveníčko na Otavě – Josef Zoch a hosté
19.00 Sladovna		
Experimentální výrazové (pohybové)
				
dílny pro dospělé
19.30 Lázně Vráž
Provence – filmová beseda s Petrem Hejnou
20.00 Kino Portyč
Rampage: Ničitelé – titulky

Neděle 15. DUBNA
8.30 Lázně Vráž	Nedělní bohoslužba
14.00 Kino Portyč
Sherlock Koumes – dabing
15.00 LD Nitka		
Míša Kulička – pohádka s velkými
				
loutkami a živými herci
16.00 Pam.A.Heyduka Literární odpoledne – Máchova Lori
				
– Stanislava Hošková – příběh velké lásky
				
K. H. Máchy a Lori Šonkové
16.00 Kino Portyč
Králíček Petr - dabing
17.00 sv. Trojice		
Varhanní a houslový koncert
18.00 Kino Portyč
Pepa
20.30 Kino Portyč
Rampage: Ničitelé – titulky, 3D

Pondělí 16. DUBNA
8.30 MK		
10.00	DFŠ-klubovna
				
15.00 MK		
16.00 MK		
16.15 KD		
17.30 Kino Portyč
20.00 Kino Portyč

Hospůdka Soukenická ul. – Briga
Lázeňská taneční osvěžovna
Fakjů pane učiteli 3 – dabing

Čtvrtek 19. DUBNA

Jak na počítač – pro zač., Petr Bruncvík
SENIOR POINT – Klíšťová meningo
encefalitida – přednáška M. Bouzkové
Tvořivá klubovna – pro děti ml. šk. věku
Přírodovědný klub, vede H. Rambousová
Jóga – vede Kamila Ševčíková
Rampage: Ničitelé – titulky
Pepa

10.00 MK		Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
16.00 PM		Dějiny písecké nemocnice – přednáší
				
Jiří Prášek a Jiří Holan
16.00 MK		
Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.15 MK		
Čtení knihy Cesta k vnitřnímu pokoji
				
– R. Homola a M. Sládek
17.30 Kino Portyč
Tátova volha
18.00 Sladovna		
Experiment. hudeb. dílny pro ml. FUSION
19.30 Lázně Vráž
Fautores Flautae
20.00 Kino Portyč
Vadí nevadí - titulky

Úterý 17. DUBNA
	DFŠ		
Ráčkující princezna – školní představení
16.00 MK		
IT Poradna pro uživatele dotykových
				
zařízení – vede Petr Pavelka
17.00 MK		Nástroje Google – pro pokroč., P. Pavelka
17.15 Seniorský dům
Country kapela Briga
17.30 MK		
Úskalí „obyčejného“ překladu:
				
Setkání s Andrejem Rádym
17.30 Kino Portyč
Pepa
18.00	DPČ		
Expedice
18.00 Tančírna Jitex
Městem duší – vernisáž výstavy
				
olejomaleb Denisy Machové

www.piseckysvet.cz
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Maminky, nevíte, kde s malými dětmi trávit
společně chvilky? Zkuste Pilařiště ve Sladovně
Písecká dětská galerie Sladovna je známá především svými velkými interaktivními výstavami, ve kterých si děti i dospělí mohou exponáty
užívat nejen pohledem, ale mohou si se vším
hrát a vše poznávat. Možná tak trochu stranou a mimo hlavní zájem návštěvníků galerie
funguje uprostřed rozlehlé budovy fantastický
herní prostor pro nejmenší děti od 0 do 6 let,
který se jmenuje Pilařiště.
Expozice nabízí aktivity a zážitky všech typů
her. „Našim cílem bylo vytvořit zábavný, pohodlný a krásný prostor, kde si děti vyhrají do sytosti,

lí. Hraní probíhá na bloky, které trvají 90 minut
a vstupné je 30 korun. S roční vstupenkou do
Sladovny pak můžete nejen Pilařiště navštěvovat
třeba každý otevírací den.

Kdy je Pilařiště otevřené?
Každý den kromě pondělí:
Blok A: 09:00 – 10:30
Blok B: 10:30 – 12:00
Blok C: 12:30 – 14:00
Blok D: 14:00 – 15:30
a ti, co o ně pečují, si mohou také hrát, odpočívat
a najít inspiraci, jak nejlépe podpořit rozvoj svých
maličkých,“ zní ze Sladovny.

Co v Pilařišti najdete?
Žádný text. Žádná slova. Zato mnoho barev
a obrazů. Krásné prostředí pro hru, objevování,
zkoumání světa pro nejmenší děti. Pilařiště není
o stereotypu, zákazech ani nařizování. Je to svět
tvořivý a lákavý, který poradí dětem, jak nakládat s nově objeveným. Všemi smysly tu poznávají
samy sebe a okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.
Pilařiště je otevřené každý den kromě ponděInzerce

Pátek 20. DUBNA
9.00 KD		
9.30 MK		
				
18.00 Kino Portyč
19.00 U šesti strun
19.30 Lázně Vráž
20.30	DPČ		
20.30 Kino Portyč

Pojďte na výstavu

Jarní burza dětského oblečení
Život bez Odpadu – Méně je více
– Michaela Linhová
V pasti času - titulky
Hospůdka Soukenická ul. – Lesomor
Taneček na zámku
Cocotte Minute + Bijouterrier - koncert
Tátova volha

• PROTIKLADY – VALENTIN HORBA
Galerie Portyč, 5. 4. – 5. 5.; vernisáž 5. dubna v 17 h. – Valerie Zawadská, kapela
NEŠUKA a šermíři VENDETA

• UŽ TAM BUDEM? – MK, do 15. 4., prezentace nové knihovny.
• POUZE NOUZE – DPČ, do 15. 4., koncertní plakáty kultovní kapely.

• SPOJENÍ S FOGLAREM

• HELENA A JEJÍ PŘÁTELÉ – Prácheňské muzeum, do 22. 4.
malba na porcelán

Městská knihovna Písek, 16. – 30. 4.
Výstava obsahuje medailonky autorů výtvarníků – ilustrátorů
díla Jaroslava Foglara.

• JIŘÍ STEINER / PETR MANO – Prácheňské muzeum, 5. 4. – 29. 4.

Vernisáž 4. dubna od 17 h.

• VLADIMÍR TESKA – NÁBYTEK A DŘEVĚNÉ PLASTIKY
Sladovna, do 13. 5.

• JÁ HRDINA – Sladovna, do 29. 4., interaktivní výstava, viz str. 13.

• ČESKÉ NEBE – Prácheňské muzeum, 5. 4. – 13. 5.

• NA STATKU ŽIJU, JSEM ZVÍŘE – Kino Portyč, do 30.4
6. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje NZDM Ostrov (NADĚJE)
ve spolupráci s CK města Písek.

Grafické práce klientů HORIZONT, z. ú. Vernisáž 10. dubna v 17 h.

• „…PROTOŽE NÁS TO BAVÍ…“

Vykulená Sova Písek – Kávový klub & Pražírna
Výstava skupiny pěti autorů: Zdeňka Čuřínová, Lubomír Fiala, Vítězslav
Hálek, Eva Hotzká, Libuše Pumprová. Vernisáž 18. dubna v 18 h.

• PAVEL KOCH – CITY LIGHTS – Sladovna, do 2. 5.
• BIOLOGIE VÍRY – IVA PETROVÁ – Kavárna Psychiatrické nemocnice
Písek, do 3. 5.

Pořadatele všech akcí a kontakty najdete na str. 20
12

pozvánky
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Aktuální info ze Sladovny: www.sladovna.cz.

PETR BRŮHA, Sladovna

KŘÍŽOVKA O CENY
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V tajence najdete dokončení citátu slavného českého filosofa Jana Patočky: "Existují věci, ...." /tajenka/.
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 jméno a kontaktní
telefon! Termín pro odpovědi: nejpozději ČTVRTEK 12. DUBNA. Dva vylosovaní výherci získají jednorázové vstupenky do Lezeckého
centra Leze Top v Písku.
Tajenka z minulého čísla: Joseph Hubertus Pilates. Obdrželi jsme 25 správných odpovědí. Celodenní
vstupenku do Harmony Wellness Clubu Písek pro dvě osoby vyhrála MILOSLAVA HEŘMANOVÁ z Protivína.

www.piseckysvet.cz

Mezinárodní projekt Tylovy
školy pokračoval v Polsku
Jak jsme již informovali, od září 2017 jsme vstoupili do mezinárodního
projektu Jeden svět, jedna budoucnost. Tématem projektu jsou dětská
práva. Našimi partnery jsou Španělsko, Polsko, Rumunsko a Velká Británie.
Pilně pracujeme na naplánovaných aktivitách...
Nedílnou součástí projektové činnosti jsou také
mezinárodní schůzky v jednotlivých zemích. Na
podzim jsme si vyměňovali zkušenosti ve Španělsku a ve dnech 11. – 16. března nás přivítali naši
polští kolegové ve svém městě Słupsk. Na letišti
v Gdaňsku nás čekalo milé uvítání a potom již
cesta do Słupsku na ubytování v hotelu Staromiejski. Čekalo nás pět dní pilné projektové práce.
Hned druhý den jsme navštívili naši hostitelskou školu. Nachází se přímo v centru města
a co do počtu dětí je zhruba poloviční než naše.
Celé pondělí jsme strávili projektovým jednáním
– zhodnotili jsme dosavadní průběh projektu,
zkontrolovali jsme, jestli všechny členské země
plní své závazky. Odpoledne jsme se zúčastnili
workshopu na téma tutoring, za což jsme obdrželi i certifikát. Další den nás po dopoledni ve škole
čekala trocha odpočinku – výlet na pobřeží Baltského moře. Navštívili jsme přímořské letovisko
Ustka, kde jsme se mimo jiné prošli po bílé písečné pláži a nadýchali se mořského vzduchu. Večeři
jsme si vychutnali v krásné restauraci Syrenka.
Středa nás přivítala opravdu chladným počasím, ale to nám náladu nezkazilo. Čekal nás totiž
celodenní výlet do Gdaňsku. Po snídani jsme se
autobusem vypravili na zhruba dvouhodinovou
cestu do tohoto krásného města. Nejdříve jsme
navštívili Evropské centrum solidarity, které připomíná bouřlivé události v Polsku v roce 1980.
Potom jsme přejeli do Muzea druhé světové války, které jsme si prohlédli s audioprůvodcem.
Obě místa tematicky korespondují s naším projektem – práva lidí, jejich dodržování, porušování. Po vydatném obědě jsme si prohlédli centrum města. Musíme říct, že Gdaňsk je opravdu
nádherný, plný krásných, upravených domů.
Nadchly nás také jantarové šperky, kterých je tu
všude spousta. Večeře nás čekala v pozdních večerních hodinách opět ve Słupsku.
Mrazivé a větrné čtvrteční ráno jsme strávili na
radnici ve Słupsku, kde nás přijala starostka města.
Ocenila naši práci a její důležitost. Poté, co jsme
PŘÍSPĚVKY O AKTIVITÁCH ŠKOL
i názory samotných žáků a studentů lze po
jednoduché registraci zadávat přímo do
administrativního systému na www.piseckysvet.cz, nebo je posílejte (po předchozí
domluvě i bez ní) e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, případně info na tel. 739 348 550.
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starostce předali dárky z našich měst, převzala si
naši skupinu průvodkyně a provedla nás krásnou
historickou budovou radnice. Dokonce jsme vystoupili až na vyhlídku věže a prohlédli si Słupsk
z výšky. Pak jsme navštívili ukázkové hodiny ve
škole. Děti se opravdu snažily, byly velmi milé, pracovité a nadšené. Úplně stejné, jako jsou ty naše!
Ale všechno má svůj konec, a tak i nás čekala po-

slední večeře. Ve sportovní hale na kraji města už
na nás čekali téměř všichni učitelé školy a měli pro
nás připravenou skvělou večeři. Od našich hostitelů jsme dostali certifikáty, které dokládají naši
účast na mezinárodní projektové schůzce, a také
drobné dárky, které nám budou tento krásný týden připomínat. Následovalo ochutnávání místních specialit a potom mezinárodní zpívání. Bylo
to skvělé zakončení celého týdne. Uvědomili jsme
si, že přestože pocházíme každý z jiné země, hudba
je něco, co nás dokáže spojit.
A co nás v projektu čeká dál? Na začátku června se mezinárodní schůzka uskuteční v Písku.
Tylovka tedy bude hostitelskou školou. Do té
doby nás čeká spousta pilné práce a příprav. Moc
se na naše hosty těšíme, až jim budeme moci
oplatit jejich pohostinnost a ukázat jim místa, na
která jsme pyšní.

PAVLÍNA REINIŠOVÁ

ZŠ J. K.Tyla, Písek

Projektový tým z České republiky, Španělska, Polska, Rumunska a Velké Británie na radnici ve Slupsku
Inzerce

SPOŘTE SI VE ZLATĚ!

• Chcete mít první smysluplné spoření nejen na důchod a pořídít si tak v čase
vše, co chcete, aniž by Vaše úspory pohltila inflace?
• Chcete mít bezpečnou a dříve splacenou hypotéku ?

Pak je tu pro vás:

OTEVŘENÝ ÚČET
NA ZLATO nebo STŘÍBRO,
kde si můžete spořit do fyzických slitků
od 500 Kč měsíčně.

ZLATO NEPODLÉHÁ INFLACI ani MĚNOVÝM REFORMÁM – oproti spoření do
penzijních či dluhopisových fondů, stavebního spoření, akcií a životních pojistek. Nemáte
pouhý výpis účtu, ale jste ihned ANONYMNÍM vlastníkem fyzického kovu, které si
uchovává svou hodnotu již 6000 let.
•

Nemusíte mít hotovost, abyste měli to, co jiný nemá. Nakupujte, než bude pozdě,
s nejsilnější skupinou na našem trhu!

Nebojte se zavolat: tel. 777 159 508 nebo napsat: zlatopisek@volny.cz. Lenka Klečacká
(Přijmu ihned 2-3 spolupracovníky!)
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Vojtěch Vlastimil Janota

Vojtěch Vlastimil Janota – v tomto textu bude
vystupovat pod zkratkou VVJ – se narodil 28.
dubna 1828 v Třímanech na Rakovnicku. Po studiích na základních a středních školách v Hřešihlavech, v Rakovníku a v Praze se stal roku
1846 podučitelem v Křici, odkud po roce přešel
do Prahy, kde se stal podučitelem opatrovny „Na
Hrádku“, první české instituce tohoto druhu, založené roku 1832 zásluhou pražského místodržitele Karla Chotka.
Opatrovna, poučuje nás klasický Ottův slovník naučný, „jest ústav pro děti školou ještě nepovinné (od 3-6 let), jež zde zůstávají od rána
do večera pod dozorem pěstounek, přiměřeně se
zaměstnávajíce hrami, zpěvem, vypravováním
apod. a jsouce zde i stravovány. Opatrovny určeny
jsou obzvláště pro dítky chudých rodičů, kteří při
svém zaneprázdnění nemohou dítky stále míti na
očích.“ Je ale pozoruhodné, že pracovníci těchto
předchůdkyň dnešních mateřských škol požívali v předminulém století téměř stejného prestiže
jako pedagogové na nižších i vyšších stupních regulérních škol.
Zároveň VVJ v Praze čtyři roky externě vyučoval na dívčí škole paní Amerlingové. Na dalšího
půldruhého roku se odebral do podkrkonošských
Hořic, kde kromě práce v tamní opatrovně soukromě vyučoval žáky hlavní a nižší reálné školy
a vybudoval výtvarnou dílnu, v níž své první kroky učinili pozdější proslulí kreslíři Čeněk a Karel
Maixnerové. Po návratu do Prahy začal VVJ učit
na hlavní a nižší reálné škole v Josefově a externě
na dívčím ústavu Honoraty Zapové. Roku 1855,
jako sedmadvacetiletý, se ocitl v Písku, kde pak
strávil více než půlstoletí. Stal se zde učitelem
městské opatrovny, založené roku 1847 zásluhou
gymnazijního profesora Řehoře Zeithammra (ten
již roku 1841 založil městskou knihovnu a byl
roku 1848, při svém odchodu z Písku, jmenován
vůbec prvním čestným občanem města). V roce
příchodu VVJ byl ředitelem písecké opatrovny
další pedagog z gymnázia Václav Zikmund.
O pět let později se VVJ vydatně podílel na
vzniku vyšší dívčí školy v Písku (existovala třináct
let a mimo jiných ji absolvovaly pozdější manželky básníka Adolfa Heyduka nebo architekta Josefa

Hlávky) a rolnické školy (existuje jako zemědělská škola dodnes), kde vykonával sedm let funkci
ředitele. Téhož roku 1860, společně s profesory
gymnázia Karlem Ningrem a Josefem Pažoutem,
se VVJ zasloužil o vznik písecké reálky. Vždy míval podobných úvazků vícero. Když město zřídilo
sirotčinec, stal se ředitelem nikdo jiný než VVJ;
jeho přítel a životopisec Josef Baar napsal: „Chovanci sirotčince bývali ve školách mezi prvními;
vždyť je doma svědomitě cvičil, s nimi pracoval,
k dobrému je vedl, a mnozí z nich pracujíce co řemeslníci v cizině dovedně a vděčně vzpomínají na
písecký sirotčinec a jeho ředitele Janotu, jehož si zamilovali jako otce.“ A konečně roku 1868 obsadil
VVJ místo ředitele opatrovny. Když si odbyl svůj
dlouhý a náročný pracovní den, rekreoval se tak,
že vyučoval ve večerní škole pro řemeslnické učně.

Občanský aktivista
Zdálo by se, že na jednoho člověka je toho až až.
Ovšem – pozor! – jedno z píseckých rčení oné
doby znělo: „Kde Janota, tam stanovy“, což odráželo jeho vášeň pro zakládání nejrůznějších
spolků a pro neúnavnou práci v nich. Na pouhý
výčet jeho podobných aktivit bych zde potřeboval stránku navíc. Alespoň jednu z nich přiblížím
opět slovy Josefa Baara: „Byv po několik roků delegátem rady zemědělské pro království české, konal ve spolcích hospodářských mnohé přednášky,
k nimž se řadí i přednášky v jednotách učitelských
i mimo okres písecký, v kterých až posud pokračuje, vítán a rád slyšán pro své osvědčené řečnictví.“
Dalším převtělením VVJ byla jeho práce literární a redaktorská. Již jako dvacetiletý přispíval
v Praze do časopisu Lumír, později do Večerního
listu (redaktorem byl populární spisovatel historické prózy Prokop Chocholoušek), Zlatých klasů a Posla z Budče, přičemž používal celou řadu
pseudonymů a šifer. Plnil též pilně stránky časopisů pro školáky i pro pedagogy. Knižně publikoval tři zpěvníky, dvě čítanky a též „Přehledné
naučení ku správnému psaní a mluvení“ a „Deklamovánky pro dítky“. Roku 1885 vyšla jeho
brožurka o dějinách písecké opatrovny.
V Písku byl VVJ hlavním zakladatelem zmíněného Poutníka od Otavy. Když byl tento ča16
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Z dob, kdy psi v Písku tahali vozíky,

Fanatický písecký pedagog

První mimopražský moderní časopis – Poutník od Otavy – začal v Písku
vycházet před 160 lety, roku 1858. Jeho zakladatel Vojtěch Vlastimil
Janota se narodil před 190 lety. Neuvěřitelný životopis tohoto člověka by
vydal na strukturované CV několika pedagogů – a to se stal učitelem ve
svých osmnácti letech! Vojtěcha Vlastimila Janotu znal v druhé polovině
devatenáctého století v Písku doslova každý, stejně jako to platí například
o Jaromíru Malém v první polovině století dvacátého. Dnes je v městě,
které se mu stalo domovem, Janota nejspíše úplně zapomenut, a to budiž
důvodem, abychom si ho zde připomněli.

www.piseckysvet.cz

byli milováni, ale i kradeni na jídlo

Nedávný případ trápení psa v Prachaticích ukázal, že dnešní společnost
není vůči utrpení zvířat netečná. Na základě natočeného videa byl usvědčen
viník, bude pykat. A jak tomu bylo v takovýchto případech dříve? A co Písečtí
a jejich nejlepší čtyřnozí přátelé? Nestál „psí život“ v Písku „pod psa“?
Na zažloutlých stránkách Poutníka od Otavy můžeme
číst články VVJ díky archivům i dnes...

sopis roku 1860 úřady zakázán, písečtí vlastenci
si s tím poradili: změnili název na Otavan a ten
v letech 1861 až 1864 dál redigoval VVJ. Po následujících poněkud hubených letech v dějinách
písecké žurnalistiky byl roku 1879 obnoven Otavan, roku 1885 pak začal vycházet nový časopis,
který zvolil uvolněný název Poutník od Otavy,
a v obou z nich nacházíme příspěvky VVJ.

Oblíbený učitel i zasloužilý otec
Již během svého působení v Praze docházel VVJ
jako oblíbený domácí učitel do rodin pražské honorace a oblažoval vzděláním dítky jak císařských
byrokratů, tak i předních českých vlastenců, jako
byl třeba Pavel Josef Šafařík. Také v Písku se VVJ
tímto způsobem dostal do domácností hodnostářů prácheňského krajského úřadu i píseckého
krajského soudu. Zanedbával snad kvůli uvedeným skutečnostem, jež by vydaly na několikanásobnou profesní kariéru, svůj život soukromý
a rodinný? Ale kdeže! Zdárně zplodil a vychoval
šest nadaných synů a jednu neméně nadanou dceru (působila posléze v Praze jako učitelka zpěvu
a hudby). Zemřel v Písku 13. dubna 1907 a byl
pochován na hřbitově u Nejsvětější Trojice.
Karel Slavoj Amerling, zakladatel pražského
vzdělávacího ústavu Budeč, také fanatický pedagog a zároveň svérázný vlastenecký mystik, považoval mladého VVJ za jednoho ze svých nejnadějnějších žáků a pokračovatelů. Zdá se, že se příliš
nezmýlil. Odkaz VVJ je ovšem doslova rozeset:
v osudech jeho žáků, dávno zesnulých; na stránkách tiskovin, odpočívajících v knihovnách a archivech; a zároveň je jeho životopis tak naplněn
a přeplněn, že mne napadl pouze poněkud neuctivý přívlastek „fanatický pedagog“, použitý v titulku. Neodvažuji se srovnání s dnešními učiteli,
ale znám mnoho těch, kteří z písemných příprav
a náslechů ještě z dob pedagogických studií spokojeně a bez valné námahy přečkají dvacet a pár
vyučovacích hodin týdně a s potěšením vyhlížejí
prázdniny a nakonec penzi. VVJ, národní obrozenec a nadšenec, asi práci, volný čas a peníze neřešil
– to, čím žil, bral jako poslání (to slovo už vyšlo
z módy). Kdo ví? Bez tisíců takových lidí (a to
jich původně byla jen hrstka) bychom dnes možná mluvili německy a nebyli tím, čím jsme, byť je
otázkou, zda, jak a na co z toho máme být pyšni.

ONDŘEJ KRYŠTOF KOLÁŘ
Autor je historik.

Jen málokterý hafan by dnešní dobu za tu před sto
lety vyměnil. Hlavně velcí psi, ti by se do minulosti zřejmě nechtěli vrátit v žádném případě. Většina z nich musela nejenom hlídat dům, ale hlavně
sloužit. Zapřaženi do postrojů pomáhali převážet
na vozících mléko, maso a další zboží, za první
světové války i vojenský proviant a munici. Ještě
za I. republiky se Pískem proháněl jeden psí vozík
za druhým. Dokonce úřady spekulovaly nad tím,
zda by se neměla pro tento provoz zřídit pravidla
a sepsat seznam psů schopných vozíky tahat, aby
nedocházelo ke zneužívání pejsků příliš malé velikosti.
Na konci 19. století se v píseckém tisku poprvé objevují články, mající se zvířetem táhnoucím
naloženou káru soucit. „Zdejší občan vozil předešlý týden na vozíku nepoměrně velké náklady cihel
a špalky z trámů nařezaných. Když chuděra pes
těžký náklad utáhnouti nemohl, byl nemilosrdně
od velitele bit. Dobrák pes napínal své slabé síly tak
přílišně, že vysílením v Táborské ulici padl,“ uvádí
tisk jednu z mnoha takovýchto příhod. Známou
píseckou postavou jezdící s vozíkem s psími tahouny býval jistý Josef Sýkora, bytem „Na Pěníku“, který zapřahal hned tři značně zuřivé veliké
psy. Jednou se Sýkora zastavil před hospodou
a nechal vozík bez dozoru. Celé trojhlavé spřežení
uvidělo po chvíli malého taxlíka, a jak pudy poru-

čily, rozběhlo se za ním. Celá seběhnuvší se ulice
pak malého pejska bránila proti přesile psů s poskakujícím vozíkem. Až po chvíli údajně jeden
z kolemjdoucích konečně vzal opratě, psy odtáhl
pryč a situaci i jezevčíka zachránil.
Pokud pes svému majiteli utekl a vyrazil do
ulic, mohl to být jeho konec. To pokud přišel pod
ruku píseckého pohodného, jehož způsob chytání
psů do drátěného oka byl označován jako značně brutální. Ono být pohodný (v Písku nazýván
i antoušek či drnomistr), to nebyla práce záviděníhodná. Pokud chycený pes neměl známku, po
třech dnech byl utracen. Což není divu, pohodný
nedostával na psí žrádlo žádný příspěvek, a tak
zvířata zavřená v jeho betonových klecích hladověla. Psa se známkou si majitel musel vyzvednout,
zaplatit pokutu a i případné žrádlo.
Od roku 1936 se v Písku volný pohyb psů po
ulicích definitivně zakázal, hafani museli být povinně voděni na šňůře. Takto radikální nařízení
nemělo snad žádné jiné české město a stávalo se,
že pes z chudých poměrů, omylem vyběhlý ze vrat
a chycený drnošlapem, byl utracen, protože páníček na pokutu zkrátka neměl peníze. Na tolik práce však jeden pohodný nestačil a zákaz dodržován
nebyl. O několik měsíců později již „...po ulicích
lázeňského města Písku pobíhají smečky psů jako
v ulicích cařihradských a odlehčují si nejen na rohy

Psi chovaní píseckým četnictvem, uprostřed rytmistr Rotter, průkopník v oboru policejních psů
v celém Rakousku – Uhersku. Ze sbírek Prácheňsksého muzea

Psi se na starých snímcích objevují jen málokdy a jsou
často rozmazaní, zkrátka nedokázali tak dlouho
nehnutě fotografům pózovat ...

domů, nýbrž i na vystavené zboží ovocnářů a obchodníků.“ Alespoň podle novinářů připomínal
Písek ještě ve 30. letech jednu velkou pohodnici.
Mnohdy se však psi v Písku ztráceli i z prozaičtějších důvodů – někdo na ně dostal chuť. Konzumace psího masa byla v té době již značně neobvyklá a byla spojena s bezdomovci, světskými či
kočovníky. Jeden z takových případů se odehrál
v Písku v roce 1927, kdy se psí pečínka objevila
ve voze kramáře Dubského. Hledal se totiž miláček píseckého továrníka Vedama. Pes se nenašel,
„zřejmě již odpočíval v útrobách rodiny Dubského“,
nalezla se však pečínka ze psa jiného, a dokonce
i dvě kočičí, o jejichž původu odmítal Dubský cokoliv prozradit.
Volně pobíhající psi byli potencionální přenašeči vztekliny. Té se lidé dříve velmi obávali a přistupovali k ní velmi svědomitě. Když v roce 1899
pokousal jeden z nich u Nové Hospody malého
chlapce, byl mozek zvířete zaslán do Pasteurova
ústavu do Vídně. Tam zkoušeli vzteklinu tak, že
látku z psího mozku očkovali pokusným zvířatům. A protože byla nemoc potvrzena, byl i chlapec odeslán právě do zmíněného vídeňského
ústavu na léčení.
Další psí svízelí byl štěkot. Nedobré spaní měli
obzvláště v Nádražní třídě, kde byli noční pěvci
alespoň podle stížností obyvatel nejvytrvalejší.
Koncerty byla proslulá i Lázeňka, kde jeden z tamních psů „štěká ve všech možných tóninách“, a pak
svatotrojický hřbitov. Na ten ze sousedního dvora
pronikalo ustavičné kvílení „starého, ubohého, sípavého psa“.
Dokončení na str. 18
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Dokončení ze str. 17

I Její Jasnost kněžna Ida ze Schwarzenbergu ztratila na Písecku čtyřnohého druha, což byl „honící
psík, podobný krysákovi (ratlíkovi), barvy černé,
slechů svislých, s obojkem koženým s připnutou
rolničkou, který jde na jméno Brandl.“
A na závěr jak jinak než o štěňátkách. Jako součást Jihočeské živnostensko – průmyslové a hospodářské výstavy konala se v Písku v roce 1922 psí
přehlídka. Dopoledne bylo předvádění, odpoledne pak vystoupení psů policejních, kteří předvedli
„věci podivuhodné“. Největšímu zájmu se však těšil
dětský koutek, kde byla „celá hnízda malých i větších štěňat. Každé dítě chtělo po rodičích, aby jim
koupili alespoň jedno.“ Ale asi tenkrát moc neuspěly, „protože nevěděly, že to jsou psi s rodokmenem a že nejdou po 1 Kč jako nějací Voříškové.“

JAN KOUBA

Autor je etnograf Prácheňského muzea

08 / 2018

Ve čtvrtek 22. března se v naší škole konala Školička před školou, která tentokrát přilákala spoustu dětí i se svými rodiči. Ještě před zahájením se
celá třída zaplnila do posledního místa a všichni
netrpělivě očekávali, jaký program si připravily
budoucí paní učitelky 1. tříd, Marie Žáková a Klára Kempferová. Předškoláci měli možnost ukázat
svoji samostatnost, protože dobu, trvající stejně
jako vyučovací hodina, strávili ve třídě bez rodičů.

Úkolem dětí bylo sbírat ocenění v podobě razítek,
která získávaly za splnění jednotlivých úkolů – za
zpívání, malování a cvičení v tělocvičně.
Budoucí prvňáčci si kromě skvělých zážitků
odnesli domů také vlastnoručně namalované papírové vajíčko a další odměny. Moc se těšíme, že
se společně uvidíme u zápisu do 1. tříd, který se
koná 6. a 7. dubna.

Ivana Veselá – matka předškoláčka

Psí postroj ze sbírek Prácheňského muzea

POETICKÉ OKÉNKO

Milan Princ představuje básníky

Richard UHER
Mé první setkání s Richardem Uhrem proběhlo
ještě na učňovské škole v Písku. On jako zdejší pedagog a já jako učeň oboru prodavač. V té
době jsem se připravoval na zkoušky na Pražskou
Konzervatoř, obor herectví. Ríša tehdy právě dopsal svoji první básnickou sbírku Tvář člověka
je čas a na škole jsme ji realizovali jako pásmo.
Mně se ta sbírka nelíbila a odmítl jsem v pásmu
účinkovat. Teprve po mnoha letech jsem sbírku
docenil a mám ji v knihovně. Inu léta malin nezralých. S Ríšou se známe dobře a máme se rádi.
Je to vlídný člověk a jeho básně jsou stále lepší
a lepší, tak jako víno.
Narodil se 25. května 1942 v Českých Budějovicích. Vyrůstal v Písku, vyučil se nejprve pokrývačem, klempířem a hromosvodářem (1957)
a pracoval v těchto profesích do roku 1962. V letech 1962-1966 byl vychovatelem v píseckém Domově mládeže a zároveň studoval Střední prů-

myslovou školu stavební v Písku (maturita 1966).
Stal se učitelem na Středním odborném učilišti
a po dvou letech složil zkoušky pedagogického
minima na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (státní zkouška 1972). Dálkové studium učitelství stavebních předmětů absolvoval na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(1982). Na Středním odborném učilišti a Střední
odborné škole v Písku učil do roku 2010.
První básně otiskl v roce 1967 v časopise
Divoké víno, poezii a vzpomínky publikoval
dále v denících a časopisech Jihočeská pravda,
Rudé právo, Tvorba, Literární měsíčník, Učitelské noviny, Zítřek, Československý voják,
Lipík, aj. Na literárních pořadech spolupracoval s Československou televizí a Československým rozhlasem (studio České Budějovice).
Publikoval v almanaších Proudy (Růže, České
Budějovice 1975), Vesmíru podali jsme šeřík (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1980),
Písecká čítanka I (báseň Léto u Otavy, Okresní
knihovna, Písek 1980) a Písecká čítanka II (báseň
Konec cesty a črta Vzpomínka, Okresní knihovna, Písek 1981), v katalogu výstavy fotografií soutěže Krajem Blanice ((Protivín 1984). S Karlem
Šmídem vydal osm drobných sborníků Každý má
právo něco vědět (Agentura Rika, Písek 1995).
Úvodní báseň napsal i pro monografii František
Roman Dragoun – poslední romantik v roce 2006.
Knižně debutoval básnickou sbírkou Tvář
člověka je čas s ilustracemi Františka Doubka (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1979). V roce 2013 vyšla sbírka Pět prstů.
Je členem Jihočeského klubu Obce spisovatelů.
Zdroj: vzpomínky Milana Prince a Čtení z Písku (Městská knihovna Písek)
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Z NAŠÍ ŠKOLY

Školička před školou
na ZŠ Tomáše Šobra

Z dob, kdy psi v Písku tahali vozíky,
byli milováni, ale i kradeni na jídlo
A jen co tento konečně „zcepeněl“ a nastal vytoužený klid, pořídil si majitel dvora psa mladého
a vše začalo nanovo.
Pes v nové době hledal své místo ve městě jen
obtížně. Nevyhovoval zpřísňující se hygieně,
bezpečnosti či dopravě. Nejenom že se pletl do
cesty automobilům, ale byl dokonce označován
jako hlavní nepřítel cyklistiky a turistiky. Zvláště
dámy jedoucí na kole byly ve svých róbách vůči
psům zcela bezbranné. Své by mohli vyprávět
také pošťáci, kteří dříve nosili i z důvodu chlupatých domovních hlídačů i pistole.
Přese všechno však Písečtí své psy milovali
a při jejich ztrátě slzy ronili. Noviny pak plnili
prosbami o pomoc. Hledal se například rezatý jezevčík Ali, bílý špic s velkou načernalou skvrnou
na nose slyšící na jméno Šotek, nebo Lord, hnědý,
bíle kropenatý německý ovčák bojící se střelby.

www.piseckysvet.cz

Studenti průmyslovky
pomohli v Duze
Týdenní stacionář Duha (Domov Zběšičky,
pracoviště Písek) čeká náročná rekonstrukce. Uplynulý měsíc probíhalo vyklízení
a úklid budovy před začátkem prací. Této aktivity se zúčastnili nejen dobrovolníci z řad
zaměstnanců veřejné správy, ale svou ruku
k dílu přiložili i studenti SPŠ v Písku pod vedením paní Mileny Kouďové.
Aktivitě věnovali postupně dvě dlouhá
odpoledne a jejich výpomoc patřila k těm
výraznějším. Skupina vzala práci za ten
správný konec a plně dostáli názvu dobrovolnického programu – Hej rup!
Spolupráce Bona a SPŠ v Písku má tím
za sebou další pozitivní zkušenost. Studenti
této školy se neobávají dělat dobré věci a naslouchat novým myšlenkám.

MARKÉTA KRACÍKOVÁ

dobrovolnické centrum Bonum

Obchodní akademie bude hostit
studenty a učitele z pěti států
Ve dnech 8. – 13. dubna proběhne na Obchodní akademii
Písek setkání (tzv. mobilita) čtyř států Evropské unie
plus Turecka. Jedná se o poslední studentskou výměnu
v rámci úspěšného mezinárodního projektu.
Písecká škola bude
hostit šestnáct studentů a devět pedagogů ze
Španělska, Itálie, Polska a Turecka v rámci
úspěšného
projektu
Erasmus + KA219 Here Comes the Sun(power). Tento projekt začal v roce
2016 Mezinárodním setkáním v Neapoli, následovala návštěva Tarragony
(Španělsko), dále Sczeczsinek (Polsko) a Neapol.
Alena Kopecká, koordinátorka projektu na OA Písek účast píseckých
studentů pro Písecký svět hodnotí: „Poslední výměna studentů proběhne na
Obchodní akademii Písek právě nyní v dubnu. Celý projekt bude ukončen
návštěvou Istanbulu, vyhodnocením výsledů a sepsáním závěrečné zprávy.
Projekt je pro naši školu velkým přínosem neboť dvanáct studentů mohlo vycestovat do již zmíněných zemí za projektové peníze.“
Projekt se zabývá fotovoltaikou a sluneční energií a dalšími možnostmi
využití alternativních zdrojů. Umožňuje vybraným žákům sedmidenní vý-

jezdy do zahraničí, možnost seznámení se s jiným typem středních škol,
prohloubit si jazykové znalosti a v přímém kontaktu se studenty zahraničních škol poznávat nové prostředí a reálie. Veškerý pobyt je hrazen penězi
Evropské unie.

ZDENKA JELENOVÁ
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ze společnosti

Vítáme a loučíme se...

Narodili se v březnu / dubnu
20. 3. Adéle Voithové z Písku
dcera Marie Kadlecová
20. 3. Dominice Kletečkové z Prachatic
dcera Mia Christová
20. 3. Daně Štikové z Milína dcera Karolína
21. 3. Veronice Holkové z Volyně
syn Jiří Krahulec
21. 3. Markétě Vařenkové z Mirotic
syn Václav Růžička
21. 3. Petře Froydové ze Zdíkova dcera Dorotka
22. 3. Šárce Matějkové z Písku syn Matěj Princ
22. 3. Lucii Hoškové z Horního Brašova
dcera Štěpánka Ranglová
23. 3. Evě Jelínkové z Pole syn Martin

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím staré známky, bankovky, pohledy, mince i celé sbírky, pozůstalosti.
Obrazy, vzduchovky, rádia, hodiny, porcelán, knihy , šavle, vojenské předměty a jiné
staré věci. Tel 722777672.
• Výtvarný ateliér „U Putimské brány“
pořádá páteční keramickou dílnu pro rodiče a děti, 15 lekcí (po 1,5 h.)
za 1500 Kč, možné i jednotl. za 150 Kč/lekci. Včetně materiálu i výpalu. Tel. 728 149
893, mail: jirikova.alena@seznam.cz.
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Zemřeli v březnu
Pohřební služba Foitová – Vrba,
		

Harantova 415, Písek

25. 3. Jan Kubeš, Smrkovice, 80 let
27. 3. Erna Stružinská, Protivín, 76 let

Pohřební služba
Městské služby Písek,
24. 3. Michaele Gruberové ze Strakonic
dcera Eliška Šimůnková
26. 3. Tereze Mlejnkové ze Skal
dcera Rozálie Matyšová
27. 3. Zuzaně Kyselové z Písku syn Daniel Geyer
27. 3. Radce Stoklasové z Drahonic
syn Daniel Prokop
27. 3. Markétě Kurfiřtové z Písku
dcera Ema Holečková
27. 3. Michaele Pletkové ze Strakonic
dcera Adéla Kubatová
28. 3. Janě Klímové ze Zborova dcera Helen
28. 3. Petře Nekolové ze Sepekova dcera Andrea
29. 3. Ivě Stráské z Netřebic syn Pavel
30. 3. Marii Hoza Veselé z Nadějkova
syn Filip Hoza
30. 3. Tereze Hulanové z Nadějkova dcera Adéla
31. 3. Aleně Vlkové z Mydlovar
syn Vít a dcera Adéla Pindryčovi
31. 3. Yulii Vasilciuc z Písku syn Maxim
1. 4. Lence Fridrichové z Husince syn Adam
1. 4. Šárce Novákové z Radětic syn Michal Kubeš
1. 4. Kateřině Rysové z Prahy dcera Dominika

Pořadatelé kulturních akcí

		

Lesní hřbitov v Písku

12. 3. Zdeněk Kostohryz, Písek, 83 let
26. 3. Josef Vlk, Orlík n.Vlt., nedož. 59 let
24. 3. Jiří Tynek, Praha, 87 let
26. 3. Ilona Heváková, Písek, nedožitých 64 let
31. 3. Jindřich Čeněk, Bilinka, nedožitých 72 let

• Pracovníka na pozici vedoucí sociální pracovnice, vedení
týmu pěti pracovníků.
Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek, mzda 28 000,-, nástup možný ihned, příspěvek na životní spoření, 13. plat.
Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru, trestní bezúhonnost, řidič.
průkaz B, znalost práce na PC, organizační a komunikační schopnosti.
Kontakt: Jaroslav Kučerová, 603 800 109, kucerova@seniorskydum.cz

Tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109
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Tradiční velikonoční jarmark
připravila ZŠ Svobodná
Oblíbená předvelikonoční akce přilákala stovky návštěvníků na Základní školu Svobodná, kde se
v sobotu 24. března konal waldorfský jarmark. Děti ze všech tříd školy zde vystavovaly i prodávaly své
výrobky, maminky a tatínkové se postarali o velikonoční pohoštění a o tvůrčí dílny, kde bylo možno
namalovat si kraslice, ozdobit perníčky, vyrobit různé jarní dekorace nebo uplést pořádnou pomlázku. Prvňáčci připravili krásné vystoupení – pohádku o Šípkové princezně a deváťáci zase bravurně
vedli opravdovou čajovnu. Jarmark se na škole koná dvakrát ročně (před Vánoci a před Velikonoci)
a je také příjemným místem setkávání přátel a absolventů školy.
Text a foto Zdenka Jelenová

Inzerce

SENIORSKÝ DŮM PŘIJME:

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
Country hospůdka U šesti strun, Soukenická 162/16, tel. 607 157 154.
DPČ – Divadlo Pod čarou: Tyršova 431/28, Písek, 774 598 332
Kavárna Až na půdu: Jungmannova 34/11, Písek, tel. 773 996 543,
www.facebook.com/aznapudu
Kavárna PN – Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek: Vladislavova 490,
tel. 382 212 940, info@pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Kavárna–vinárna Beseda: Palackého sady 68, Písek
Loutkové divadlo (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
Restaurace PAPÍRÁK, U Vodárny, 702 513 306, www.restauracepapirak.cz
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, 736 464 177.

www.piseckysvet.cz

Představení Pečovatelské služby
Seniorského klubu Písek
Společnost Seniorský klub Písek poskytuje občanům okolních obcí
města Písku terénní pečovatelskou službu, která je vhodná pro seniory od 55 let, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale zároveň potřebují pomoc jiné osoby. Služby poskytujeme každý všední
den od 9:00 – 13:30 hodin. Aktuálně působí v obcích Čížová, Dobev,
Drhovle, Kestřany, Předotice, Ražice, Smrkovice a Záhoří. V případě
zájmu nás najdete na adrese Seniorský dům Písek a.s., Čelakovského
8, 397 01 Písek nebo na webových stránkách www.seniorskydum.cz/
seniorsky-klub.htm. Kontaktovat nás můžete na tel. 737 242 914 nebo
na emailu info@seniorskydum.cz.

Představení Pečovatelské služby
Seniorského domu Písek a.s.
Společnost Seniorský dům Písek a.s. poskytuje občanům města Písku
terénní pečovatelskou službu, která je vhodná pro seniory od 55 let,
kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale zároveň potřebují
pomoc jiné osoby. Služby poskytujeme každý všední den od 7 do 19 h.
V případě zájmu nás najdete na adrese Seniorský dům
Písek a.s., Čelakovského 8,
397 01 Písek nebo na webových stránkách www.seniorskydum.cz. Kontaktovat nás
můžete na telefonním čísle
382 201 730, 382 201 731
nebo na emailové adrese
ps.pisek@senecura.cz.
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Neříkej hop, dokud neodletíš
Přinášíme vám na pokračování ukázky z připravované knihy známého
píseckého ornitologa Karla Pecla o první expedici Společnosti Zoogeos na
ostrovy Malých Antil.
dělali, když nemáme vymyšlenou tak zásadní věc,
jakou je třeba expediční hymna či válečný pokřik?
Tupě jsme zírali na reportéra... „Víte co, vy budete
skákat do výšky, jako od radosti, že se dobrá věc
podařila a že už poletíte. Takže se postavte do řady
a až řeknu tři, tak všichni najednou vyskočíte. Tři.“
– Nevěřili byste, jak je obtížné v pěti mužích různého stáří a psychického založení současně a přitom přibližně stejně vysoko vyskočit. Po několika
skocích to jako první vzdal Tonda a lehl si na zem
před nás. Znovu a znovu jsme na povel skákali jako
cvičené opice. Stále něco nevycházelo.
Snažili jsme se, ale s přibývajícím počtem nepovedených výskoků nám ubývaly síly, až jsme
zaslechli hlášení z letištního ampliónu: „Odbavení
letu číslo 753 Praha – Paříž, bylo právě ukončeno!“ „Ježíši Kriste, vždyť to je náš let. Co tady ještě
děláme?“ – Řítili jsme se k odbavovacímu vchodu.
„Jakto, že jste se nedostavili včas? No, to je děsný!
A co je tohle?“ Při rentgenování spodní části kletru Honzy se na obrazovce objevila čtyři olověná
potápěčská závaží, která se navenek tvářila jako
ruční granáty. „Vyndejte to!“ Bedlivému oku strážců bezpečnosti letecké přepravy nemohla ujít ani
šestimetrová laminátová tyč na sklepávání hmyzu
lezoucího v korunách pralesních velikánů, přestože byla složená na délku 1,5 m. Uvězněná v zeleném plátěném pouzdře totiž silně připomínala

Ad: Deficitní rozpočet města
(Z reakcí na článek o zvýšení deficitu, č. 7/2018)
MICHAELA ŠŤASTNÁ: Zastupitel Petr Hladík se svém vyjádření píše: „Je také tristní, že
takto zásadní rozhodnutí prochází minimálním
počtem hlasů, tedy 14 hlasy. Koalice nehledá
shodu, ale snaží se prosazovat své záměry takto
silově, což mi velmi vadí.“
Připojuji, že když se začtete do Usnesení
a hlasování za poslední roky, tahle věta se potvrzuje. I já to tak vnímám, pokud se vedou
u vážnějších rozhodnutí rozpravy, je to ještě
viditelnější. Rada města rozhoduje o zakázkách
ještě vyšší hodnoty, než dříve, snad aby zastupitele nezdržovala... Pokud se však vyskytne
kritika či pochybení u některého z rozhodnutí,
vždy se dozvíme, že k tomu bylo přijato usnesení zastupitelstva města, tedy se vždy vina snese

na celý kolektiv. Ještě nikdy jsem nečetla, ani
neslyšela, že by se k prohlasování přihlásili jednotliví aktéři a přiznali, že to prošlo o hlas.
ONDŘEJ MEDEK: Má město vůbec kapacity takové množství nových projektů úspěšně
zvládnout? Pokud ano, pak tam doteď, když je
těch projektů méně, musí být někdo navíc, někdo, koho platíme zbytečně. Ale spíše se obávám, že město na to lidi nemá, tedy se otevírá
prostor pro šlendrián v tom lepším případě,
korupci v tom horším.
LUDĚK BLAHA: Vypadá to, že „předvolební“
je synonymem „pokleslé“ až „zavrženíhodné“.
Jakože účelovka a kampaň. A které že to ob-
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Není zde, byl vzkříšen!

CESTOPIS – 3. díl:

Bylo pošmourné sobotní ráno 4. března 1995,
když mne syn vezl z Písku na ruzyňské letiště.
U nás na jihu to vypadalo, že už brzy přijde jaro,
ale na Příbramsku ještě ležel sníh. Zdálo se mi
neuvěřitelné, že bych se měl za několik hodin,
ocitnout v tropech. Jako správná teta z venkova
se snažím být na nádraží vždycky s předstihem.
Jeden neví, co se může přihodit – a nejde o cestu
do Budějic, ale o let za oceán. Proto jsme se synem, navzdory bloudění po různých obchvatných
okruzích kolem Prahy, dorazili na letiště s dvouhodinovým předstihem. A během čtvrthodiny
jsme se v hale sešli všichni, až na režiséra filmového štábu – chyběl Martin Slunečko. Nervózně
jsme střídali postávání u zavazadel s pátravým
bloumáním po hale. Brzy jsme se však rozhodli
pro radikální řešení: „Jde se na ferneta!“
Ten jako by vše odstartoval. Věci dostaly rychlý
spád. Martin se dostavil vzápětí a přivedl sebou navíc reportéra z Mladé fronty, který nás chtěl vyfotografovat, aby měl čím oživit článek o našem odletu.
Zatímco televizní štáb stál opodál, ukázněně jsme
se seřadili za našimi olbřími bágly a ztrnule očekávali, až vyletí ptáček. To bylo reportérovi málo:
„Nemáte vymyšlenej nějakej rituál, kterej by vyjadřoval vaši radost, když vodlítáte na svou první velkou expedici?“ – zeptal se. Tím nás zaskočil. Proboha, co jsme ty dva roky příprav expedice vlastně

www.piseckysvet.cz

„Slušňácká“ varianta společné fotky se fotografovi
nelíbila... („Skákací“ jsme otiskli v čísle 6/2018)

minomet nebo přinejmenším pancéřovou pěst.
Mezitím, co nás tři pracovníci pečlivě šacovali,
čtvrtý telefonoval s kapitánem letadla a vyjednával
zdržení letu. Když nám byly z příručních zavazadel odebírány dvoje nůžky, jedna pinzeta a jeden
obranný plynový sprej, měl náš Boeing 737 již nějakou dobu nastartované motory a chvěl se nedočkavostí. Konečně jsme byli propuštěni.
Urychleně jsme vyhledali volná místa, porůznu
rozesetá po palubě letadla. Cpali jsme se úzkými
uličkami provázeni většinou rozhořčenými, minimálně udivenými pohledy spolucestujících. Konečně sedíme. Příruční tašky není už kam dát a tak
se pod našima nohama mění v přínožní. Motory
burácejí, letadlo chvíli vibruje a potom se rozjíždí.
Za několik vteřin se Boeing odlepuje od startovací
dráhy. Letíme. A jen s dvacetiminutovým zpožděním. Teprve teď jsem uvěřil. Je to pravda. Naše
expedice právě začíná. Kroužíme nad Prahou a za
pár hodin budeme v Karibiku. Přivírám oči a spokojeně se usmívám pod vousy. Vystoupali jsme do
výšky a nabrali kurz na Paříž... Jak asi všechno dopadne? Jestli to bude probíhat tak, jako při našem
odletu, tak se máme rozhodně na co těšit.

KAREL PECL

ornitolog a vedoucí fotografické sekce PUB

Trávíme Velikonoce na Slovensku u rodičů mé ženy. A nádherný Liptov s velkolepými
hradbami na severu – Západní
Tatry – i na jihu – Nízké Tatry,
liptovkým mořem – Liptovskou
Marou a dědinkami v údolí
i pod horami vytváří nádhernou, ještě zasněženou kopcovitou krajinu, kterou
zdobí evangelické a katolické kostelíky s lidmi, hledajícími pokoj v nepokojném světě a naději uprostřed mnohé beznaděje. Velikonoce jsou o naději.
Byl to pro mě asi i nejhlubší zážitek, když jsme loni
s některými kolegy z nemocnice vstoupili do zahradního hrobu v Jeruzalémě a četli nápis: „Není zde, byl
vzkříšen.“ (Lk 24:5-6). A protože doznívají Velikonoce, ale tato naděje by měla trvat až do konce našich
dnů, pojďme si připomenout, co se událo, jak jsem
to volně zpracoval podle knihy Ten, který přichází.
Prvního dne v týdnu vyšly časně zrána k hrobu
ženy, které viděly Ježíšovo ukřižování i uložení, aby
jeho tělo pomazaly vzácnými oleji. Byly to Marie
z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome. Ženy
nepřišly společně – Marie Magdalská byla na místě
jako první. Jakmile viděla, že je kámen od vchodu
do hrobu odvalen, spěchala to oznámit učedníkům.
Následně ke hrobu došly obě zbývající ženy a viděly kolem něj zářit oslnivé světlo. Nahlédly dovnitř, ale
Ježíšovo tělo zde nebylo. Po chvíli zjistily, že nejsou
samy. Nedaleko seděl mladík v zářícím rouchu. Byl
to anděl, který odvalil kámen. Přišel v lidské podobě,
aby Ježíšovy přátele nevyděsil. Stále jej však obklopoval jas nebeské slávy a ženy se ho zalekly. Řekl jim:
„Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukři-

žován. Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to
předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu. A pak si pospěšte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých
a jde napřed do Galileje, kde se s ním setkáte.“ Ženy
se znovu podívaly do hrobu a uviděly dalšího anděla.
Ten jim řekl: „Proč hledáte živého tam, kde jsou jen
mrtví? Ježíš tady není, je živ! Vzpomeňte si, jak vám
ještě v Galileji říkal, že bude jako Syn člověka vydán
do rukou zlých lidí, ukřižován, ale třetí den vstane
z mrtvých.“ Ženy si na Ježíšova slova skutečně vzpomněly. Jejich smutek se okamžitě změnil v obrovskou
radost. Zvolaly: „Ježíš byl vzkříšen! Ježíš je živý!“
A běžely oznámit tuto radostnou zprávu učedníkům.
Marie z Magdaly zatím o Ježíšově vzkříšení nevěděla. Přišla k Petrovi a Janovi a smutně řekla:
„Našeho Pána vzali z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Nato tam oba dva běželi a zjistili, že hrob je
skutečně prázdný. Našli v něm jen lněná plátna, ve
kterých bylo mrtvé tělo uloženo. Všimli si, že plátna
nebyla jen tak ledabyle pohozená, ale pečlivě složená. Jan si přitom vzpomněl, jak Ježíš už dříve předpovídal své vzkříšení, a uvěřil tomu.
Za Petrem a Janem přišla k hrobu i Marie. Oba
učedníci se pak vrátili zpátky do Jeruzaléma, ale
Marie tam ještě chvíli zůstala. Smutně hleděla
do prázdného hrobu, když tu spatřila dva anděly. „Proč pláčeš?“ zeptali se jí. „Vzali mého Pána
a nevím, kam ho uložili.“ Když to řekla, obrátila
se a chtěla odejít. Zahlédla ještě jednu osobu. Neznámý ji oslovil: „Proč pláčeš a koho hledáš?“ Řekla
mu: „Pane, jestli jsi ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho
uložil, a já ho pochovám jinde.“ Muž ji ale oslovil
hlasem, který tak dobře znala: „Marie!“ Pohlédla
na něj a poznala živého Ježíše. Zavolala na něj:

PUBLICISTIKA
„Mistře!“ A utíkala k němu, aby jej objala. Ježíš ji
však varoval: „Nedotýkej se mne, ještě jsem se nevrátil ke svému Otci. Běž a pověz bratřím, že odcházím ke svému i vašemu Bohu a Otci.“
Marie na nic nečekala, rychle vyhledala učedníky a radostně zvolala: „Viděla jsem našeho Pána!“
A sdělila jim tu radostnou zprávu. Ježíš nechtěl, aby
jej lidé uctívali, dokud nevystoupí k Otci do nebe
a Bůh mu nepotvrdí, že přijal jeho oběť za hříchy
lidí a že prostřednictvím jeho prolité krve mohou
všichni lidé získat věčný život. Otec ho ujistil, že
přijme každého člověka, který lituje svých špatných
myšlenek, slov i činů a žije podle Božích zásad. Prokáže mu stejnou lásku jako svému Synovi.
Zatímco se Ježíš nacházel v Boží přítomnosti, prožívali jeho učedníci smutek a bezradnost. Den radosti a jásotu v celém vesmíru byl opakem jejich úzkosti a beznaděje. Kvůli svému zoufalství zprávám
žen o Ježíšově vzkříšení nevěřili. Vždyť viděli svého
Pána umírat na kříži. Ježíšovo tělo se však z hrobu
ztratilo a oni byli obviněni z jeho krádeže, aby prý
mohli prohlašovat, že Ježíš vstal z mrtvých. Podlehli
nátlaku a ani se nesnažili tato falešná obvinění vyvracet. Měli strach z kněží i z lidu. Osamělí a zlomení se sešli v horní místnosti jednoho domu a pečlivě
za sebou zavřeli dveře. Obávali se, že by mohli brzy
dopadnout stejně jako jejich Mistr.
Mnozí lidé si dnes počínají podobně jako tehdejší učedníci. Bůh je doprovází, a oni jej přesto svým
ztrápeným srdcem nevidí. Mluví k nim, ale oni neslyší. Naslouchejme pozorně zprávě, kterou anděl
sdělil ženám: „Pospěšte povědět učedníkům, že Ježíš
vstal z mrtvých!“ Ježíš žije a v Boží přítomnosti se za
nás přimlouvá. Věřme jeho slovu, naplní nás radostí
a nadějí. Nadějí na setkání se vzkříšeným Pánem.

ROSŤA HOMOLA

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.

dobí není předvolební? Asi tak pět minut po
vyhlášení volebních výsledků...
Také tu „vyšší prestiž města“ bych potřeboval
dovysvětlit. Nenakupuji běžně ve značkových
obchodech, a tak mi toto hledisko poněkud uniká. Jaký dopad by ta vyšší prestiž města měla mít
na běžného obyvatele? Třeba, že dostane v hotelu na Tchaj-wanu zdarma drink na uvítanou?
Možná by pro začátek stačilo nechat v Praze
přepsat ukazatele naším směrem a výpadovku
z hlavního města přejmenovat na Píseckou.
Má-li být zadlužení považováno za hrdinství,
jsem na rozpacích. Ze všeho úplně nejlepší je,
když je člověk za svoje rozhodování odpovědný
svým vlastním majetkem.
KAMIL VÁCLAVÍK: Co je dobře či špatně, to
ukáže až čas, zda se dobře „zhodnocuje majetek“. Na podzim jsou komunální volby, a tak si
my voliči opět musíme zvykat na nekonečné
diskuze.
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Černá čočka drobnozrnná GREEN APOTHEKE

NATURAL

PŮVODNÍ CENA

39,- Kč

Luxusní luštěnina s rychlou přípravou a oříškovou chutí. Balení 300 g

Ovesné otruby
COUNTRY LIFE

AKČNÍ CENA

JÍDELNA A PRODEJNA

31,- Kč

Skvělý pomocník
do kuchyně.
Balení 250 g

ZDRAVÉ STRAVY

Sezamový olej panenský BIOLINIE
PŮVODNÍ CENA

166,- Kč

Jednodruhový olej bez lepku, vhodný do studené kuchyně.
Balení 500 ml

53,- Kč

132,- Kč

41,- Kč
Rozinky Sultánky BIO

PŮVODNÍ CENA

61,- Kč

Výhodné balení BIO + VEGAN + RAW. Nesířené,
se slunečnicovým olejem. Balení 400 g

AKČNÍ CENA

Cereální sušenky REJ
PŮVODNÍ CENA

Pšeničná mouka
polohrubá BIO
HARMONIE

Houbové špaldoto
BIOLINIE

Vhodná pro přípravu třených i šlehaných těst.
Balení 1 kg

40,- Kč

Vysoký obsah vlákniny – celozrnné – 3 druhy.
Balení 190 g
AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

48,- Kč
AKČNÍ CENA

39,- Kč

Originální bylinné kapky
– udržují hormonální
aktivitu. Balení 50 ml

PŮVODNÍ CENA

50,- Kč

AKČNÍ CENA

39,- Kč

26,- Kč

Tofu s řasou SUNFOOD

AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

Vincentka Luhačovice 20,- Kč

161,- Kč

127,- Kč
Bez laktózy a lepku. Balení 50 g
PŮVODNÍ CENA

62,- Kč

50,- Kč
Rýžovo – pohanková kaše BIO
COUNTRYLIFE

Nepražené kakao
BIO/RAW

PŮVODNÍ CENA

661,- Kč

AKČNÍ CENA

561,- Kč

Instantní kaše, přípravu zvládnou i děti.
Balení 300 g
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PŮVODNÍ CENA

14,- Kč

11,- Kč

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

Kokosový sirup
BIO COUNTRY LIFE
Sladká chuť s nádechem karamelu.
Balení 250 ml

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Bez konzervantů. Balení 120 g

Sójový výrobek. Balení 220 g

AKČNÍ CENA

100 % přírodní produkt – prospívá dýchacím a trávicím
orgánům, pro očistu organismu. Balení 0,7 l

AKČNÍ CENA

18,- Kč
Čerstvý smetanový sýr Matylda BIO

23,- Kč

PŮVODNÍ CENA

Karobová tyčinka Perla s kokosem

100 % bio nepražené kakao
– prášek. Balení 800 g

PŮVODNÍ CENA

56,- Kč

43,- Kč

Obsahuje loupané
evropské sójové
boby. Bez laktózy
a lepku. Balení 1 l

91,- Kč

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Sójové mléko
neslazené
PROVAMEL

AKČNÍ CENA

Kotvičník pozemní
s vrbovkou
71,- Kč

57,- Kč

Koncentrovaná rakytníková
šťáva, slazená fruktózou.
Balení 250 ml

32,- Kč

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

Rakytník
TENVIT 117,- Kč
PŮVODNÍ CENA

Chlazená směs na čínu bez masa
a konzervačních látek. Balení 150 g

Sypká směs k přípravě pokrmu- obsahuje kroupy, zeleninu, houby a koření.
Balení 210 g

19,- Kč

AKČNÍ CENA

42,- Kč
Robi čína
– hotové jídlo

AKČNÍ CENA

24,- Kč
AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

AKCE NA DUBEN 2018

PŮVODNÍ CENA

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

104,- Kč

AKČNÍ CENA

82,- Kč

FOTOREPORTÁŽ NA ZÁVĚR

www.piseckysvet.cz

08 / 2018

Já hrdina – nová interaktivní
výstava ve Sladovně Písek
Přinášíme fotoreportáž ze slavnostního otevření nové výstavy Já, hrdina,
které se konalo v pátek 23. března od 17 hodin. Výstava nejen pro školáky
o práci složek Integrovaného záchranného systému. Víte, že k tomu, abyste
se stali hrdinou, nepotřebujete žádné superschopnosti ani kouzelný plášť?
Jasně, že ne. Přijďte se o tom přesvědčit do Sladovny do 29. dubna. Galerie
hrou navazuje na loňskou velmi úspěšnou tvořivou výstavu Svět podle Šaška
– To je město, kdy dětské týmy vytvářely svá vlastní města.

Spoluautorem výstavy je architekt Martin Zborník (vlevo) – na snímku z vernisáže s ředitelem
Sladovny Písek Adamem Langerem.
Text a foto PS/Zdenka Jelenová

Navštivte divadélko NITKA!

• neděle 15. 4. od 15 hod.

Míša Kulička
– pohádka s velkými loutkami i živými herci, doplněná písničkami, ukáže dětem, že věřit se má
mamince a ne falešné lišce. Vstupné 40 Kč.
KONTAKT: loutkový spolek Nitka, Bakaláře 43/6, Písek (vedle Charity), web: www.nitka-pisek.cz, tel. 605 845 890, Dagmar Černá.
REZERVACE VSTUPENEK nejlépe e-mailem: divadlo@nitka-pisek.cz

Dům kultury Protivín

DUDLAJDA

čtvrtek 12. dubna od 19 hodin
Vstupné: 60 Kč
Předprodej:
tel. 382 251 806
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