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Kulturně-společenský občanský čtrnáctideník

ROZHOVOR: Zemský hřebčinec Písek

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

 KAUZA:
Jakou cenu 
a pro koho má 
kasino v Záhoří?

•  Co se řeší na radnici 
a v zastupitelstvu

•  Podávejte připomínky 
ke Změně č. 1 Územního
plánu Písek

•  KALENDÁŘ 
akcí na Písecku

•  Tuny betonu 
na sídlišti Portyč

•  KŘÍŽOVKA o ceny

•  TCS Louisiana a Z.I.P.
sbírají medaile

•  Rockem proti rakovině: 
SOUTĚŽ o volňásky

Vykopne město 
ŠVAGRa na ulici?

Zahradnictví v obležení
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ÚKLID OTAVY NA JEDNIČKU: Nádhernou, sluncem zalitou sobotu 7. dubna využila spousta dobrovol-
níků k tomu, aby se zapojili do akce ÚKLID OTAVY 2018 konané v rámci "Clean up the world" – v Písku se 
uklízely břehy Otavy a písecké parky. Foto ze zahájení akce v 9 hodin u Domečku u lávky na Městský ostrov, 
kde byli všichni účastníci vybaveni zářivě žlutými tričky, pracovními rukavicemi a obrovskými pytli. Dobrou 
náladu a energii si už všichni donesli s sebou :-)             Text a foto Zdenka Jelenová

NEHODA U  PROTIVÍNA: Vážná nehoda 
narušila pohodu sobotního odpoledne 7.  dubna 
u  Protivína. Na silnici I/20 u  Normy bylo při 
střetu dvou osobních aut těžce zraněno pět osob. 
Řidička (* 1981) Octavie nedala přednost v jízdě 
protijedoucímu řidiči.        Foto Policie ČR

URAŽENÝ SVATÝ: Kamenný most se stal opět 
terčem vandalů. Neznámý pachatel ulomil v zá-
pěstí pravou ruku sochy Sv. Jana Nepomuckého 
a způsobil škodu kolem 30.000 korun. Ubohý ml-
čící světec. I tisíciletou vodu s pokorou přestál, až 
lidská ubohost ho po staletích znovu zasáhla. Ač-
koli jen kopie originálu, přesto důležitý symbol...

Text a foto Magdalena Myslivcová

PŮLSTOLETÍ SLUŽBY:  P. Josef Xaver Kobza CFSsS oslavil v neděli 8. dubna v děkanském kostele v Pís-
ku výročí 50 let kněžské služby. Přijel mu popřát i generální vikář David Henzl, který přivezl pozdrav od 
českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, přišli mu také poděkovat kněží a další lidé nejen z Písku, 
ale i z dalších jeho bývalých farností.      Text a foto Ondřej Untermüller

V  pondělí 9. dubna demonstrovalo v  prostoru 
před radnicí na Velkém náměstí zhruba 150 Pí-
sečáků proti současné politice Andreje Babiše. 
Akce byla svolána v rámci výzvy Milion chvilek 
pro demokracii, podobné se současně konaly ve 
42 městech ČR. 

Demonstrace proběhla v  poklidném duchu. 
Mezi řečníky vystoupila hlavní svolavatelka akce 
Kateřina Slabová, Vojtěch Blažek, Tomáš Úlehla 
i  místní poslanec za ČSSD Ondřej Veselý, nebo 
například pan Fikejz. Na závěr si přítomní zazpí-
vali českou hymnu. 

Na demostraci bylo možné podepsat petici „Za 
slušného premiéra a slušnou vládu“, kterou trest-
ně stíhaný premiér doposud nedokázal, a hlavně 
nemá sestavovat. „My, níže podepsaní, pokládáme 
za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči 
a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší 
země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. 
Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se 
Andrej Babiš vzdal funkce!“ I váš hlas může ovlit-
nit, jaká bude demokracie v naší zemi.

Petici je v  Písku možné podepsat: Kávový 
Klub Vykulená Sova, tř. Národní svobody 32/11, 

Demonstrace proti Babišovi

Kavárna Až na půdu, Jungmannova 34/11, TOP-
DENT – Centrum ústní hygieny, Havlíčkovo 
nám. 94/4. Více na www.milionchvilek.cz.

Foto MARTIN ZBORNÍK

Inzerce

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

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

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

i jejich přípojných vozidel.

Inzerce
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Sledujte nás na YOUTUBE:
Písecký svět – videa z Písku

Prostřednictvím www.youtube.com přináší Písecký svět videa ze zajíma-
vých 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 před-
stihu, nabízíme i pořízení komerčních videí nebo například videoprezentací 
Vašeho podniku či projektu.

Písecký svět vychází v  nákladu 6000 kusů KAŽDÝ 
DRUHÝ ČTVRTEK a je distribuován ZDARMA.
Nejbližší čísla vyjdou: 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. 
Seznam hlavních distribučních míst (stále rozšiřovaný):

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

Dobrovolnické centrum BONUM hledá: 
DOBROVOLNÍKY – jednotlivce i skupiny na středu 30. května, 
cca 12 – 16:30 hod,  k výpomoci na Dětském dnu s NADĚJÍ, na sta-
novištích  pro soutěže – celkem 10 míst. 
Dobrovolníky – jednotlivce i celou skupinu na sobotu 2. června.  – 
akce LETNICE 2018, cca 13 – 19 hod, jako pomocné pořadatele (do-
hled nad pořádkem a výpomoc při organizaci). 
Jednotlivce na volnočasové aktivity se seniory v Seniorském domě 
– hraní karetních her, čtení apod. Jednou týdně dle vašich možností, 
délka aktivit max. 45 minut. 
Všechny dobrovolnická místa jsou vhodná pro zájemce nad 15 let. 
Markéta Kracíková, 731 549 777, dobrovolnici.charitapi@seznam.cz
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Inzerce
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NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

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

Sójové mléko 
neslazené 
PROVAMEL  

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

Pšeničná mouka 
polohrubá BIO 
HARMONIE 
Vhodná pro přípravu třených i šlehaných těst. 
Balení 1 kg

Rýžovo – pohan-
ková kaše BIO 
COUNTRYLIFE    
Instantní kaše, přípravu zvládnou i děti.  
Balení 300 g

Houbové špaldoto 
BIOLINIE  

Sypká směs k přípravě pokrmu- obsa-
huje kroupy, zeleninu, houby a koření. 

Balení 210 g

Vincentka Luhačovice
100 % přírodní produkt – prospívá dýchacím a trávicím 

orgánům, pro očistu organismu. Balení 0,7 l

Nepražené kakao 
BIO/RAW

100 % bio nepražené kakao 
– prášek. Balení 800 g

Robi čína 
– hotové jídlo 

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

AKCE NA DUBEN 2018

ZDRAVÉ STRAVY

PŮVODNÍ CENA

61,- Kč

PŮVODNÍ CENA

50,- Kč

PŮVODNÍ CENA

57,- Kč

PROVAMEL 
PŮVODNÍ CENA

48,- Kč

PŮVODNÍ CENA

62,- Kč

Sezamový olej panenský 
Jednodruhový olej bez lepku, vhodný do studené kuchyně. 

PŮVODNÍ CENA

166,- Kč

Nepražené kakao 
PŮVODNÍ CENA

661,- Kč

61,- 
AKČNÍ CENA

42,- Kč

boby. Bez laktózy 
a lepku. 

48,- 
AKČNÍ CENA

39,- Kč

62,- 
AKČNÍ CENA

50,- Kč

PŮVODNÍ CENA

26,- Kč

Vincentka Luhačovice

26,- 
AKČNÍ CENA

20,- Kč

AKČNÍ CENA

39,- Kč

AKČNÍ CENA

43,- Kč

166,- 
AKČNÍ CENA

132,- Kč

AKČNÍ CENA

561,- Kč

Cereální sušenky REJ
Vysoký obsah vlákniny – celozrnné – 3 druhy. 

Balení 190 g    

Kotvičník pozemní 
s vrbovkou

Originální bylinné kapky 
– udržují hormonální 
aktivitu. Balení 50 ml    

Tofu s řasou SUNFOOD
Sójový výrobek. Balení 220 g   

Ovesné otruby  
COUNTRY LIFE

Skvělý pomocník 
do kuchyně. 

Balení 250 g 

Černá čočka drobnozrnná GREEN APOTHEKE  
Luxusní luštěnina s rychlou přípravou a oříškovou chutí. Balení 300 g

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

Čerstvý smetano-
vý sýr Matylda BIO 
Bez konzervantů. Balení 120 g

Karobová tyčinka Perla s kokosem
Bez laktózy a lepku. Balení 50 g     

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

AKČNÍ CENA

32,- Kč
PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

39,- Kč

PŮVODNÍ CENA

24,- Kč

PŮVODNÍ CENA

53,- Kč

Balení 250 g 24,- 
AKČNÍ CENA

19,- Kč53,- 
AKČNÍ CENA

41,- Kč

39,- Kč
AKČNÍ CENA

31,- Kč

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

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

Rakytník 
TENVIT

Koncentrovaná rakytníková 
šťáva, slazená fruktózou. 

Balení 250 ml    

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

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

PŮVODNÍ CENA

14,- Kč

PŮVODNÍ CENA

71,- Kč

Čerstvý smetano-

AKČNÍ CENA

18,- Kč

14,- 
AKČNÍ CENA

11,- Kč

71,- 
AKČNÍ CENA

56,- Kč

AKČNÍ CENA

82,- Kč

PŮVODNÍ CENA

117,- Kč

Sójový výrobek. PŮVODNÍ CENA

161,- Kč

PŮVODNÍ CENA

104,- Kč

Balení 250 ml    

AKČNÍ CENA

91,- Kč

161,- 
AKČNÍ CENA

127,- Kč

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

Není žádným tajemstvím, že vládní jednání 
o  vzniku srozumitelné vlády 
mezi ANO a  ČSSD skonči-
la fiaskem. I  přes nervózní 
prohlášení AB je každému 
jasné, že to, co pro všechny 
strany (s  výjimkou KSČM 
a  SPD) představuje zásadní 
problém, tedy trestně stíhaný 
oligarcha vedený ve svazcích 
StB v čele vlády, je pro ANO (zatím) nepřekroči-
telná podmínka. 

Po tomto zřejmě posledním pokusu sestavit 
vládu s demokratickou stranou, jsou v podstatě 
tři možnosti. Jako první se nabízí přenos „ďá-
belské koalice“ fungující na sněmovní úrovni 
do vlády, kde se dá ovšem očekávat, že koalice 
ANO, SPD, KSČM by nejenom vyhnala daleko 

více lidí do ulic, ale hlavně by způsobila i  roz-
kol v  poslaneckém klubu ANO. Další možnost 
zmiňovaná AB tedy předčasné volby vlastně ani 
možností není, protože lze stěží očekávat, že se 
po volbách něco zásadního změní. ANO by vol-
by s největší pravděpodobností opět vyhrálo, ale 
101 mandátů by nemělo a  v  jeho čele by stále 
byl jediný kandidát na premiéra již zmiňovaný 
trestně stíhaný oligarcha vedený ve svazcích StB. 

Poslední a nejvíce státotvorná možnost je tedy 
zřejmá. AB by se musel vzdát svých velmocen-
ských ambicí a rezignovat na svou účast ve vlá-
dě. Srozumitelná vláda s důvěrou by pak vznikla 
v řádu měsíců a možná i týdnů. Ať již pravicová 
(s  ODS), či levostředová (ČSSD, KDU – ČSL, 
STAN), anebo středově protisystémová (Piráti 
a zřejmě STAN).

ONDŘEJ VESELÝ, poslanec PČR

Jak zahnal AB sám sebe do kouta

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

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

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

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

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

a fb Ráj sýrů Písek.

Písecký hradební pivovar nabízí každý pátek 
v době od 16 do 19 hodin (nebo po domluvě 
i v jiném termínu) zájemcům z Písku a okolí 

ROZVOZ 

PÍSECKÉHO PIVA 
v sudech i lahvích 

až do domu či na zahradu, 
a to aktuálně: 

Píseckého ležáku, Píseckého Floriána, 
Vídeňského ležáku a Písecké tmavé 13°

(sudy 15, 20, 30 a 50 litrů a láhve 1,5 litru 
a 1 litr v případě Písecké tmavé 13°). 

Sudy mají typ naražeče Korb (Bajonet). 

V případě zájmu volejte na tel. 773 959 007 
nebo e-mailem: sladek@piseckypivovar.cz

Všechna uvedená piva jsou rovněž na čepu 
v restauraci Píseckého hradebního pivovaru.

doposud odváženy do Mydlovar ke kompostování, 
což vychází na cca 3 mil. ročně. Stanice by měla za-
jistit pásové sušení kalu a jeho spálení spolu s bio-
masou v kotli, jehož energie bude sloužit pro sušení 
kalu a výrobu elektrické energie.

Zpeněží zastupitelé budovu knihovny?
Zastupitelé rozhodnou 26. dubna o  osudu histo-
rického domu č.p. 85 na Alšově náměstí, který je 
nemovitou kulturní památkou. Na podzim se z něj 
vystěhuje městská knihovna a město uvažuje, že by 
mohlo objekt zpeněžit a snížit tak schodek rozpoč-
tu. Majetkoprávní komise a odbor správy majetku 
doporučují budovu přeřadit do kategorie nemovi-
tostí určených k prodeji a vypsat výběrové řízení na 

její prodej. „Osobně s prodejem rozhodně nesouhla-
sím, ale záležet bude na zastupitelích,“ řekla k tomu 
starostka Eva Vanžurová.

Smění město nemovitosti s krajem?
Město Písek zamýšlí s Jihočeským krajem vzájem-
ně směnit některé nemovitosti. Město by rádo do 
svého vlastnictví získalo objekt bývalého domova 
mládeže v  Sovově ulici včetně zahrady a  vybu-
dovalo v  něm pobytové zařízení pro seniory. Na 
oplátku by kraji darovalo pozemek pod stavbou 
gymnázia, dům ve Švantlově ulici, kde sídlí DDM, 
pozemky a budovy ve Skautském domě v Putim-
ské ulici i další pozemky v Dobešicích.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Firma s.n.o.p. cz a.s. odstoupila
od koupě pozemku u Purkratic
Dne 26. března obdrželo město od společnosti 
s.n.o.p. cz,  a.s. sdělení, že odstoupuje od záměru 
odkoupit pozemky v průmyslové zóně pro výstav-
bu nového závodu. Důvodem jsou opakovaně avi-
zované námitky obyvatel Purkratic i dalších dotče-
ných osob v budoucím územním řízení.

Kaly z čističky čeká spalování 
v chytrém zařízení
Radní schválili veřejnou zakázku na vybudování 
Stanice energetického využití kalu a biomasy z čis-
tírny odpadních vod. Náklady na její výstavbu mají 
dosáhnout 40 mil., část možná z dotace. Kaly jsou 

Co se řeší na radnici a v zastupitelstvu

Ceny bytů a  domů 
v Česku letí již několik 
let vzhůru. V  období 
rekordně nízkých úro-

kových sazeb z hypotečních úvěrů se stal nákup 
nemovitosti na úvěr dostupným pro širokou 
škálu obyvatel. Pro ty movitější se zároveň staly 
nemovitosti vhodným investičním instrumen-
tem, který nabízí při nízkém riziku podstatně 
vyšší zhodnocení, než jiné formy uložení peněz. 

Podmínky na trhu se ovšem mění. Končí éra 
levných a  dostupných hypoték, jejich úroky 
se odrazily od svého dna a  zamířily zpět nad 
dvouprocentní hranici. Podle některých odha-
dů mohou v  průběhu letošního roku mířit až 
k hranici tří procent. Znamená to, že je na do-
hled pokles cen nemovitostí? 

Zásadní otázka, které čelíme od klientů stá-
le častěji, tedy zní: vyplatí se ještě s prodejem 
nebo koupí čekat?

Na straně prodávajících je situace o  něco 
jednodušší. Podle drtivě většiny analýz nic ne-
nasvědčuje tomu, že by měly ceny nemovitostí 

v Česku začít zásadním způsobem dlouhodobě 
klesat. Prodávající mohou těžit z  toho, že po-
ptávka po nemovitostech přesahuje a  dlouho-
době bude přesahovat dostupnou nabídku.

Pro kupující je zásadní otázka, zda kupuje 
nemovitost z vlastních úspor, nebo chce využít 
úvěr. Právě kombinace omezení dostupnosti 
a zdražení hypotečních úvěrů spolu s nedostat-
kem nemovitostí ke koupi netvoří pro kupují-
cí ty nejlepší podmínky. To, zda kupující získá 
hypotéku za dvě, nebo za tři procenta úroku, 
může často znamenat i více než tisícikorunový 
rozdíl v měsíční splátce.

V  naší kanceláři očekáváme spíše změnu 
trendu v  průběhu letošního roku: sníží se dy-
namika růstu cen, bude docházet k  výkyvům, 
celkově více bude záležet na kvalitě nemovi-
tosti a  její lokalitě. V rámci celého trhu se ale 
nedá hovořit o  tom, že by dosáhly ceny svého 
vrcholu. Ano, v některých lokalitách, kde není 
tak vysoká poptávka, a u některých typů nemo-
vitostí již dnes ceny spíše stagnují. Rozhodně 
ale neklesají. Vyčkávat a spekulovat v čase dnes 

nedává smysl ani 
na straně prodáva-
jících, ani na stra-
ně kupujících. Jde 
o  čistou spekulaci 
bez reálného zá-
kladu. Klientům 
proto doporuču-
jeme využít zdra-
vý úsudek. Pokud 
mají důvod a  roz-
hodnou se prodat, 
není to vůbec špat-
ná doba, za poslední roky se nemovitost zhod-
notila často i násobně. Pokud naopak potřebují 
koupit a chtějí využít k financování hypoteční 
úvěr, musí si uvědomit, že levnější a dostupnější 
hypotéky pravděpodobně v dohledné době ne-
budou.

ALEŠ KUDRLIČKA, RE/MAX Optimal,  
tel. 731 110 367,  ales.kudrlicka@re-max.cz, 

tř. Národní svobody 181, Písek
/PI/

Místní sdružení 
Piráti Písecko se 
v  minulých vol-
bách o  hlasy voličů 
ucházelo samostat-
ně a  nejinak tomu 
bude i  letos. Cítíme, 
že máme dost kvalit-
ních lidí, které mů-

žeme píseckému voliči na kandidátce nabídnout. 
Tudíž nemáme potřebu se s nikým spojovat. 

Pirátská strana už ze své podstaty moderní li-
berální strany chce bořit zavedená klišé a zavede-
né tradice v politických kategoriích. Mám tím na 
mysli, že podle filosofie Pirátské strany je dělení 
na levicové a pravicové strany dávno mrtvé a ne-
funkční, protože dnes už stejně nikdo ani pořád-
ně neví, co je vlastně levicové a co pravicové. My 

Písečtí Piráti reagují 
na vznik koalice Pro Písek

Piráti tvrdíme, že jsou jen návrhy špatné nebo 
dobré, jestli jsou pravicové nebo levicové nás cel-
kem nezajímá. Naprosto identickým způsobem 
celkem neřešíme problém koalice versus opozi-
ce. Kdo jste někdy navštívil naše „Sdílené nedě-
le“, tak jste zjistil, že u  každého bodu programu 
zastupitelstva posuzujeme, jestli návrh je dobrý, 
nebo špatný, a ne jestli pochází s dílny koalice či 
opozice. Pravdou je, že tento nadhled nad kon-
zervativním pojímáním politiky dělá stále většině 
potencionálních partnerů i oponentů z řad poli-
tiků dost velké problémy. Mnohdy ho nechápou, 
což se projevilo mimochodem i řadou nedorozu-
mění a  nepochopení kroků poslaneckého klubu 
Pirátské strany v parlamentu po volbách.

V Pirátské straně i na komunální úrovni probí-
hají na kandidátku regulérní primárky, a Místní 
sdružení Piráti Písecko už je má dokonce hoto-

vé. Asi nebude žádným 
překvapením, že pozici 
leadera s  přehledem 
obhájil Martin Brož, 
který jako zastupitel 
naší strany za uplynulé 
volební období odvedl 
velký kus práce na vy-
nikající úrovni, alespoň 
z našeho pohledu. 

Kampaň se chystáme 
mít pestrou a  pokud 
možno nekonfrontační, 
i  když je nám jasné, že u  některých kontroverz-
ních témat, která rezonují píseckou veřejností, 
se konfliktu nevyhneme, ale přesto je naším cí-
lem konstruktivní politika ve prospěch našeho 
města. Rozhodně ne žádná „pavlač“. Pro přehled 
o  konkrétních akcích doporučuji všem zájem-
cům sledovat náš facebookový profil nebo webové 
stránky, kde budou všechny naše aktivity v rámci 
kampaně včas avizovány. Jsme přesvědčeni, že sto-
pa Místního sdružení Piráti Písecko, kterou v ny-
nějším zastupitelstvu zanechal náš reprezentant 
Martin Brož, stejně jako naši zástupci v městských 
výborech a  komisích, byla veskrze pozitivní a  je 
jen na voličích, aby rozhodli, jestli bude pokra-
čovat i v početnějším zastoupení našeho sdružení 
v samotném zastupitelstvu Písku.

http://www.piratipisecko.cz
http://www.facebook.com/piratipisecko/

Ing. Michal Horák
předseda MS Piráti Písecko

/PI/

Po pravdě, nevidím nějaký přílišný prostor pro vyjádření se k  dané 
problematice. Zkrátka se tři politické subjekty z komunální písecké scény 
rozhodly spojit své síly do obecních voleb. Zřejmě k tomu mají své důvody 
a  jiným stranám, jako jsme třeba my, asi příliš nepřísluší to komentovat. 
Každý, kdo jde do voleb, chce uspět a volba strategie, jak toho dosáhnout, 
je výsostně pouze jeho věc. Fakt, že koalice „Pro Písek“ vzniká na půdorysu 
stran, které jsou nyní zastoupeny v současné vládnoucí koalici, může být 
výzvou pro voliče, aby nynějšímu vedení radnice prostřednictvím volby či 
nevolby tohoto seskupení vystavili vysvědčení za uplynulé čtyři roky.

REALITNÍ MAKLÉŘ RADÍ
Nemovitosti v Česku: čas nakupovat, nebo čas prodávat?

Michal Horák
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Inzerce

PIŠTE NÁM 
a posílejte 

své názory! 
Rádi přijímáme dopisy, ohlasy, 
náměty i kritické názory. Pozor 

však: NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁD-
NÉ PŘíSPĚVKY ANONYMŮ! 

Pište e-mailem: 
redakce@piseckysvet.cz, 

nebo vhoďte příspěvek do 
schránky na dveřích na adrese:  

Budějovická 102/5, Písek. 

Tenisová školka TK Písek
I letos otevíráme pro ty nejmenší 
možnost navštěvovat tenisovou 
školku pod vedením zkušených 
trenérů. V květnu, červnu a září 
2018, 2x týdně za 1.600,- (školné 
a členství). Kontakt: 739 082 476, 
mail ales.kudlik@centrum.cz

Rekreační liga TK Písek
Pro zájemce o rekreační tenis or-
ganizujeme celoroční soutěž o ně-
kolika výkonnostních úrovních. 
Začátek 1. června, tel. 736 612 042

PŘIJMEME 
servírku – číšníka 

do restaurace Píseckého 
hradebního pivovaru. 
Dobré plat. ohodnocení, na 

HPP nebo VPP, krátký–dlouhý 
týden). Požadujeme příjemné 

vystupování a spolehlivost. 
V případě zájmu nás prosím 

kontaktujte – tel. 607 628 949,
e-mail info@piseckypivovar.cz

Inzerce

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ  PORADNA

- bezplatné dluhové 
poradenství

- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek

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

Tel: 725 828 814
602 134 647

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

Inzerce

VSP s. r. o.) Na kontrolním dnu 
bylo konstatováno, že vodovodní 
potrubí zasahuje do nově pláno-
vané protipovodňové stěny a  je 
nutné ho přeložit. Co se týče finan-
cování, přeložení mělo být řešeno 

rozpočtovou změnou v září 2014, finanční částka 
pro tento účel však nebyla do rozpočtové změny 
zahrnuta a stavba byla následně pozastavena. Zá-
roveň v roce 2014 bylo zahájeno jednání se státním 
podnikem Povodí Vltavy, jako možným budoucím 
investorem, o případném předání stavby. O změ-
nu lhůty dokončení akce nebylo odborem Investic 
a rozvoje požádáno, avšak tato skutečnost nic ne-
mění na povolení stavby a jejím zahájení.

PTÁ SE LENKA DOBIÁŠOVÁ: Prosím jedno-
značně a konkrétně: kdy a jak byla zahájena stavba 
PPO města Písek (ve smyslu zřejmého hmotného 
projevu stavby ověřitelného v projektové dokumen-
taci) v zákonné dvouleté lhůtě, která počala běžet 
11. 6. 2013, a kdo o realizaci bez finančního zajiš-
tění v  tomto období rozhodl? Pokud byla platně 
zahájena v období červen 2013 – červen 2015, jak 
je možné, že stavebník Město Písek vůbec nežádal 
o  změnu lhůty pro dokončení stavby stanovenou 
stavebním povolením do 31. 12. 2015?
ODPOVÍDÁ JOSEF KNOT: 
Stavební povolení na tuto akci pod č.j.: 
ZP01/2013/03534/4/LH nabylo právní moci dne 
11. 6. 2013, dne 24. 4. 2014 předalo město Písek 
staveniště Vodárenské správě Písek s. r. o. Následně 
dne 25. 6. 2014, dle zápisu ve Stavebním deníku, 
byly provedeny na dvou místech průzkumné son-
dy na prověření výškového a  směrového uložení 
litinového potrubí DN 200. Při tom byl zjištěn ha-
varijní stav 3 m úseku potrubí u lávky a tato část 
potrubí byla vyměněna a přeložena (sondy a pře-
ložení 3 m úseku bylo hrazeno prostřednictvím 

Zeptali jste se: Kdy byla zahájena stavba
protipovodňové zdi na Portyči?

Na www.piseckysvet.cz/zastupitele najdete se-
znam zastupitelů města a můžete jim tu položit 
dotaz, který je obratem přeposlán adresátovi. 
Dotazy i  odpovědi se zobrazují na webu, kde 
jsou archivovány. Většina zastupitelů s  voliči 
komunikuje ochotně a na dotazy odpovídá. Pro 
zaslání dotazu není třeba registrace.

Změnu č. 1 ÚP Písek 
lze připomínkovat 

už jen do 23. dubna
Město Písek připravilo návrh Změny č. 1 
územního plánu města, jehož veřejné pro-
jednání se uskutečnilo v  pondělí 16. dubna 
v  zasedací síni Budovcově ulici. S  ohledem 
na rozsah návrhu jej není možno zveřejnit 

na úřední desce v plném znění, ale je do něj 
možno nahlížet na webu města a na Měst-
ském úřadu Písek, odboru výstavby a územ-
ního 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 do-
tčených návrhem řešení, oprávněný investor 
(vlastník, správce nebo provozovatel veřej-
né dopravní nebo technické infrastruktury) 
a zástupce veřejnosti dle stavebního zákona.

Videozáznam celého veřejného projedná-
ní najdete na www.piseckysvet.cz stejně jako 
další podklady. Na snímku Karel Vodička – 
pověřený zastupitel pro územní plán.

ZDENKA JELENOVÁ

Vše je vyvoláno snahou soukromé osoby paní 
Hrachové odkoupit ŠVAGRu střechu nad hla-
vou. V  čem je ale zakopán pes? Zastupitelé to 
projednávali třikrát. Napoprvé to jednoznačně 
odmítli z  důvodu rozporu se zásadami. Prodej 
neprošel. Napodruhé se nedokázali usnést a  na 
potřetí odsouhlasili prodej dražbou s uplatněním 
přednostního práva na prodeje ŠVAGRu za cenu 
cca 500 tisíc Kč, která má být snížena o investice 
vložené do majetku města. 

ŠVAGR od prosince usilovně shromažďuje dů-
kazy, z  částečně dochovaných archivních mate-
riálů, dávno po lhůtách jejich skartační doby, po 
zaniklých subjektech (nadace poskytující dotaci, 
INKANO, Club Písek – Caerphilly..) a  průběžně 
o tom komunikuje jak s DBS, tak s odborem sprá-

vy majetku. Dle poslední dohody 13. 4. 2018 zasílá 
více než 50 stran obsáhlého materiálu prokazující-
ho investice 292.505 Kč v původních cenách vyna-
ložené v  letech 2002–2003 (společně se zaniklým 
spolkem INKANO Písek) do přestavby plesnivých 
sklepů na kanceláře pro činnost spolků.

Místostarosta Hořánek (ANO2011) s  DBS 
a správou majetku města však opět nelení a bez 
jakéhokoli konzultace či upozornění zástupců 
ŠVAGRa předkládají v pondělí 16. 4. 2018 (tedy 
dva dny poté!) materiál pro jednání zastupitelstva 
naplánované na 26. 4., který je v rozporu s plat-
ným usnesením zastupitelstva. Navrhují prosto-
ry prodat na základě dražby komukoliv, bez 
uplatnění předkupního práva a snížení o pro-
kázané investice. Opakovaně vznesené námitky, 

že pro spolek ŠVAGR je to likvidační, že o odkup 
máme zájem, že chceme jednat o  snížení kupní 
ceny, nikoho evidentně nezajímají. 

Vykopne město ŠVAGRa na ulici?
Zastupitelé budou opět rozhodovat...

V  prosinci jsme vás v  článku „Kup, nebo táhni, vzkazuje zastupitelstvo“ 
informovali o nestandartním prodeji městem Pískem vlastněné suterénní 
nebytové jednotky v  Píseckého ulici, kterou na základě platné nájemní 
smlouvy od roku 2001 řádně užívá spolek ŠVAGR. O této věci se bouřlivě 
opakovaně jedná s mnoha zvraty postojů předkladatelů již od roku 2016. 

Z pětidenní akce ŠVAGR Velikonoce 2018

Dokončení na str. 8
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Jak vypadá současný stav koní u  vás? Na jaká 
plemena se zaměřujete? 
Zemský hřebčinec Písek má v současnosti v ma-
jetku koně asi 15 plemen s tím, že u teplokrevných 
plemen se jedná většinou pouze o  příslušnost 
k  plemenné knize než o  plemeno jako takové. 
Jako majitelé nejvyššího počtu plemenných hřeb-
ců v ČR se snažíme samozřejmě vycházet vstříc 
co nejvyššímu počtu chovatelů a přizpůsobujeme 
jim i skladbu našich koní. 

Čerpáte z tradice píseckého hřebčince? V čem je 
dnešních chov jiný než před 100 lety?
Jednoznačně! V  současné době se zacházení 
s koňmi, stejně jako i jiné oblasti začínají přiklánět 
k různým, mnohdy pochybným alternativám. My 
se naopak snažíme navazovat na to, co naši předci 
léty prověřili. Slovo „tradiční“ znamená předává-
ní. Předávání poznání, schopností, obyčejů či mra-
vů v rámci kultury nebo skupiny, v tomto případě 
chovatelů koní. Tradice je z tohoto pohledu dědic-
tvím v prvé řadě zkušeností. Pokud se zamyslíme 
nad tím, kde se právě zkušenosti, a poznatky, kte-
ré se týkají chovu a  zacházení s  koňmi skutečně 
nikdy předávat nepřestaly, je to právě v zemských 
hřebčincích. A  je to zejména proto, že doposud 
žádná vládnoucí autorita nedovolila přerušit tento 
proces učení se ustálených pravidel a zvyklostí za-
chovávaných pokoleními, chovatelských názorů, 
směrů a  myšlenek, přecházejících z  generace na 
generaci. Ty se sice vyvíjely, vyvíjejí a modernizují, 
ale stále jsou vázané na časem prověřené předané 
zkušenosti. To je tradice v pravém slova smyslu.

Jak fungují hříbárny v  Humňanech a  Novém 
Dvoře a jak probíhá výcvik koní?
Obě hříbárny v podstatě pokračují ve svých pů-
vodních funkcích. Hřebčinec vykupuje ze soukro-
mého sektoru hřebečky, kteří se narodí po pleme-
nících v našem majetku. Ti jsou v šesti měsících 
umístěni na hříbárny mezi své vrstevníky. Tam se-
trvají až do konce odchovu, kdy jsou převezeni do 
hlavního areálu, a začíná výcvik. Pro teplokrevné 
pod sedlem, pro chladnokrevné v zápřeži.

Jaký to má význam?
Obě naše hříbárny jsou tzv. testační odchov-
nou. Testace proto, že testujeme, které vlastnosti 
naši plemeníci předávají svým potomkům, tedy 
v podstatě provádíme kontrolu dědičnosti. U tep-

lokrevníků začíná výcvik ve třetím roce, u chlad-
nokrevných je to o rok dříve. Pokud nejsou před-
vybráni do plemenitby, což se povede v  celém 
ročníku tak jednomu, někdy dvěma, jsou postup-
ně nabízeni k prodeji jako sportovní, či rekreační 
koně. Dobrý odbyt pro naše koně je například 
i  v  policejních složkách, které na výcvikový zá-
klad získaný u nás dobře navazují.

Kolik koní se ročně prodá a kam?
Ideální je vyprodat celý ročník, aby byla kapacita 
pro ten následující. Poptávka po koních je v sou-
časné době dobrá, takže většinou se prodá tak 10 
teplokrevných a 10 chladnokrevných za rok. Po-
kud je kůň zajímavý výkonností a jako plemeník 
vybrán nebyl, je v hřebčinci někdy ponechán na 
prezentaci a dokud na něm „roste cena“ je pre-
zentován na závodech a  chovatelských akcích. 
Pozdější prodej je samozřejmě za vyšší cenu, sbí-
ráním zkušeností na závodech cena koní roste. 
Koně prodáváme do Čech i  do zahraničí, větši-
nou do sousedního Německa.  

Co považujete za vaše největší úspěchy?
Největším úspěch je, když se v  očích veřejnosti 
pomalu mění původní pohled na státní organiza-
ci, jako na post socialistický moloch. Tento názor 
je bohužel v  lidech stále velice silně zakořeněn. 
Mnohdy ani neví, že právě to, že jsme státní or-
ganizace, je pro nás třeba zdrojem obrovského 
množství administrativních úkonů a  neustálých 
kontrol, a  to nejen ze strany zřizovatele. Největ-
ší radost tedy samozřejmě přináší pocit dobře 
vykonané práce, vůbec to, že ve zdech našeho 

hřebčince koně stále jsou a není jen zakonzervo-
vaným skanzenem. Je to žijící a fungující podnik, 
který má podle mého názoru i v dnešní době svou 
naprosto nezastupitelnou funkci, a  to nejen pro 
chovatele koní. Dále jsou zdrojem radosti samo-
zřejmě skvělé sportovní výsledky našich svěřenců 
a jejich dobrý zdravotní stav. 

S jakými problémy se potýkáte?
Největší starosti máme se samotnou existencí 
hřebčince, bohužel nemáme trvalou jistotu. Pů-
vodně jsme byli státní podnik, od roku 2016 jsme 
státní příspěvkovou organizací a  přes veškerou 
tradici a potřebnost musíme často obhajovat svou 
opodstatněnost. Hospodaříme s  majetkem státu, 
jsme částečně výděleční z prodeje koní, plemenitby 
a zemědělských přebytků, ale jednoznačně nejsme 
soběstační. Přinejmenším na udržování nemovité-
ho majetku potřebujeme státní příspěvek, opravy 
památkově chráněné stavby jsou velmi drahé.

Podařilo se zajistit, aby se v těsné blízkosti hřeb-
čince více nestavělo?
Podařilo se nám vyhrát soudní spor s  římsko-
-katolickou církví o ochranný zelený pás kolem 
našeho areálu, kde hrozilo, že se pozemky roz-
prodají a zastaví. Tento zelený pás pouze sekáme 
a odděluje nás od zástavby. Máme velmi dobrou 
spolupráci s  Lesy města Písku, s  určitými ome-
zeními můžeme s  koňmi vyjíždět i  do lesů. To 
je pro mnohé majitele stájí, zejména okolo měst 
veliký luxus a pro nás vynikající způsob připravit 
pro koně pestřejší tréning, než je pouze práce na 
jízdárně.

ROZHOVOR

Plemenný hřebec 
není koníček na hraní

Zemský hřebčinec Písek jako  tradiční instituce celostátního významu 
přestál všechny režimy a historické změny od počátku 20. století až dodnes. 
Zařízení původně sloužící především potřebám armády, přešlo v roce 1924 
do civilní správy. Od roku 2010 je objekt hřebčince chráněn jako národní 
kulturní památka a nadále pokračuje v tradici chovu plemenných hřebců. 
O rozhovor jsme požádali zástupkyni ředitele Ing. Hanu Štěrbovou, Ph.D.

Portyč  se v minulých letech stávala romantickou 
kulisou pro řadu slavných filmů spojených s řekou 
Otavou. Domky, které zde po mnoho let stály, mu-
sely ustoupit nové výstavbě.  Aby nové domy moh-
ly být postaveny, byla zbudována protipovodňová 
hráz ve výši střech zbouraných domků na stanove-
ný stupeň ochrany Q 100. Zpracovaný projekt na 
výstavbu sídliště byl v  průběhu výstavby účelově 
navýšen. 

V minulých letech došlo k revitalizaci tohoto síd-
liště, včetně výstavby kontejneřišť, což opět zvýšilo 
betonovou masu. A nyní se realizují protipovodňo-
vá opatření, která představují další tuny betonu, 
aby se tato lokalita „dostala“ na stupeň ochrany Q 
100 ??? za další desítky miliónů a tím by se ochrá-
nil majetek ve vyčíslené výši cca 60 milionů korun. 
Tato částka přibližně představuje hodnotu pouze 
jednoho z ohrožených domů. 

O  těchto akcích zpravidla rozhodují lidé, kteří 
neplánují, že se do této lokality nastěhují a budou 
zde žít, protože bydlí jinde a lépe. Lidé, kteří tu by-

dleli, bydlí a budou bydlet, jsou si vědomi (a chá-
pou) rizika, která jsou s tím spojená.

Krátká reportáž o současném dění u řeky Otavy 
vysílaná na ČT 1 v  pátek 13. dubna od 18. hod. 
začínala záběry z povodně roku 2002. Na tuto po-
vodeň by byly všechny zdi „krátké“. 

Po započetí činnosti „vrtného tanku“, který bude 
provádět hloubící práce a souvisejícím pohybu těž-
kých vozidel, je obava o samotnou možnost bydlení 
v domech, u kterých se tyto práce budou realizovat. 
Pochyby jsou i o efektivitě, účelnosti a připravenos-
ti. Vzpomeňme na rekonstrukci kulturního domu, 
střechy divadla atd., kdy se plánované náklady na-
výšily o desítky miliónů.

Na bývalé pěší komunikaci, která je nyní při-
pravována k výstavbě protipovodňové zdi, nebyla 
nikdy žádná louže a pohyb po ní byl bezpečný. To 
se nedá tvrdit o navazujícím chodníku v Čechově 
ulici, který i běžný déšť promění v kluzkou plochu. 

Klademe si otázku kam  a kudy bude voda odté-
kat po výstavbě zdi a jak to bude vypadat na při-

Tuny betonu na sídliště Portyč 
– Efektivita a hospodárnost?

Dokončení na str. 10

lehlém parkovišti a v místech dalšího pokračování 
zdi. V  místním tisku jsme se o  problematičnosti 
takto připravovaných PPO mohly v  tomto roce 
dočíst - kromě Zpravodaje města Písku, ve kterém 
bývají i méně důležité akce a připravované uzávě-
ry komunikací včas zveřejněny a případně aktua-
lizovány. Podle reakcí chodců v době velikonočních 
svátků a v dalších dnech to pro ně bylo nemilé pře-
kvapení. 

Akce za desítky a stovky miliónů vynakládaných 
v republice by však měly být prezentovány na pod-
statně vyšší úrovni a o jejich správnosti by neměli 
mít pochybnosti jak občané, tak zastupitelé dotče-
ných měst a obcí. 

PP (totožnost autora je redakci známa) Foto Kateřina Káplová

Vykopne město ŠVAGRa na ulici?
Zastupitelé budou opět rozhodovat...

Dokončení ze str. 7

Město dodnes nedokázalo nabídnout spolku 
ŠVAGR adekvátní náhradní prostor ani žádné 
kompenzace za zhodnocení městského majetku. 
Přes četná jednání ohledně pronájmu výměníku 
v Gregorově ulici jsme na mrtvém bodě, praktic-
ky stále na počátku, kdy město nedokáže specifi-
kovat parametry a garance pro možnost přesunu 
do těchto náhradních nouzových prostor. Nejde 
totiž o žádné kanceláře, ale o opuštěnou průmys-
lovou halu. Zásadní otázka – kdo bude investovat 
náklady na jejich rekonstrukci do stavu odpo-
vídajícího současným kancelářím, tedy cca 250 
-350 tisíc – není doposud vyjasněna.

Schválí zastupitelé prodej 
v rozporu s platnými zásadami?
Co dodat. Jsme svědky neodůvodněného nestan-
dartního prodeje v rozporu s platnými městský-
mi zásadami a to hned v několika ustanoveních. 
Zastupitelé města Písku ještě nikdy takto maje-

tek, doslova střechu nad hlavou pronajatou ne-
ziskové organizaci, bez náhrady neprodali. Jedná 
se tedy o prolomení zásad, které mohou mít v bu-
doucnu dopad na dalších 37 bezplatně vypůjče-
ných prostor a 53 zvýhodněných nájmů (některé 
třeba i za 1 Kč) pro obdobně poskytnuté prostory 
z  majetku města, například pro sportovní, kul-
turní, sociální, volnočasové aktivity či pro složky 
Integrovaného záchranného systému apod. 

Město nemá dostatek financí na aktuálně na-
plánované megalomanské investice, takže bude 
nejspíše prodávat vše, co má, bez ohledu na etic-
ký aspekt tohoto svého činění.

Jediné smysluplné řešení celé situace spatřuje-
me v  zastavení prodeje a  ponechání stávajícího 
platného nájemní vztahu prodlouženého radou 
města v roce 2013, nebo prodej za podstatně sní-
ženou cenu o vložené investice, která nebude lik-

vidační pro ŠVAGRa. Dostali jsme plesnivé skle-
py, zhodnotili jsme je a teď budeme bez náhrady 
vykopnuti. Tohle opravdu chce většina našich 
zvolených zastupitelů?

Zapsaný spolek ŠVAGR, nezisková organizace, 
se od roku 1994 kontinuálně věnuje práci převáž-
ně s  dětmi z  dětských domovů a  pěstounských 
rodin, pro které sedm až desetkrát do roka po-
řádá pestré akce, na kterých mohou celkem strá-
vit cca 35-50 dní v roce mimo ústavní prostředí. 
Zatím poslední letošní akcí byl pětidenní Veli-
konoční pobyt „ŠVAGR a Česko má talent“ pro 
25 dětí z dětských domovů z Písku, Zvíkovského 
Podhradí a Žíchovce u Prachatic. 

Podpořte nás a apelujte na zvolené zastupitele, 
jinak letitá činnost ŠVAGR možná skončí.

Text a foto MARTIN ZBORNÍK
ŠVAGR z.s., www.svagr.netRekonstrukce ŠVAGR prostor v roce 2002

Rekonstrukce ŠVAGR prostor v roce 2002
Z pětidenní akce ŠVAGR Velikonoce 2018
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POMÁHÁME,
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.

Jak na to?
Ukliďte si šatník a nepotřebné věci doneste nám, výtěžek z prodeje pomůže 
maminkám samoživitelkám s nemocnými dětmi!
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.)
Více se dozvíte na stránkách www.asociacejr.cz 

nebo na našem telefonu 739 523 823.

Inzerce

Dům kultury Protivín
čtvrtek 10. května od 19.30 hod.

PARDON ME, PRIME MINISTER
Co takhle ke zpovědi…

Agentura HARLEKÝM uvádí komedii 
E. Taylora. Sídlo premiéra Downing 
Street 10 zasáhne rodinná bomba.

Hrají: Petr Nárožný, Andrea Daňková, Jakub 
Štěpán, Jan Čenský/Martin Zahálka a další. 

Vstupné v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč.

Tel. 382 251 806

Jak jste spokojeni s akcemi pro veřejnost – pořá-
dáte řadu přehlídek?
S  návštěvností jsme spokojeni, spíš se vždycky 
bojíme, aby se vše kapacitně zvládlo. Jarní akce je 
vždy velmi závislá na počasí, takže letos na první 
přehlídku přišli skutečně jen ti skalní příznivci, 
protože ani v  odpoledních hodinách nebylo víc, 
než nula. Letní akce jsou v  tomhle trošku lepší, 
bohužel letos jsme stále ještě omezeni probíhají-
cí rekonstrukcí venkovního kolbiště. Pokud ale 
vše půjde podle plánu, uděláme alespoň malou 
uvítací akci během podzimu. V  dalším roce by 
již vše mělo probíhat bez omezení a měli bychom 
se dočkat i obnovených parkurových závodů. Při 
pořádání akcí spolupracujeme s ostatními organi-
zacemi, jako je Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 
a  Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. 
Máme stejné starosti i radosti, proto kooperujeme 
a prezentujeme se na společných akcích.

Jaké změny nebo rozvoj do budoucna plánujete?
Kromě chovatelských koncepcí se samozřejmě 
dlouhodobě zabýváme i koncepcí rozvoje. V sou-
časné době nás nejvíce zaměstnává projekt „Re-
vitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kul-
turní památky Zemského hřebčince Písek“, který 
je zaměřen na rekonstrukci našeho objektu. Plá-

nujeme především obnovu původního pískového 
povrchu na venkovní jízdárně – kolbišti včetně 
zavlažování a  s  tím související výstavbu nového 
objektu pro rozhodčí. Zastřešení a opravy se do-
čká také betonová konstrukce tribuny, včetně po-
ložení krytiny a osazení sedadel. Projekt řeší také 
nedostatečné zabezpečení celého areálu památky. 
Na různých místech v  areálu budou rozmístěny 
kamery. Proběhne také digitalizace exteriéru a in-
teriéru, jejímž výstupem bude digitální záznam 
za pomoci 3D scanneru. Ten bude zpřístupněný 
veřejnosti. Specifickým cílem projektu je zefektiv-
nit prezentaci, posílit ochranu a rozvoj kulturního 
dědictví. Na projekt jsme získali finanční podpo-
ru z EU cca 20 mil. Kč.

Může veřejnost navštívit hřebčinec i  během 
roku?
Ano, pořádáme den otevřených památek a  pro-
hlídky pro veřejnost probíhají od dubna do října 
vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 14 hodin, 
o víkendech je to dle telefonické domluvy s prů-
vodkyní. Výklad přizpůsobujeme odbornosti a zá-
jmu návštěvníků. Bohužel na častější prohlídky 
nemáme v  této chvíli kapacitu. Ale vše se určitě 
vylepší po dokončení probíhajících úprav v rámci 
projektu IROP.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Plemenný hřebec není koníček na hraní
Dokončení ze str. 9
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí různé-
ho typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný 
kalendář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat 
redakci informace, případně plakát či jiné materiály.

Co se děje 20. DUBNA – 4. KVĚTNA v Písku a okolí
KALENDÁŘ AKCÍ

Pátek 20. DUBNA
9.00 KD  Jarní burza dětského oblečení
9.30 MK  Život bez Odpadu – Méně je více 
    – Michaela Linhová
18.00 Kino Portyč V pasti času – titulky 
19.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická ul. – Lesomor
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku
20.30 DPČ  Cocotte Minute + Bijouterrier – koncert
20.30 Kino Portyč Tátova volha

sobota 21. DUBNA
 9.15 MK  Učíme se od mistrů oboru: broušení nožů 
    a výroba píšťalky – workshop SOU Písek
14.00 Kino Portyč V husí kůži - dabing 
16.00 Kino Portyč Pacific Rim: Povstání – dabing, 3D 
18.00 DFŠ  Tulák – Divadelní spolek Radomyšl
18.00 Kino Portyč Vadí nevadí - titulky 
19.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická ul. – Luboš 
    a Petr Nováků
20.00 DPČ  Ja-Tata Music + Závodní ovce 
    + Špinaví lůzři
20.30 Kino Portyč Hastrman

Neděle 22. DUBNA
8.49 Hl. nádr.ČD Říčka Lomnice – pořádá KČT Otava
14.00 Kino Portyč V husí kůži – dabing 
15.00 DFŠ  Pohádka z budíku 
    – Teátr Pavla Šmída Hosín
16.00 DK Protivín  Příhody Maxipsa Fíka – činoherní 
    představení Divadla Krapet
16.00 Kino Portyč Pacific Rim: Povstání – dabing 
18.00 Kino Portyč Hastrman
18.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická ul. – Folkování
20.30 Kino Portyč Věčně tvá nevěrná

Pondělí 23. DUBNA
 8.30 MK  Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
15.00 MK  Pohádková klubovna 
    – pro děti mladšího šk. věku
16.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
16.15 KD  Jóga – vede Kamila Ševčíková
17.15 Seniorský dům Líbezná píseň domova – Lidové písně 
    a poezie – soubor L. Danešové
17.30 Kino Portyč Ready Player One: Hra začíná – dabing
19.00 DFŠ  Caveman – One man show
20.00 Kino Portyč Hastrman

Úterý 24. BŘEZNA
14.00 Seniorský dům Pálení čarodějnic – stavění máje 
    – při tanci a hudbě Pepy Kozáka 

16.00 MK  IT Poradna pro uživatele dotykových 
    zařízení – vede Petr Pavelka
17.00 MK  Nástroje Google – kurz pro pokročilejší 
    vede Petr Pavelka
17.30 MK  Šumava domovem – beseda s autorem 
    Ivem Stehlíkem
17.30 Kino Portyč Hastrman
18.00 Tančírna Jitex Taneční kurzy Line Dance – TCS Louisiana
19.00 Strom setkávání  Mužský kruh
19.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická ul. – Briga
19.30 Lázně Vráž Písecká čtyřka
20.00 Kino Portyč Vadí nevadí – titulky

středa 25. DUBNA
8.00 Strom setkávání  Osho meditace – MANDALA
13.30 MK  Internet (ne)jen pro seniory – efektivně, 
    bezpečně a interaktivně – Gab. Körtingová 
17.00 Sladovna  Experimentální pohyb. dílny pro mládež 
17.30 Kino Portyč Ready Player One: Hra začíná – dab., 3D
19.00 Sladovna  Experimentální pohyb. dílny pro dospělé
20.00 Kino Portyč Manžel na zkoušku – titulky

Čtvrtek 26. DUBNA
10.00 Kino Portyč Já, Tonya – titulky – předst. pro seniory
13.00 KD  Jednání zastupitelstva města Písku
13.00 kav. Beseda 6. charitativní bazárek – pořádá Asociace 
    jihočeských rodin – do 18 hod.
16.00 PM  Klára Smolíková: Jak vyzrát na knihu 
    – přednáška o popularizaci historie
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.00 MK  Čtenářský klub – Ekonomie dobra a zla 
    T. Sedláčka
17.00 Kino Portyč Avengers: Infinity war – dabing, 3D
18.00 Sladovna  Experimentální výrazové (hudební) dílny 
    pro mládež FUSION
18.00 sv. Trojice Kelley  Hollis soprán – festival Americké jaro 2018
19.30 Lázně Vráž Zpívání s kytarou
20.30 Kino Portyč Kazišuci – titulky

Pátek 27.  DUBNA
13.00 kav. Beseda 6. charitativní bazárek – pořádá Asociace 
    jihočeských rodin – do 18 hod.
17.00 PM  David Frank „Jenom malba“ – vernisáž
17.00 Kino Portyč Avengers: Infinity war – dabing, 3D
19.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická ul. 
    – Kamarádi z pískoviště
20.30 DPČ  Universal Swing Brothers
20.30 Kino Portyč Dvě nevěsty a jedna svatba

Pořadatele všech akcí a kontakty najdete na str. 20
Výtvarník a typograf Václav Bláha se představí v Malých 

výstavních síních Prácheňského muzea v Písku. 
Na snímku jeho obraz BŘEH.

Veřejný závod v orientačním běhu
Teplé a slunečné jaro zdá se bude pokračovat i o víkendu 21. a 22. dub-
na. To je minimálně o důvod víc proč strávit sobotní dopoledne v Písec-
kých horách. Členové klubu Orientační sporty Písek by vás rádi pozvali 
k účasti na veřejném závodu v orientačním běhu, který se koná v so-
botu 21. dubna v lesích okolo Mehelníku. Pro veřejnost jsme připravili 
fáborkovou trať (HDR) pro rodiče s dětmi a pak tři (P3) a pěti kilomet-
rové (P5) trati na kterých si můžete vyzkoušet orientaci s mapou. 
Registrovat se můžete buď předem na emailu info.ospisek@gmail.com 
nebo na shromaždišti, které je na louce u hájovny Hromová jedle. Star-
tovné v kategorii HDR je 50 Kč, v kategorii P3 a P5 je to pak 100 Kč.
Na vaši účast se těší členové klubu Orientační sporty Písek! Akce je 
podporována městem Písek.
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Pojďte na výstavu
• HELENA A JEJÍ PŘÁTELÉ 

Prácheňské muzeum, do 22. 4. Malba na porcelán 

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

• JÁ HRDINA 
Sladovna, do 29. 4. 
Interaktivní výstava věnovaná složkám integrovaného záchranného systé-
mu, ve které se děti během hry naučí zachraňovat životy.. 

• NA STATKU ŽIJU, JSEM ZVÍŘE
Kino Portyč, do 30.4
6. ročník výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje NZDM Ostrov (NADĚJE) ve 
spolupráci s CK města Písek. Výstavu, která je umístěna ve foyer kina Por-
tyč, si mohou prohlédnout jak návštěvníci kina (otevřeno vždy půl hodiny 
před filmovou projekcí) tak i galerie Portyč.

• BIOLOGIE VÍRY – IVA PETROVÁ 
Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek, do 3. 5. 

• PROTIKLADY – VALENTIN HORBA
Galerie Portyč, do 5. 5. Výstava obrazů

• PAVEL KOCH – CITY LIGHTS – Sladovna, do 13. 5.

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

• SPOJENÍ S FOGLAREM
Městská knihovna Písek, do 18. 5. 
Výstava obsahuje medailonky autorů výtvarníků – ilustrátorů 
díla Jaroslava Foglara.

• ČESKÉ NEBE – Prácheňské muzeum, do 13. 5.
Grafické práce klientů HORIZONT, z. ú. 

• „…PROTOŽE NÁS TO BAVÍ…“
Vykulená Sova Písek – Kávový klub & Pražírna
Výstava skupiny pěti autorů: Zdeňka Čuřínová, Lubomír Fiala, Vítěz-
slav Hálek, Eva Hotzká, Libuše Pumprová.

• DAVID FRANK „JENOM MALBA“
Prácheňské muzeum, 28. 4. – 27. 5.
Vernisáž 27. dubna od 17 hod.

• VÁCLAV BLÁHA – JEZERO DUŠE
Prácheňské muzeum, 3. 5. – 3. 6.
Vernisáž 2. května od 17 hod.

• PROMĚNY MARTY KRÁSOVÉ
Památník města Protivína, 1. 5. – 31. 10.
Výstava o slavné protivínské rodačce. Vernisáž 3. května od 16 hod.
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sobota 28. DUBNA
10.00-18.00 Netěchovice  Jihočeské zemědělské muzeum 
    zahajuje sezónu – děti vstup zdarma
16.00 Kino Portyč Fakjů pane učiteli 3 – dabing
18.00 Kino Portyč Kazišuci – titulky
19.00 DFŠ  Vražda v salonním coupé 
    – Divadlo Járy Cimrmana
19.30 Lázně Vráž Kouzelný hoboj
20.00 KD  Chinaski – Klubové turné 2018
20.00 DPČ  Hrajeme pro slona 
    – večer s kapelou Chlapi v sobě
20.30 Kino Portyč Avengers: Infinity war – dabing, 3D

Neděle 29. DUBNA
6.54 Hl. nádr. ČD Hluboká – Hosín – Hluboká 
    – pořádá KČT Turista 
10.00-18.00 Netěchovice  Jihočeské zemědělské muzeum 
    zahajuje sezónu – děti vstup zdarma
13.00 Papírák  Koncert – Punk, Death Metal, Hardcore
15.00 KD  Duhové pohádky – soubor Copánek
16.00 Palackého sady Oslava mezinárodního dne tance 
    – písecké taneční soubory
16.00 Kino Portyč Fakjů pane učiteli 3 – dabing
18.00 Kino Portyč Dvě nevěsty a jedna svatba
20.30 Kino Portyč Avengers: Infinity war – dabing

Pondělí 30. DUBNA
8.30 MK  Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
15.00 MK  Tvořivá klubovna – pro děti ml. šk. věku
15.00 KD - zahrada Keltská noc – oslava svátku Beltain
15.30 Kino Portyč Píseň moře – dabing
16.00 MK  Přírodovědný klub – vede H.Rambousová
17.30 Kino Portyč Avengers: Infinity war – dabing, 3D
20.30 Kino Portyč Kazišuci – titulky 

Úterý 1. kVĚtNA
10.00 Zahrada KD Prvomájové setkání
15.00 Kino Portyč Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času 
    – dabing
17.30 Kino Portyč Avengers: Infinity war – dabing
20.30 Kino Portyč Dvě nevěsty a jedna svatba

středa 2. kVĚtNA
  9.00 MSSS nábř. 1. máje Zahájení soutěže „O nejaktivnějšího seniora“
13.30 MK  Internet (ne)jen pro seniory – efektivně, 
    bezpečně a interaktivně – lektorka 
    Gabriela Körtingová 
16.00 MK  Klub dobrého slova – setkání zájemců 
    o dobrovolné čtení seniorům
17.00 PM  Václav Bláha – Jezero duše – vernisáž
17.00 Sladovna  Experiment. pohyb. dílny pro mládež 
17.30 Kino Portyč Dvě nevěsty a jedna svatba
18.30 MK  Promítáme i my: Syrská lovestory
19.00 Sladovna  Experimentální výrazové (pohybové) 
    dílny pro dospělé
20.00 Kino Portyč Až na dno – titulky

Čtvrtek 3. kVĚtNA
9.00 Velké nám. Týden zdraví v Jihočeském kraji 
    – měření zraku
10.00 MK  Dobrá pomoc – setkání dobrovolníků
16.00 Památník Protivín  Proměny Marty Krásové – zahájení výstavy 
    o slavné rodačce
16.00 PM  Západní Kanada – přednáška cestovatele 
    Miloslava Martana
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 Až na dno – titulky
18.00 DFŠ  ZŠ Tylova – Akademie ke dni matek
18.00 Sladovna  Experiment. hudeb. dílny pro ml. FUSION
19.30 Lázně Vráž Sonitus – pěvecký sbor z Písku
20.00 Kino Portyč Pepa

Pátek 4. kVĚtNA
10.00 DFŠ  Norská pohádka – Buchty a loutky Praha
14.00 Seniorský dům Čtení pro seniory – Markéta Kracíková
17.00 Kavárna PN Recitál zpěvačky Meriel a zahájení 
    výstavy fotografií Jakuba Pleskota 
18.00 Kino Portyč Pomsta – titulky
19.00 U šesti strun Hospůdka Soukenická ul. 
    – Luboš Novák a přátelé
19.30 Lázně Vráž Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
20.30 Kino Portyč Tiché místo – titulky

Pořadatele všech akcí a kontakty najdete na str. 20

POZVÁNKy

Oslavy vítězství letos opět na Zátavském mostě
Zátavský most přes Otavu na silnici z  Písku do 
Zátaví, který v uplynulých dvou letech prošel re-
konstrukcí, respektive byl zbourán a  nahrazen 
mostem podobným, se letos opět stane jedním 
z míst oslav konce 2. světové války na Písecku.  

Most sloužil jako jeden z bodů demarkační li-
nie, oddělující na konci války americkou a sovět-
skou armádu. Na původním mostě to připomínal 
zkratkovitý historický nápis, vytesaný americký-
mi vojáky do kamenného zábradlí mostu: 1945 
US. ARMY HQ POST 119-E.CO H.376 INF 94 
DIV. (český překlad zkratky: V  roce 1945 veli-
telské stanoviště americké armády č.119 E. a H. 

roty, 376. pěšího pluku, 94. pěší divize.) Stano-
viště bylo na západní straně mostu, na východní 
byla hlídka Rudé armády.

V průběhu bourání mostu byl kus zábradlí s ná-
pisem přemístěn do Prácheňského muzea. „Zá-
bradlí, rozřezané na několik dílů, jsme umístili do 
volně přístupného instalovaného depozitáře, kte-
rému říkáme Lapidárium. Jsou zde shromážděny 
různé kamenné artefakty od středověku po součas-
nost. Zábradlí je uloženo tak, aby bylo dobře vidět, 

Na replice mostu byla moderní technologií vytvořena i replika historického nápisu (vlevo nahoře původní nápis, 
pod ním replika), který si tak může přečíst každý návštěvník oblíbeného výletního místa na cyklostezce.

v budoucnu ho ještě čeká restaurátorský zásah, ale 
na to je klidně čas,“ vysvětlil ředitel Prácheňského 
muzea v Písku Jiří Prášek.

O  záchranu historické památky se zasloužili 
především členové spolku „BUDDIES“ of the 4th 
Armored Division Písek, kteří jsou také spolupo-
řadateli květnových oslav.

Více historických info: http://buddies-pisek.cz/
ZDENKA JELENOVÁ
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Rok 2017 byl pro tanečníky TCS Louisiana vel-
mi úspěšný. Na zahraničních soutěžích získali 
celkem 78 ocenění. Na Mistrovství světa, které 
tradičně završuje celou sezonu získali pět titulů 
mistr světa v kategoriích Intermediate, Star, Mo-
dern Line dance, ale také v kategorii Team.

Čerstvé medaile z Německa 
a Španělska
První soutěž v nové taneční sezoně je pro taneč-
níky TCS Louisiana tradičně Berlin Open. Tato 
soutěž patří do první pětice největších soutěží 
v Evropě, hned za Czech Open. O víkendu 16. - 
18. března reprezentovalo město Písek v Berlíně 
15 tanečníků z TCS Louisiana i z Line dance klu-
bu Písek, který se pod vedením Toma Dvořáka 
pravidelně schází každé úterý. Petr Moravec po-
máhal pořadatelům Berlin Open při organizaci 
soutěže jako Scrooteneer, tedy kontrola hodno-
cení poroty. A úspěchů se dostavila celá řada.

Umístění tanečnic z LDk Písek:
Ema Zajíčková – 1. místo v kategorii Social
Alena Smolíková – v  obrovské konkurenci po-
stup do finále v kategorii Social 60+
Jana Mejtová – 3. místo v kategorii Newcomer
Petra Simandlová – nádherné 5 místo za Funky

Umístění tanečníků z TCS Louisiana:
Štefan Vejšický – 1. místo v kategorii Newcomer
Nikola Forejtová – 2. místo v kategorii Novice
Maruška Kellerová - 3. místo v nejpočetnější ka-
tegorii Newcomer 18+
Marcela Zajíčková – 1. místo v kategorii Novice. 
Je to již druhé vítězství, a tak příští rok postupuje 
do kategorie Intermediate.
Matěj Kučera – 3. místo v kategorii Advance
Bára Gabrišová – 2. místo v kategorii Advance
Jana Ťoupalková – 3. v kategorii Novice
Marcela Lejčarová – 2. v kategorii Newcomer
Irena Tomášková – 5. za Smooth
Anna Dvořáková – 4. v kategorii Novice
Tomáš Říha – 3. v Modern Line Dance

Bára a Matěj ještě přidali 1. místo v kategorii 
Showcase. V této kategorii si musí tanečníci při-
pravit šest choreografií v šesti tanečních stylech 
na danou hudbu. Náročnou disciplínu zvládli na-
poprvé opravdu skvěle.

Jarní soutěže doplnili Zuzka Tran a  Tomáš 
Říha svou účastí ve Španělsku, kde se soutěžilo 
6. - 8. dubna. Zuzka a Tomáš získali první místo 
v  kategorii Novice. Zuzka ještě přidala 2. místo 
a Tomáš 3. místo v Modern Line Dance.

Starostka poděkovala tanečníkům 
TCS Louisiana za skvělou reprezentaci

TCS Louisiana navázala na loňské úspěchy dalšími medailemi v  nové 
soutěžní sezoně. Skvělou reprezentaci ČR a města Písku ocenila starostka 
Eva Vanžurová přijetím všech účastníků Mistrovství světa na písecké 
radnici. V obřadní síni poděkovala mladým členům souboru i vedoucímu 
country taneční skupiny Tomu Dvořákovi. 

BLAHOPŘEJEME

TCS Louisiana

V Line dance tančí všichni s viditelným nadšením. 
Foto archiv TCS Louisiana

Ohlédnutí za úspěchy 
SOŠ a SOU Písek

Na konci března se žáci písecké školy účastni-
li tří odborných soutěží. Učni oboru Instala-
tér Josef Měchura a Vít Šimůnek reprezento-
vali školu na krajském kole celostátní soutěže 
„Učeň instalatér 2018“ pořádané v  Českých 
Budějovicích, kde obsadili druhé místo. Re-
gionální kolo celostátní soutěže oboru Truh-
lář „Mistrovství republiky oboru Truhlář“ se 
uskutečnilo společně pro Jihočeský kraj a Kraj 
Vysočina v Havlíčkově Brodě. Žáci Dominik 
Hudrment (na snímku s diplomem) a Daniel 
Bláha vyhráli soutěž družstev a v  jednotliv-
cích se umístili na prvním a druhém místě. 

Dominik Hudrment tak bude reprezen-
tovat školu v  celostátním finále, které se 
uskuteční v dubnu v Brně v rámci veletrhu 
nábytku MOBITEX 2018. Poslední soutě-
ží byl mezinárodní veletrh fiktivních firem 
v Praze. Soutěžní tým školy obhájil úspěchy 
z minulých let a v konkurenci více než 120 
firem zvítězil v kategorii „katalog“. Celkově 
třetí místo se žákům podařilo získat v soutě-
ži o nejlepší prezentaci firmy.

ZDENĚK KALINOVSKÝ, 
zástupce ředitele

KŘÍŽOVKA O CENy

K jaru patří sportování od pradávna. Ovšem prvním sportovním klubem v Písku byl klub /tajenka č.1/. A dříve 
než přeslavný Klub velocipedistů tu údajně existoval klub /tajenka č. 2/. Řešení 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 26. 
DUBNA. Dva  dnešní  výherci  získají  po  dvou  volných  vstupenkách  na  FRESH  FESTIVAL  –  gurmánský 
festival dobrého jídla a pití v Českých Budějovicích, který se koná 9.-10. června (viz str. 17)

Tajenka z  minulého čísla: /Existují věci,/ pro které stojí zato trpět“. Obdrželi jsme 26 
správných odpovědí a vstupenky do Lezeckého centra Leze Top v Písku získávají 
Hana Brožová a Jaroslav Čermák.
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S blížícím se termínem odevzdání diplomové práce 
bylo třeba začít řešit také její kabátek – desky. Za 
dobrý nápad jsme s  kolegyní považovaly grafic-
ky navrhnout vzhled desek, abychom tiskařským 
službám ulehčily práci s výrobou. Předlohu neboli 
„mustr“ jsme tedy pečlivě připravily a vytiskly sa-
mozřejmě ve dvojí verzi s našimi jmény. 

V tuto chvíli vyvstala otázka „Kam s ním?“ Shod-
ly jsme se jednoznačně, že nejspolehlivějším místem 
svěření našich prací, na kterých jsme strávily velkou 
spoustu času a  kvůli kterým nám na čele přibyla 
nejedna vráska, bude Copycentrum paní Marcely 
Levé. Je zde už řadu let, proto bude zcela jistě dob-
rou a spolehlivou volbou. S dostatečným předstihem 
jsme předlohu, jak budou desky vypadat, odnesly 
do Copycentra. Pracovnice předlohu přijala a ještě 
si napsala propiskou do každé z  nich poznámku 
o barvě desek a písma. Vše domluveno, v pátek brzy 
ráno přineseme vytištěnou práci, a  již odpoledne 
budeme mít naše dílo svázané, hotové, hurá! 

Přišel konečně pátek. Slavnostně jsme naše 
díla předaly k dohotovení pracovnici Copycentra. 

Na místo pozdravu nás počastovala povzdychem 
a protočením očí, asi jsme přišly moc brzy. Neva-
dí, každý nemusí mít po ránu náladu bez mráčku. 
Dodaly jsme si odvahy a ještě jsme se ujistily, zda 
je jasné, jaký obsah do kterých desek patří. Další 
dotazy nám strach již nedovolil. 

Odpoledne jsme si vyzvedly konečně hotové prá-
ce. Následující den při sobotní výuce a též posled-
ním dnu, kdy bylo možné práci odevzdat, přišel 
velký šok. Některé z  pracovnic přišlo jako skvělý 
nápad svázat dohromady s  diplomkou samotný 
vzor, „mustr“ desek! Jaká skvělá myšlenka... 

Co teď? Sobota, poledne, nikde žádná tiskař-
ská služba, kde by nám tento propiskou popsaný, 
zmačkaný, umazaný canc papíru z diplomové prá-
ce zase odstranili. Pocit bezmocnosti, vzteku. Toli-
ka desítek hodin práce strávených nad prací, která 
je výsledkem magisterského studia a  prezentací 
sebe sama. Představa, že člen obhajobní komise 
otevře diplomovou práci a  narazí na zmačkaný, 
na několikrát přeložený a počmáraný papír... Han-
bou by se člověk propadl! Oběma nám běželo hla-

vou, jakou omluvu při květnové obhajobě zvolíme, 
abychom nebyly před komisí za úplné blbce. Nešlo 
dělat nic jiného, práci jsme znehodnocenou, plnou 
ostudy odevzdaly. 

Po víkendu jsme, obě zklamané i naštvané, vy-
razily reklamovat chybu vazby. Jaké jsme to měly 
štěstí, že jsme narazily přímo na majitelku obcho-
du. Těšily jsme se totiž a doufaly, že reklamaci beze 
všeho přijme a alespoň finančně nám vykompen-
zuje ten trapas, faux-pas, trapnou chvíli, která nás 
v  květnu čeká. Nutno podotknout, že nás vazby 
diplomových prací stály 1.200 Kč. 

O to větší překvapení bylo, když nám paní ma-
jitelka reklamaci nejen odmítla přijmout (před-
ložena fotodokumentace, že ten cár papíru tam 
opravdu svázaný byl), ale ještě nám s arogantním 
úsměvem na tváři řekla, ať na jakoukoliv kom-
penzaci zapomeneme. Její rada zněla: „Měly jste 
stránku z diplomky prostě vytrhnout“

Předpokládáte-li, že v  Copycentru pracují lidé 
s dostatečnými vědomostmi na to, aby selským rozu-
mem vydedukovali, že počmáraný a zmačkaný cár 
papíru do diplomové práce nepatří, jste také jako 
my vedle jak ta jedle. Přejeme paní majitelce, aby 
s  tímto „milým“ přístupem měla dostatek spokoje-
ných zákazníků. A nám? Nám držte v květnu palce!

M. Boušková, M. Bečvářová

Velmi milé a příjemné jednání? 
Zajděte do Copycentra v Písku!

Městské středisko sociálních služeb poskytuje kromě základních 
sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany – pe-
čovatelská služba, osobní asistence – i sociálně-aktivizační služby 
pro danou cílovou skupinu. Starostka města, která má ve svojí gesci 

mimo jiné i sociální oblast, se ve spolupráci s MSSS rozhodla vyhlásit dvě velké soutěže pro senior-
skou veřejnost. Filozofií volnočasových aktivit, které se pojí s naplněním volného času, je to, že aktivi-
ty mohou zlepšovat soběstačnost seniora a posílit jeho psychickou i fyzickou kondici. Naší společnou 
snahou je sblížení seniorů, společenský život a vyplnění volného času. Aktivní prožití volného času 
je pro seniory velmi důležité, a proto volnočasové aktivity pro seniory by měly být co nejrozmanitější 
a měly by být zaměřeny na podporu zdraví a celkovou pohodu seniora. 

Naším cílem – a to si také od těchto soutěží slibujeme –  je umožnit co nejširší seniorské veřejnosti 
účastnit se akcí na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti a tím 
podporovat svoje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity.

MARCELA PRŮŠOVÁ, ředitelka Městského střediska sociálních služeb

Pravidla soutěže „O nejaktivnějšího seniora“
Soutěžit se bude v šesti kategoriích, každý účastník si může vybrat jednu i více z nich. Soutěž se 
bude konat od 2. května do 30. června, termíny a podrobnější informace o jednotlivých katego-
riích jsou uvedeny v Pravidlech soutěže a průběžně budou zveřejňovány v tisku a na webových 
stránkách www.mesto-pisek.cz, www.pspisek.cz, www.centrumkultury.cz.

Ve středu 2. května v 9 hodin se uskuteční setkání v jídelně pro důchodce na nábřeží 1. máje 
2142, Písek. Na tomto setkání dostanou zájemci veškeré informace. Bude vyhlášeno zadání jed-
notlivých kategorií, do nichž je možné kdykoliv v průběhu soutěže vstoupit. Závazný je pouze 
termín 15. červen (11 hod.), kdy budou ukončeny literární, výtvarná a  fotografická kategorie 
a dokdy je nutné odevzdat práce v Městském středisku sociálních služeb. 

Do kategorie Fantazie v kuchyni je třeba se přihlásit do 28. května. Následu-
jící den obdrží soutěžící v MSSS potřebné suroviny. Ve sportovní kategorii se 
bude konat soutěž 24. května od 10 hodin na sportovní stezce u Smetáka, sraz 
účastníků v 9 hodin na nábřeží 1. máje, odkud bude zajištěna doprava. Katego-
rie Mě paměť nezklame se uskuteční 30. května od 8.30 v MSSS na nábř. 1. máje. 

Soutěž „O nejaktivnějšího seniora“ se koná pod záštitou starostky města Pí-
sek a nejaktivnější senioři se 26. září se starostkou města setkají na radnici.

Soutěž o nejaktivnějšího seniora Netradiční 
narozeninový dárek
I stalo se před nějakým časem... několika de-
sítkami let..., že se v Písku narodil jeden chla-
pec. Rostl, dospíval, mužněl a  stárl. Jak tak 
stárl, zjišťoval, co je v životě důležité. A tak, 
když se přiblížila oslava jeho kulatých naro-
zenin, přišel za svými blízkými s  nápadem: 
„Mým narozeninovým přáním, moji milí, je 
dostat od vás peníze. Nechci žádné dary, žád-
né věci... Jen peníze.“ 

Podivili se všichni blízcí a  pozvaní hosté: 
„Peníze? Co je to za dárek?“ Ale splnili přání 
oslavence. Na velikou oslavu přinesli v obál-
kách finanční hotovost. Než začala oslava, 
vzal si oslavenec slovo: „Jsem moc rád, že jste 
přišli a že jste splnili mé přání. Všechny peníze, 
které jsem od vás dostal, chci věnovat na dob-
rou věc. Dostane je domácí hospic, aby mohl 
pečovat o lidi, kteří umírají a nechtějí být v ne-
mocnici, ale doma se svými blízkými a těšit se 
z  jejich přítomnosti, jako se teď těším já z  té 
vaší. Moc děkuji všem.“

Tak tento už velký a dospělý chlapec, který 
za svůj život zmoudřel, věnoval neuvěřitel-
nou částku 70.000,- Kč Domácímu hospi-
ci Athelas v  Písku. A  jelikož si přál zůstat 
v  anonymitě, chtěli bychom mu za dobrý 
skutek a jeho velké srdce poděkovat alespoň 
touto cestou. Děkujeme!

Za tým Domácího hospice Athelas 
DANIELA NECHVÁTALOVÁ

POZVÁNKy

Jihočeské zemědělské muzeum 
zahajuje sezónu!

28. a 29. dubna:
 děti VSTUP ZDARMA!

Otevřeno bude od 10 do 18 hod
      a děti do 18 let budou mít 
      vstup do muzea zdarma.

Více informací:
www.zemedelske-muzeum.cz

Otevírací doba muzea 2018:
úterý až neděle 10 – 18 hod.

Festival se již konal 
v řadě měst. Sedm let 
je stabilním očekáva-

ným bodem kulturního programu města Plzně, 
dlouhá léta je doma i v Pardubicích, podruhé se 
na něj mohou těšit v Českých Budějovicích a Li-
berci, navštívil ale i Prahu a Brno. 

Jenom loňský ročník festivalu přilákal bezmála 
100 tisíc návštěvníků, kteří zkonzumovali celkem 
250 tisíc degustačních porcí. Na každém z festi-
valů se pak představilo 20 top restaurací, 11 pi-
vovarů, které dohromady přivezly až 50 pivních 
speciálů a  vytočily 25 tisíc piv, deset vinařství 
s celkem pěti tisíci prodanými lahvemi vína, čtyři 
pražírny kávy a deset tisíc uvařených káv. 

V rámci programu bude i letos připraveno hned 
několik pódií, z nichž dominantní je hlavní Beko 
cooking stage s živými kulinářskými show vyhláše-
ných kuchařských es, jako Zdeněk Pohlreich a dal-
ší. Chybět nebudou ani workshopy (Beko cooking, 
Beko workshop stage) nebo pódium, které se bude 
věnovat kávě – Bencini Caffé Coffee Stage.

Kromě skvělé podívané ale můžou návštěvníci 
po celou dobu konání festivalu degustovat menu 
TOP restaurací jihočeského regionu a  v  soutěži 

si zvolit tu nejlepší z nich. O vybrané lahůdky ať 
už regionální nebo světové kuchyně není v tomto 
regionu nouze, proto rozhodně bude z čeho vybí-
rat. O vítězi pak rozhodnou jak hlasy veřejnosti, 
tak odborné poroty. 

O netradiční pohlazení chuťových pohárků se 
postará zážitková gastronomie, jako například 
molekulární a  extrémní catering nebo entomo-
fágie neboli hmyz na talíři. A zajímavým bodem 
letošního ročníku bude i  objevování různých 
světových kuchyní a specialit. „V minulých letech 
jsme si všimli velkého zájmu lidí o vše, co souvisí se 
zahraniční gastronomií. Proto jsme se rozhodli po-
jmout letošní ročník jako takovou malou cestu na-
příč kulinářským světem. Návštěvníci tak mohou 
ochutnat kuchyni indickou, vietnamskou, americ-
kou, francouzskou, středomořskou a další,“ uvádí 
Petr Jirásek, pořadatel festivalu. 

Pro milovníky lahodných moků, jako jsou víno 
a pivo, budou připraveny ochutnávky z české i za-
hraniční produkce nejlepších vinařství a předsta-
ví se známé i menší, či rodinné pivovary. 

Na své si přijdou prostě všichni, od pivních 
nadšenců přes milovníky světové kuchyně až po 
rodiny s dětmi. 

BEKO FRESH FESTIVAL: Milujeme dobré jídlo 
se Zdeňkem Pohlreichem a dalšími

„Věříme, že druhý ročník festivalu v Českých Bu-
dějovicích přiláká, stejně jako na BEKO FRESH 
FESTIVALECH v  ostatních městech, desetitisíce 
gurmánů a že se stane inspirací pro všechny, kdo 
holdují dobrému jídlu a pití,“ dodává Petr Jirásek. 

Organizátoři nabízejí letos i  možnost zakoupit 
si vstupenky v  předprodeji v  sítích GoOut, Tic-
ketportal nebo na www.freshfestival.cz/vstupenky. 
Cena vstupenky v předprodeji (100 Kč za osobu) 
zahrnuje navíc lákavý bonus v podobě „školy če-
pování piva“ Pilsner Urquell s pravým Masterem 
Bartenderem! 

Festival se uskuteční 9. a 10. června 2018, na 
Výstavišti České Budějovice. V  sobotu bude 
v  celém areálu probíhat program mezi 10:00-
20:00 a v neděli pak od 10:00 do 17:00 hodin. 

Více info na webu www.freshfestival.cz, infor-
mace pro budějovický festival budou spuštěny 
24. dubna po 12. hodině.             -PR-

České Budějovice se spolu s  dalším městy, kterými jsou Plzeň, Pardubice 
a Liberec, stanou hostiteli Beko Fresh festivalu roku 2018 – největšího českého 
festivalu dobrého jídla a pití. Jak je již pro tuto událost řadu let zvykem, půjde 
o příjemně strávený víkend, doslova nabitý bohatým programem a skvělou 
gastronomií. Svým podtitulem MILUJEME DOBRÉ JÍDLO! láká festival všechny 
Jihočechy k degustaci vybraných zahraničních pokrmů a delikates.

Inzerce

Srdečně vás zveme na 

LITERÁRNÍ PODVEČER POEZIE
MUDr. Bohumila Ždichynce, CSc., 
nositele Ceny Jaroslava Seiferta

V pondělí 23. dubna 
v poetické galerii Art 
Space, Řetězová ulice 
7, Praha 1, v 19 hodin

Účinkují Radka 
Tesárková a Vojtěch 
Hájek, hudební 
doprovod Jiří Šámal.
V průběhu večera 

bude pokřtěna nová autorova kniha.

Nejpodstatnější v  životě tušíme, nevidíme 
dál než zase stopy. Jak nalézat ve světě krásu? 
Jsme uživatelé předmětů civilizace a žijeme 
v  prostředí, jehož principu fungování pře-
stáváme rozumět... A krédo autora? Aby člo-
věk žil ve víře a nejenom přežíval, potřebuje 
k tomu pravdu: chtít lepší svět. 



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz
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K dispozici má dva hektary plochy, z toho 3000 m2 
krytých ploch, a svou nabídku neustále rozšiřuje. Pí-
sečtí zákazníci mohou z plného sortimentu vybírat 
v pobočce zahradnictví v Hradišťské ulici (u zahrady 
Městských služeb Písek), kde je otevřeno každý vše-
dní den od 9 do 17 hod a v sobotu od 9 do 12 hod.

Čím je vaše zahradnictví zajímavé?
Co se týče produkce okrasných dřevin, jsme nej-
větší pěstební školka v  jižních Čechách. Školek 
tady moc není a zdejší prodejci většinou jen pře-
kupují cizí produkci. Naše zahradnictví leží po-
měrně vysoko, jsme 476 m nad mořem a poloha 
je tady otevřená. Takže rostliny, které tady vyros-
tou, také v tomto kraje dobře vydrží. Prodáváme 
i na Chyšecko a Nadějkovsko, kde je nadmořská 
výška až 600 m, a musíme rostliny pěstovat tako-
vým způsobem, aby tam našim zákazníkům dob-
ře prosperovaly.

Jak se toho dá dosáhnout?
Rostliny příliš nerozmazlujeme, s hnojivy šetříme 
a myslím si, že je to dobrá cesta. Lidé už pozna-
li, že když si koupí rostlinu, která je vypěstovaná 
v lepším případě v Polabí, v horším případě v Ho-
lansku, Německu nebo Belgii, je načančaná na 
prodej, krásná a nakrmená, nemusí úplně spoleh-
livě fungovat v našich krajích. Zatímco rostlina od 
nás, třeba ne tak krásná, naopak funguje výborně. 

Kam vaše rostliny dodáváte?
Hlavní je pro nás produkce rostlin pro velkoob-
chodní zákazníky. Zásobujeme zahradní centra, 
výsadbáře a realizační firmy, kteří budují zahrady, 
městskou i podnikovou zeleň. Rádi od nás odebí-
rají naše rostliny, protože jsou spolehlivé. Po celém 
kraji je naše zeleň vidět na kruhových objezdech, 
v  podnikových areálech i  v  soukromých zahra-

dách. Vedle toho máme vlastní maloobchodní 
prodej v zahradnictví v Milevsku a v Písku. 

Jakou máte nabídku?
Nabízíme téměř kompletní sortiment, aby si u nás 
každý vybral. Seženete u nás cokoli od trvalek, sad-
by jahod, letniček, vzrostlých stromů, přes okrasné 
dřeviny – jehličnany i  listnáče, ovocné stromky - 
moderní odrůdy na zákrscích i vysokokmeny sta-
rých krajových odrůd k obnově stromořadí. 

V čem je výhoda starých odrůd?
Jsou tu dlouho pěstované, zvyklé a tudíž odolné. 
Zaměřujeme se na takové odrůdy a  roubujeme 
je na ty nejvitálnější podnože - plané semenáče. 
Děláme je jako polokmeny a vysokokmeny, aby je 
bylo možné sázet do krajiny a leccos vydržely.

Na co je teď správná doba pro výsadbu?
Jaro letos vypuklo velmi rychle. Aktuálně už bě-
hem týdne končí výsadba prostokořených ovoc-
ných stromků. Slušní prodejci končí s prodejem, 
když stromy začínají rašit. Občas vidím balené 
stromky v igelitech, které už kvetou a lidé je kupu-
jí. To je zločin, za který by měl cech zahradnický 
takovým prodejcům „sekat ruce“. Trvale se prodá-
vají všechny dřeviny v květináčích, které jsou dob-
ře zakořeněné a můžete je sázet kdykoli. 

Jaký máte výběr letniček?
Prodej letniček právě začíná, časujeme ho na ko-
nec dubna a květen. I v tom se lišíme od super-

marketů, kde je mají už od března, ale nemá cenu 
je sázet dřív, mohou namrznout. V Milevsku pro-
dáváme přímo z pěstebního skleníku o ploše 500 
m2 a zákazníci mohou vybírat z 20 000 sazenic. 
V  Písku máme místa bohužel daleko méně, ale 
výběr je také slušný.

Nabízíte také sadbu zeleniny?
Ze sazenic zeleniny budeme mít papriky, rajčata, 
okurky a dýně. Trochu je to i  z donucení, proto-
že mi vůbec nechutná zelenina, hlavně rajčata, ze 
supermarketů. Proto si děláme vlastní staré odrů-
dy, které se dřív šlechtily na chuť. Dnes se šlechtí 
tak, aby brzy zčervenaly, ačkoli ještě nejsou zralé, 
snesly dlouhou přepravu a dlouho vypadaly pěkně 
v obchodě. Na chuť se ale přestalo hledět. A platí to 
bohužel obecně. Koupíte si jablko, švestku, hruš-
ku, ale nepochutnáte si. Proto jdeme zpátky proti 
proudu a hledáme staré odrůdy. Mají i své mouchy, 
nejsou tak odolné proti chorobám, mají nižší vý-
nos, ale zato jsou dobré. Proto nabízíme sazenice 
starých i nových odrůd, ať si každý vybere.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ 

Zahradnictví Trávníček sídlí v  Úzké ulici v  Milevsku, v  původním areálu 
zahrady komunálních služeb z  roku 1961. Jeho majitel, zahradník Martin 
Trávníček, objekt koupil před deseti lety a rozjel v něm ve velkém pěstování 
vlastních okrasných dřevin, ovocných stromů, trvalek a později i letniček. 

Zahradník, kterému nejvíc chutnají 
staré odrůdy ovoce a zeleniny

Ještě v  dubnovém termínu zahájí svou výstavu 
výtvarník David Frank. Frýdlantský rodák patří 
k předním českým restaurátorům papíru a zho-
tovuje originální faksimile vzácných historických 
dokumentů. Ty však v Písku prezentovat nebude, 
jak již název výstavy Jenom malba napovídá – 
v muzejní Galerii představí svou autorskou tvor-
bu. Vernisáž se koná v pátek 27. 4. od 17 hodin 
a výstava potrvá do 27. 5. 

V  Malých výstavních síních dostává v  květnu 
prostor volná a knižní tvorba výtvarníka a  typo-
grafa Václava Bláhy. Ten letos v dubnu oslavil 96. 
narozeniny a v tomto úctyhodném věku a v psy-
chické i fyzické svěžesti představí své dílo na výsta-
vě Jezero duše. Typograficky upravil stovky knih, 
například pro nakladatelství Odeon, Tatran nebo 
Československý spisovatel, více než sto jich i  ilu-
stroval. Jeho volná tvorba zůstává trochu stranou 
pozornosti, pro píseckého diváka je však navýsost 
zajímavá – nejčastěji se v ní totiž objevují motivy 
z  nedaleké Svaté Anny, kde Bláha strávil většinu 
života. Vernisáž se koná ve středu 2. 5. v 17 ho-
din a k vidění bude výstava do 3. června.

A  konečně další autorskou výstavu chystáme 
i v Chodbě knihovny. Od poloviny měsíce zde své 
obrazy a grafiku představí duchovní Církve čes-
koslovenské husitské Michael Štojdl pod názvem

Zamyšlení v  modré. K  připravované výstavě 
mimo jiné říká: „Všechny moje obrázky mají cha-
rakter pocitu, který vychází jako kombinace zadu-
maného a rozjařeného jitra anebo lesního poledne 
či utichajícího smrákání.“ Vernisáž připadá na 
středu 16. května od 17 hodin a výstava končí 
10. června. 

O den později, ve čtvrtek 17. 5., zveme na prv-
ní letošní výstavu jednoho dne s onou nezamě-
nitelnou atmosférou parkánů obrácených k řece. 
Několik svých děl takzvaně U  ZDI zde vystaví 

překladatel a  člen Prácheňské umělecké besedy 
Andrej Rády. O  hudební doprovod se postará 
Jan Wdowyczyn. Vcházejte brankou od řeky, ote-
vřeno bude již od 16 hodin, zahájení výstavy pak 
od 17 hodin. V případě nepřízně počasí se výsta-
va přesouvá do přednáškového sálu. 

Od května do října se veřejnosti opět otevírá 
Památník města Protivína. Mimo stálou expo-
zici ověnčenou muzejní cenou zde bude po celou 
sezónu k vidění speciálně pro Protivín připrave-
ná výstava Proměny Marty Krásové. Její kurá-
torka Marie Bartošová v ní vzdává hold protivín-
ské rodačce, operní pěvkyni, která prožila svou 
profesní dráhu ve stálém angažmá Národního 
divadla, odkud vyjížděla na evropská i americká 
turné. Ve výstavě se bude moci návštěvník potěšit 
zejména fotografiemi, více informací pak nabíd-
ne stejnojmenná publikace, která bude poprvé 
představena při vernisáži ve čtvrtek 3. 5. v  16 
hodin v Památníku. Ten je přístupný denně od 
úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Poslední přednáška před létem se v muzeu koná 
ve čtvrtek 3. 5. od 16 hodin, kdy nás do Západní 
Kanady zavede profesionální cestovatel ze Stra-
konic Miloslav Martan. Krásná města Victoria či 
Vancouver, tisíc let staré deštně pralesy u Tichého 
oceánu, stovky ledovců... To vše objektivem pana 
Martana. Přednáškový sál se pak zaplní ještě jed-

Loňské Vítání ptačího zpěvu vedlo do brownfieldu, 
letos ornitologové míří mezi paneláky.

KULTURA

V Prácheňském muzeu: Michael Štojdl, 
Andrej Rády, režisér Filip, ptačí zpěv, Jezero duše 
Dubnové dny utíkají a na dohled je květen. Program v muzeu slibuje opět 
několik novinek ve výstavních síních, po zimě otevíráme protivínskou 
pobočku a společně opět přivítáme ptačí zpěv. Těšíme se na vás. 

Slavnou protivínskou rodačku Martu Krásovou 
připomene výstava v Památníku města Protivína.

Autorská tvorba restaurátora Davida Franka 
je v květnu k vidění v muzejní Galerii.

nou a to ve čtvrtek 25. května od 16 hodin při be-
sedě s píseckým rodákem, režisérem Františkem 
Filipem.  Zároveň půjde i o autogramiádu knihy 
Přelet nad píseckým hnízdem a navíc zde bude 
promítnut krátký film z produkce FAMO Písek. 

S postupujícím jarem jistě už amatérští orni-
tologové čekají na oblíbenou akci Vítání ptačí-
ho zpěvu. Letos připadá na neděli 13. 5., sraz je 
opět v 6 hodin na zadním nádvoří muzea před 
přednáškovým sálem, žádoucí jsou vlastní dale-
kohledy, i když na místě jich bude několik k za-
půjčení. Muzejní zoologové Jiří Šebestian a Ka-
rel Pecl tentokrát plánují trasu mezi paneláky, do 
zahrad a snad i do lesa. Dozvíte se, kolik ptačích 
druhů žije ve městě, naučíte se některé z nich ro-
zeznávat podle zpěvu a navíc se potěšíte jarním 
městem bez ruchu dopravy. 

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

KLÁRA KOUBOVÁ, 
Prácheňské muzeum v Písku
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PŘÍSPĚVKY O AKTIVITÁCH ŠKOL A NEZISKOVEK 
stejně jako názory všech občanů 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.

ZE SPOLEČNOSTI

Vítáme a loučíme se... Zemřeli v dubnu

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

Hledám také důchodkyni na společné 
vycházky 6 – 8 km o víkendu, tel. 604 420 418.

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.

•	 Seniorský dům přijme zdravotní sestru, 
nástup možný ihned, 23–26.000, příspěvek 
na živ. poj, 13 plat, závodní stravování, poža-
dujeme vzdělání v oboru, obsluha PC, praxe 
,samostatnost, empatii k seniorům, bezúhon-
nost. Jaroslava Kučerová: 603 800 109 mail: 
kucerova@seniorskydum.cz.

Pořadatelé kulturních akcí
CENTRUM KULTURY města Písek: nábřeží 1. máje 1605, Písek, 
tel. 382 734 711, recepce@centrumkultury.cz, www.centrumkultury.cz
•	 Kino Portyč – tel. 382 734 720; DFŠ – Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
•	 Galerie Portyč, Čechova 406; Sv. Trojice – Koncertní síň sv. Trojice

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.

3. 4. Kristýně Puškové z Písku syn Theodor
5. 4. Lucii Vejvodové z Vodňan 
 dcera Ema Kolesárová
5. 4. Michaele Hanzlíkové z Protivína 
 syn Václav Prokeš
6. 4. Nikole Mandlové z Písku syn Kryštof Buzek
6. 4. Monice Minárikové z Protivína 
 syn Pavel Vávra
6. 4. Vendule Slámové z Mirovic syn Dominik 
6. 4. Lence Marouškové z Písku syn Petr Kessner
6. 4. Veronice Lavrinčíkové z Neznašova 
 syn Tomáš
7. 4. Daniele Honischové z Bošovic dcera Anna
7. 4. Kateřině Němcové z Protivína 
 syn Sebastian Žabka

Pohřební služba Foitová – Vrba, 
  Harantova 415, Písek
3. 4. Tomáš Benesch, Písek, 71 let 
4. 4. Jana Famfulová, Praha, 88 let
5. 4. Miloslav Císařovský, Písek, 64 let 
12. 4. Růžena Vranovská, Písek, 87 let 
12. 4. Jana Šmídová, Písek, 27 let 
12. 4. Bohuslava Vančatová, Čížová, 100 let 
13. 4. Václav Jiruš, Záhoří, 86 let 
13.4. Františka Keclíková, Písek, 94 let
12.4. Ladislav Šimůnek, Mirotice, 77 let
14.4. Petr Krejčí, Písek, 47 let
16. 4. Květuše Kotápišová, Písek, 90 let 
16. 4. Vladimír Lopata, Tukleky, 86 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek,
  Lesní hřbitov v Písku
4. 4. Jaroslav Somr, Písek, 93 let
6. 4. Libuše Kubicová, Záhoří, 75 let
7. 4. Jana Čížová, Heřmaň, 78 let
14. 4. Jiří Tokár, Písek, 61 let
15. 4. Jana Stehlíková, Písek, nedožitých 85 let

Narodili se v dubnu 8. 4. Jaroslavě Hanzalové z Žárovné dcera Emma
8. 4. Lucii Kocourkové z Písku 
 syn Antonín Tadeáš
9. 4. Petře Dubské z Lidmovic 
 dcera Sofie Čadková
9. 4. Ivě Hořejšové z Písku syn Alfréd Majer
10. 4. Michaele Velemanové z Písku dcera Lýdie
10. 4. Vladimíře Potůčkové z Rakovice syn Lukáš
10. 4. Michaele Bromové z Frymburka 
 syn Matyáš
10. 4. Janě Kubátové z Ječné syn Michal
11. 4. Žanně Korišové z Vlachova Březí 
 dcera Ema a syn Jakub Dejmkovi
11. 4. Petře Jirkalové z Písku syn Viktor Janáček
12. 4. Janě Čižmárové z Písku 
 dcera Nela Kovářová
12. 4. Kristýně Zemanové ze Suchomast 
 dcera Kristýna Syrovátková
12. 4. Lence Tupé z Opařan syn Michal Vontroba
14. 4. Petře Peškové z Písku dcera Bára
14. 4. Pavle Charvátové z Oldřichova 
 dcera Kateřina Kverková
14. 4. Daně Studihradové z Host dcera Dana
15. 4. Bohumile Kortusové z Písku 
 syn Patrik Brůžek
15. 4. Aleně Randákové ze Skal syn Jan
16. 4. Janě Hrdličkové ze Záhoří syn David
16. 4. Olze Barbaros z Prahy syn Luka
17. 4. Michaele Oláhové z Divína syn Ján
17. 4. Lence Štusákové z Vrcovic syn Jan
17. 4. Markétě Brejchové z Písku 
 syn Robin Königsmark

BLAHOPŘEJEME

Medaile 
pro ZIPáky: pět 
zlatých a stříbro
V neděli 8. dubna se Taneční centrum Z.I.P. Písek 
zúčastnilo prvních postupových kol na meziná-
rodní festival Mia Dance Festival Prague 2018. Ve 
velké konkurenci a pěkně obsazených kategoriích 
si vytancovali krásné úspěchy a  ukázali, jak umí 
písečtí tanečníci tančit. Současně si zajistili postup 
na mezinárodní finále festivalu MIA Dance Festi-
val Prague. 

Na postupové soutěži MIA Český Krumlov 
soutěžilo šest zipáckých choreografií a na sto ta-
nečníků a tanečnic. Nejmladším dětem z choreo-
grafie Gargamel bylo v průměru šest let.

Krásná byla nejen soutěž, ale i počasí, a tak si 
ZIPáci mohli mezi dopolední a  odpolední částí 
soutěže  prohlédnout Český Krumlov. Velké díky 
patří tanečníkům za jejich výkony, za podporu 
městu Písku, rodičům, ale hlavně také lektorům.

POZVÁNKA DO EMAUZ
Senior Point míří 

za princeznou ruské opery 
Senior Point zve na zájezd do Prahy: Petřín v květu 
a koncert ruské sopranistky, princezny ruské opery 
MARINY VYSKVORKINY – „Vivat opera, Vivat 
opereta“  v Emauzském klášteře v sobotu 26. května.

Procházka rozkvetlým petřínským sadem až k roz-
hledně a  bludišti nebo návštěva památek, výstav 
a  galerií hlavního města. V  koncertních prostorách 
Emauzského kláštera pak zazní od 17 hodin známá 
i  méně známá díla v  podání ruské pěvecké operní 
legendy. Marina Vyskvorkina je rusko-ukrajinská so-
pranistka, žijící v ČR, která  zazářila na prknech Ná-
rodního divadla a zpívá v zahraničí, především v Itálii. 
Klavírní doprovod – Svetlana Melniková. Koncert je 
pod záštitou Ruského střediska vědy a kultury v ČR. 

Odjezd: Družba 8:00, Olympie 8:10, Platan 8:20 h. 
Návrat: do 21 hod. Cena 540,- Kč včetně vstupného.

Den s (pra)rodiči na školní zahradě
Středa 2. května od 15 hodin 
v RC Fazole, Písek městský areál
Zahrada bude otevřená od 14 do 17 h.

Program:
• 15.30 zahájení, představení Skutečně 

zdravé školy
• Představení projektu Obnova Zahrady 

Fazole – obnova herních
• prvků, nové keře s jedlými plody, 

rozšíření o lesní část pozemku.
• 15.45 Ochutnávka zdravých svačinek.  Sdílení zkušeností.
• 16.00 Osetí záhonků (možno přinést sazenice), sázení keřů.
• Tvorba zážitkového chodníčku s Verčou.
S sebou přineste hlavně chuť tvořit a vhodné oblečení.
Více info: www.skutecnezdravaskola.cz/tyden-s-prarodici-na-skolni-zahrade

e-mail: rcfazole@gmail.com, tel. 775 177 640

Výsledky:
1. místo – děti Gargamel, kat. 5 – 6let, originální 
dynamic (K. Humpálová, J. Jevčák, S. Morávková)
1. místo – děti Alza.cz, kat. 9 – 9,99 let, originální 
dynamic (K. Písaříková)
1. místo – starší děti Paris, kat. originální slow 
(T. Hašková, K.Vlasatá)
1. místo – nejstarší tanečníci Bezmocí, kat. profi 
originální dynamic (M.Vrbová)

1. místo – nejstarší tanečníci Vedeni osudem, kat.
profi originální slow (T. Hašková)
2. místo – Království sladkostí, věk. kat  – 8let 
(M. Vrbová, K. Sýkorová)

 K  tomu nejstarší tanečníci získali extra dvě 
ocenění za získání nejvyššího počtu bodů v do-
polední a odpolední části soutěže za choreografie 
Bezmoc a Vedeni osudem.

Kontakt: www.tczip.cz

Společné foto všech soutěžních choreografií na soutěži

Choreografie Vedeni osudem získala 1. místo a nejvyšší počet bodů od porotců. Choreografka: Tereza Hašková.



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

22 23

09 / 2018 09 / 2018KAUZA

Ačkoli petici proti kasinu podepsalo 320 osob 
a oficiální nesouhlas zveřejnil i pedagogický sbor 
základní školy, vedení obce zatím od záměru ne-
odstoupilo. Na značně zmateném jednání zastu-
pitelstva 27. března bylo rozhodnutí odloženo, 
usnesení a zápis však nebyly ani po více než třech 
týdnech zveřejněny. 

Občané nyní sbírají podpisy pod návrh na koná-
ní místního referenda. Obávají se především zvý-
šení kriminality, negativního vlivu na děti, ohrože-
ní budoucnost místní školy, znehodnocení života 
v obci a ztráty hodnoty soukromých nemovitostí.

Redakce Píseckého světa obdržela celou řadu 
negativních reakcí, které hovoří proti záměru 
výstavby kasina a z nichž několik vybíráme. 

P. Cyril Havel, 
bývalý farář v Záhoří:  
Pokud budou občané Záhoří rozhodovat o  tom, 
zda dát v obci prostor hazardu, tak je myslím dob-
ře zvážit dopad, jaký by to mohlo mít na budouc-
nost mezilidských vztahů. Setkal jsem se s několika 
lidmi, kteří hazardu propadli, a  jejich svědectví 
je jasné. Hazard, pokud je dostupný, ničí rodiny, 
páry, životy. Přestože vím o  dlouhodobé starosti, 
jakou zastupitelé mají s objektem motorestu, je pro 
mě zásadní otázka, co je cennějšího". 

Robin Kudweis, 
člen petičního výboru:
Od začátku se mi nelíbí, jakým stylem a  jakou 
rychlostí mělo dojít k prodeji objektu investorovi 
kasina za co nejmenší pozornosti lidí. Velká část 
občanů to při sběru podpisů pod petici potvrdila 
a  shodujeme se na tom. V době, kdy jsme před 
jednáním zastupitelstva 27. března sbírali podpi-
sy pod petici, volal pan starosta opakovaně mojí 
mamince a informovali ji, že to v obci zbytečně 
vyhrocuji a že se mu nelíbí naše chování. 

Po jednání zastupitelstva 
27. března mi pan staros-
ta Petr Kápl osobně volal 
a žádal mě, abychom za-
tím nic nepodnikali, že 
tomu dáme nějaký čas, 
že se zastupitelé poradí 
co dál a  zvažují, že by 
to úplně odpískali. Řekl, 
že rozhodně nechtějí 
jít proti lidem a  proti 
škole, že zatím máme 

referendum nechat být, do dalšího zastupitelstva 
jsou dva až tři měsíce času. Ale ve stejné době 
jsem se dozvěděl, že starosta začal obcházet lidi 
a vysvětlovat jim, jak velké výhody a příjmy bude 
kasino pro obec znamenat. To mi připadá neu-
věřitelné. Na jednání totiž občané vznášeli různé 
zásadní obavy a otázky a starosta nebyl schopen 
ani na jednu z nich hodnotně odpovědět. Veškeré 
odpovědi byly „možná“, „to se uvidí“ nebo „je to 
v  jednání“. Minulý týden nám najednou starosta 
znovu zavolal, že nám dává čtrnáct dní, abychom 
sesbírali podpisy pro referendum.

Po jednání zastupitelstva vyšlo v  médiích ně-
kolik článků, kde jsem se vyjádřil proti kasinu, 
a  starosta mi pak několikrát volal s  tím, že mi 
nechce vyhrožovat, ale že bych se při takovém 
jednání měl mít na pozoru! Na jednání zastupi-
telstva mi někteří vyhrožovali, že bych mohl „do-
stat do držky“, a starosta mi pak řekl, že bych mu 
mohl být vděčný, že on tyto lidi krotil.

Občané jsou ze strany obce záměrně dezinfor-
mování. Bylo řečeno, že se má jednat o  kasino 
a ne o hernu s hracími automaty. Ve skutečnosti 
je zákonem dané, že kasino musí mít nejméně 3 
stoly s živou hrou, a k tomu ze zákona náleží i 30 
herních automatů. Jistý kompetentní člověk, kte-
rý se 30 let zabývá touto legislativou v Táboře mi 
potvrdil, že se za svou praxi nesetkal s  žádným 
kasinem, kde by herní automaty nebyly. Automat 
si najde svého zákazníka snáz než ruleta.

Kromě toho starosta na jednání tvrdil, že po-
kud bude člověk pobírat sociální dávky, tak 
nebude mít do kasina přístup. Ani to se vůbec 
nezakládá na pravdě, protože to nikde není uzá-
koněné. Byl to jen návrh, vytvořit takový registr, 
ale nic takového dnes neexistuje a kasino nemá 
povinnost tyto informace zjišťovat. Pokud půjdu 

z pracáku s vyplacenou dávkou, tak mě do kasi-
na pustí. Tady je lidem lháno, jako když ptáčka 
lapají, pěkně mu zpívají. Je tady hrána dvojí hra. 
Starosta sice všude tvrdí, že nechce jít za každou 
cenu proti lidem, proti vůli občanů a proti škole. 
Přesto pořád kasino obhajuje a obíhá občany. Tak 
se ptám, jaká je ta cena?

Aleš Kudrlička, ředitel kanceláře
REMAX Optimal Písek:
Jako realitní kancelář REMAX Optimal Písek se 
přikláníme k názoru, že vybudovat v dnešní době 
kasino uprostřed střediskové obce je nelogické. 
Všechny obce se naopak snaží podobné "aktivity" 
vytěsnit co nejdále. Navíc je toto místo v těsné blíz-
kosti školky a bytového domu. V případě spuštění 
provozu kasina jednak dojde ke snížení cen nemo-
vitostí, a to nejen v těsné blízkosti kasina, provoz 
může mít také vedlejší následky spojené s nočním 
osvětlením, provozem klientů atd. Jako realitní 
kancelář doporučujeme ve spolupráci s obcí najít 
nového nájemce nebo majitele, který by zde pro-
vozoval původní restauraci s  ubytováním. Pokud 
by se tento záměr nedařilo dlouhodobě zrealizo-
vat, doporučujeme na místě restaurace vybudovat 
nový bytový dům a parkovací plochy.

MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel
Psychiatr. léčebny Červený Dvůr
Obecně si myslím, že za své zdraví je zodpovědný 
každý člověk sám - proto nejsem moc zastáncem 
omezování rizik zákazy a  nařízeními, v  koneč-
ném efektu to člověka zodpovědnosti odnaučuje. 
Jakkoli se mi hraní nelíbí, z  tohoto mého obec-
ného postoje bych je ale neomezoval a sázel bych 
(se vší naivitou) na rozum a zodpovědnost lidí. 
Jiná situace je pro mě ale ochrana dětí a mladých 
lidí. Tady by určitá ochrana před některými je-
jich chybami být měla. A zní mi lépe, když tuto 
ochranu vytváří místní komunita, tedy obec 
(svými vyhláškami a  svými rozhodnutími), než 
stát (svými zákony). Pochopil jsem, že přesně 
o tento případ zde jde. 

Zákon výstavbu vedle casina nezakazuje, ale 
rozumná obec by si podle mě měla odpovědět, 
jestli opravdu chce, aby casino bylo vedle školy. 
Osobně bych raději žil v místě, kde vedle školy, 
kam chodí moje děti, žádná takováto rizika ne-
jsou. Hned chci doplnit, že nejde jen o  riziko, 
že školák půjde hrát, ale spíš o riziko, že pro vy-
růstající dítě se casino stane normálním prvkem 
prostředí, normální součástí života. Casino samo 
o  sobě jistě není démonickým místem, ale pro-
středí, kam chodí děti do školy a kudy chodí děti 
do školy, má určitě vyšší ambice.

Jakou cenu a pro koho
má kasino v Záhoří?

V posledním čísle PS jsme informovali o v dnešní době nevídaném případu 
obce Záhoří, která zvažuje, že prodá část budovy chátrajícího motorestu 
na návsi, v  těsné blízkosti základní školy, prodejny potravin a  kostela se 
hřbitovem, zájemci o vybudování velkého kasina s nepřetržitým provozem. 
Slibuje si od toho řešení problému s budovou a příjmy z hazardních her do 
obecní pokladny. Veřejnost však nebyla o záměru s předstihem informována 
a postup obce Záhoří vzbudil mezi občany velký rozruch.

Jednání zastupitelstva o kasinu bylo poměrně 
emotivní – na snímku jeden z příznivců záměru.

Ředitelka školy shrnula důvody proti stavbě kasina.

Starosta Záhoří záměr 
kasina obhajoval.

PUBLICISTIKA

Nejeden otec tajně 
sní o tom, jak vez-
me synka poprvé 
na fotbal (nebo 
na hokej nebo na 
modelářské závo-
dy nebo na posed 
nebo na ryby; do-

plňte si dle libosti). I já jsem si představoval,  jak 
jednou vezmu svého potomka na první velký 
koncert a  ukážu mu tu „svou“ muziku. Jenže to 
dopadlo naopak; náš první velký koncert jsme 
společně absolvovali díky Boříkovi, který tolik stál 
o návštěvu koncertu Boba Dylana v Brně (na roz-
díl ode mě, který už Boba Dylana jednou naživo 
viděl a jeho krkavčí přístup k vlastním písním mě 
od návštěvy dalších vystoupení odrazoval), že ho 
neodradila ani skutečnost, že byly vstupenky krát-
ce po uvedení do prodeje beznadějně vyprodány. 

Po delším úsilí věnovaném surfování po inter-
netových bazarech kýžené „lupeny“ do haly Vo-
dova v Brně skutečně sehnal, takže jen díky němu 
jsem si mohl na nejdůležitějšího písničkáře 20. 
století opravit názor (respektive na jeho neorto-
doxní interpretaci jeho vlastních písní). Napřed 
tedy koncert z pohledu čtrnáctiletého syna:

„Dlouho očekávaný koncert Boba Dylana ne-
překvapil: seděl u klavíru a hrál na něj místy lehce 
disonantní sóla a  akordy (i  když klavírní motiv 
z Ballad Of A Thin Man hrála kytara), písně vybí-
ral především ze svých novějších desek a došlo i na 
pár starších kousků. Z nových skladeb volil spíš ty 
rychlejší. Největší hity místo něj nakonec odehrál 
pouliční muzikant, který hrál po konci koncertu 

venku. Většina z nových písní byla zahraná věrně, 
ale klasiky opravdu masakroval: Simple Twist Of 
Fate a Highway 61 Revisited ještě zněly podobně 
jako na nahrávkách, ale první ukázkou destrukce 
známých písní se stala Tangled Up In Blue, která se 
změnila z procítěné jednoduché písně na cynickou 
klavírní baladu, již by bez textu nepoznal ani ten 
největší Dylanův fanoušek. Rytmicky pojatá Deso-
lation Row byla zase rozeznatelná spíš podle melo-
die než podle drmoleného textu. Nejlépe předělaná 
byla ale Blowin In The Wind: kdo by čekal Dylana 
bez kapely hrajícího na kytaru a harmoniku, nepo-
chodil by. Píseň, obohacená o střídavá sóla houslí, 
kytary a klavíru byla naopak ukázkou sehranosti 
kapely. Na začátku koncertu jsem si říkal, že to je 
docela dobré, v půlce jsem si nadšeně podupával, 
a když se na konci rozezněl úvodní motiv z Ballad 
Of A Thin Man, byl jsem úplně nadšený a pohl-
cený atmosférou koncertu. Můj celkový zážitek 
z koncertu bych popsal takto: po hodině a půl jsem 
měl pocit, že ve vyprodané hale sedíme teprve deset 
minut. Dva měsíce shánění lístků se zkrátka vypla-
tily: Bob Dylan prostě dokázal, že v  sedmdesáti 
šesti letech pořád zvládá skvěle koncertovat.“

 A jak vnímal Dylanovo vystoupení čtyřiačty-
řicetiletý fanoušek hudby se zkušeností z mnoha 
„velkých koncertů“ světových písničkářských es, 
tedy moje maličkost? Pan Robert Zimmerman 
z Minnesoty mě tentokrát skutečně „dostal“.  Na-
pomohla k tomu i textová zpráva, kterou mi před 
koncertem poslal kamarád: „New York City 1961 
– Brno 2018. Zní to neuvěřitelně.“ Ano, došlo mi, 
jsme vskutku svědky čehosi výjimečného. To, že 
v Čechách (natož v Brně v hale pro 3000 lidí!) už 

podesáté koncertuje jeden z největších hudební-
ků dvacátého století, bychom neměli považovat 
za samozřejmost, ale za zázrak. A až v Brně jsem 
konečně pochopil, že Bob Dylan svým přístu-
pem, kdy v živém podání mění své písně k nepo-
znání, je záměrně neprzní proto, aby provokoval 
posluchače, ale proto, že nemá potřebu připojo-
vat se k tisícům interpretů, kteří hrají pouhé co-
ver verze jeho songů. 

Chcete-li slyšet Dylanovy písně v  originální 
verzi, můžete je slyšet na ulicích měst v  podání 
nejrůznějších buskerů (jako toho po brněnském 
koncertě), ale i  na světových pódiích v  podání 
těch největších hvězd. Pokud jejich autor ovšem 
cítí potřebu je reinterpretovat pro 21. století, ne-
zbývá nám, než mu za jeho nekompromisně umě-
lecký přístup zatleskat a při další písni se na sebe 
se synem podívat a říct si: „Je tohle opravdu Tan-
gled Up in Blue?“ A pak jen nevěřícně zakroutit 
hlavou a nechat si ji dál zamotávat dalšími hudeb-
ními rébusy od muže v  důchodovém věku s  už 
trochu nejistým krokem, ale hlasem stále pevným 
jako skála, který na koncertech neřekne jediné 
slovo, protože už všechna vložil do svých písní.

PETR A BOŘÍK PUTNOVI

TANGLED UP IN BRNO

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.

Bob Dylan s Allenem Ginsbergem na fotografii Elsy 
Dorfmanové na Rolling Thunder Revue, 1975
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NATURAL 
JÍDELNA A PRODEJNA 
ZDRAVÉ STRAVY

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

Sójové mléko 
neslazené 
PROVAMEL  

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

Pšeničná mouka 
polohrubá BIO 
HARMONIE 
Vhodná pro přípravu třených i šlehaných těst. 
Balení 1 kg

Rýžovo – pohan-
ková kaše BIO 
COUNTRYLIFE    
Instantní kaše, přípravu zvládnou i děti.  
Balení 300 g

Houbové špaldoto 
BIOLINIE  

Sypká směs k přípravě pokrmu- obsa-
huje kroupy, zeleninu, houby a koření. 

Balení 210 g

Vincentka Luhačovice
100 % přírodní produkt – prospívá dýchacím a trávicím 

orgánům, pro očistu organismu. Balení 0,7 l

Nepražené kakao 
BIO/RAW

100 % bio nepražené kakao 
– prášek. Balení 800 g

Robi čína 
– hotové jídlo 

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

AKCE NA DUBEN 2018

ZDRAVÉ STRAVY

PŮVODNÍ CENA

61,- Kč

PŮVODNÍ CENA

50,- Kč

PŮVODNÍ CENA

57,- Kč

PROVAMEL 
PŮVODNÍ CENA

48,- Kč

PŮVODNÍ CENA

62,- Kč

Sezamový olej panenský 
Jednodruhový olej bez lepku, vhodný do studené kuchyně. 

PŮVODNÍ CENA

166,- Kč

Nepražené kakao 
PŮVODNÍ CENA

661,- Kč

61,- 
AKČNÍ CENA

42,- Kč

boby. Bez laktózy 
a lepku. 

48,- 
AKČNÍ CENA

39,- Kč

62,- 
AKČNÍ CENA

50,- Kč

PŮVODNÍ CENA

26,- Kč

Vincentka Luhačovice

26,- 
AKČNÍ CENA

20,- Kč

AKČNÍ CENA

39,- Kč

AKČNÍ CENA

43,- Kč

166,- 
AKČNÍ CENA

132,- Kč

AKČNÍ CENA

561,- Kč

Cereální sušenky REJ
Vysoký obsah vlákniny – celozrnné – 3 druhy. 

Balení 190 g    

Kotvičník pozemní 
s vrbovkou

Originální bylinné kapky 
– udržují hormonální 
aktivitu. Balení 50 ml    

Tofu s řasou SUNFOOD
Sójový výrobek. Balení 220 g   

Ovesné otruby  
COUNTRY LIFE

Skvělý pomocník 
do kuchyně. 

Balení 250 g 

Černá čočka drobnozrnná GREEN APOTHEKE  
Luxusní luštěnina s rychlou přípravou a oříškovou chutí. Balení 300 g

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

Čerstvý smetano-
vý sýr Matylda BIO 
Bez konzervantů. Balení 120 g

Karobová tyčinka Perla s kokosem
Bez laktózy a lepku. Balení 50 g     

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

AKČNÍ CENA

32,- Kč
PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

39,- Kč

PŮVODNÍ CENA

24,- Kč

PŮVODNÍ CENA

53,- Kč

Balení 250 g 24,- 
AKČNÍ CENA

19,- Kč53,- 
AKČNÍ CENA

41,- Kč

39,- Kč
AKČNÍ CENA

31,- Kč

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

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

Rakytník 
TENVIT

Koncentrovaná rakytníková 
šťáva, slazená fruktózou. 

Balení 250 ml    

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

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

PŮVODNÍ CENA

14,- Kč

PŮVODNÍ CENA

71,- Kč

Čerstvý smetano-

AKČNÍ CENA

18,- Kč

14,- 
AKČNÍ CENA

11,- Kč

71,- 
AKČNÍ CENA

56,- Kč

AKČNÍ CENA

82,- Kč

PŮVODNÍ CENA

117,- Kč

Sójový výrobek. PŮVODNÍ CENA

161,- Kč

PŮVODNÍ CENA

104,- Kč

Balení 250 ml    

AKČNÍ CENA

91,- Kč

161,- 
AKČNÍ CENA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/16 str.
od 337,- 

1/4 str.
od 1200,- 

1/3 str.
od 1.575,- 

1/8 str.
od 637,- 

Rockem proti rakovině:
SOUTĚŽ O LÍSTKY!

Rockeři pozor! Divadlo Pod čarou připravuje 
jubilejní 15. ročník open air festivalu Rockem 
proti rakovině. Pestrá paleta 11 kapel se před-
staví 5. května v lesním amfiteátru v Ražicích. 
Hlavním taháky akce budou letos do punku 
laděné skupiny E!E, Znouzectnost, Zakázaný 
ovoce a Pirates of the pubs. 

Areál bude otevřený od 12 hodin, aby už 
ve  13  hodin akci odstartovala nadupaná partič-
ka Zed Jones z Prahy. Následovat budou plzeňští 
Mordors gang se svým svižným rockabilly. Vystu-
pující se budou opět střídat na dvou scénách. Na 
hlavním pódiu to jako první rozbalí budějovičtí 
Pirates of the pubs, které vystřídá první legenda, 
příbramští E!E, jejichž kytarista a písecký rodák 
Petr „Bakča“ Bakalerov ,rovněž rakovině podlehl. 

Do Ražic dorazí i  parta De Bill Heads známá 
z  vystupování na akcích kapely Tři sestry. Ražice 
si oblíbila i kultovní plzeňská Znouzectnost, stejně 
jako především mladší generací oblíbení Zakázaný 
ovoce s melodickým neopunkem. Píseckou scénu 
zastoupí trojlístek skupin Naven, Inspiro a  Trest 
smrti. Zajímavým souborem bude skupina Stroy 
s fenomenálním bubeníkem Milošem Meierem.

Akce bude mít opět benefiční přesah. Výtěžek ze 
sbírky vždy putuje na pomoc lidem, kteří onemoc-
něli zhoubnou chorobou. Festival je věnován pa-

mátce Míry Málka, kytaristy kapely Naven z Pís-
ku, který rakovině podlehl. „Veškerý vybraný obnos 
bude putovat nadačnímu fondu Hrajeme o  život, 
s  nímž spolupracujeme už několik let,“ uvedl za 
pořadatele Miroslav Pokorný, ředitel Divadla Pod 
čarou a  dramaturg festivalu. Za 14 předchozích 
ročníků už rockeři mezi s sebou vybrali více než 

250 tisíc korun, které putovaly organizacím věnu-
jícím se onkologickým pacientům.

Základní vstupné na pokladně bude 290 Kč, 
v  předprodeji 230 (on-line nebo v  DPČ a  KD 
v Písku). Kdo si projde festivalovou trasu z Písku 
do Ražic v rámci Švejkovy 50, má vstup za 200. 

ZBYNĚK KONVIČKA

SOUTĚŽ o volňásky na Rockem proti rakovině
Otázka: Jak nazval kytarista skupiny Znouzectnost – Déma – 
svůj hudební projekt, v  němž zhudebňuje plzeňské pověsti? 
Odpovědi volejte 23. dubna mezi 16 a 17 hod. na tel. 722 920 766. 
Vyhrává prvních deset volajících, kteří správně zodpoví otázku. 
Vstupenky pro ně budou připraveny na pokladně festivalu.


