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PŘIJĎTE opět DISKUTOVAT 
o konceptu lokality Žižkových kasáren 
– ve středu 22. ledna od 15 hodin v knihovně

KYTICE: Jan Potměšil a Jakub Špalek 
28. ledna v Divadle Pod čarou

TŘÍKRÁLOVÁ SLAVNOST
waldorfské ZŠ Svobodná
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PíSecKý Svět vychází každý druhý 
čtvrtek jako čtrnáctideník v nákladu 
6 000 kusů a je distribuován ZdaRMa.

Další plánovaná čísla: 
ve čtvrtek 30. ledna, .13.  
a 27. února a dále každý druhý 
čtvrtek. Uzávěrka inzerce vždy 
v pondělí před vydáním.
Časopis si můžete pravidelně vyzvednout na 
desítkách distribučních míst 

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

do knihy porodů v písecké nemocnici přibylo 
1. ledna 2020 nové jméno prvního letos zde na-
rozeného píseckého miminka. Je jím adam Jakeš, 
který přišel na svět v 19:48 hodin. Vážil 3,20 kg 
a měřil 49 cm. Chlapečka a jeho maminku Martinu 
Mikátovou navštívili představitelé města. Starostka 
Eva Vanžurová, místostarosta Petr Hladík a vedoucí 
odboru školství Marie Cibulková přinesli šek na 

symbolických 2020 korun, dárkový balíček pro 
miminko a velkou kytici mamince.

Písecký svět přeje Adámkovi i jeho rodičům 
hlavně dostatek zdraví, energie a lásky!

FOTO Irena Malotová, tisková mluvčí

První písecké miminko 
roku 2020 se jmenuje adam

RYBAŘÍK V AKCI: „Ten záběr jsem vymýšlel velmi dlouho, od loňské zimy. Povedlo se to o tomto víkendu, teď už ledňáček odletěl, asi na řeku,“ říká o po-
vedené momentce její autor Libor Šejna, hajný Lesů města Písku (www.lmpisek.cz) a vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov (www.makov.cz).

TAK ANO – TAK NE! Rada města v prosinci 
schválila text příručky Pokyny upravující umisťo-
vání reklamních a informačních zařízení. Připo-
mínkoval ji městský architekt, úřad památkové 
péče i komise pro urbanismus. Měla by se stát  
vodítkem pro vlastníky a uživatele nemovitostí 
při využívání a instalaci reklamních prvků 
a označování provozoven v Městské památkové 
zóně Písek a v jejím těsném sousedství. Město 
koncem ledna zajistí distribuci čtyřicetistrán-
kového obrázkového manuálu v nákladu 200 
kusů majitelům objektů a podnikatelům, jejichž 
provozoven se materiál týká. Ostatní si jej budou 
moci stáhnout z webových stránek.    -MÚ-

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

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

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

i jejich přípojných vozidel.
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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

Ptáte se zastupitelů:
Parkovací dům na Jihu?

která by sloužila pro potřeby sídliště do doby, než se 
začne lokalita dále rozvíjet. Jednoduchý parkovací 
dům lze vyčíslit opravdu pouze orientačně. Pro 
výstavbu nadzemních parkovišť se používá cenový 
rozptyl od 200 do 400 tis. podle náročnosti stavby 
(zakládací podmínky, únosnost zeminy, prostorové 
uspořádání – nájezdové rampy, úniková schodiště, 
případně výtah). Na odstavné ploše na Jihu dnes 
parkuje asi 112 aut. Při vybudování dvoupodlaž-
ního parkovacího domu bychom zvýšili kapacitu 
o dalších zhruba 100 stání za cenu od 45 do 80 
milionů korun.

PIŠTE NÁM své názory! 
Rádi přijímáme dopisy, náměty i kritické 
názory. E-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo 
do schránky: Budějovická č. 102/5, Písek. 

Chcete se dozvědět více o participativním roz-
počtu v Písku? První informační schůzka se 
koná ve středu 29. ledna od 16 hodin v Městské 
knihovně Písek. Jste srdečně zváni!

Možnost aktivně se zapojit do veřejného dění, 
navrhnout, obhájit, prosadit a  schválit veřejně 
prospěšné projekty na území města budou mít 
od letošní roku také písečtí občané. Na tzv. par-
ticipativní rozpočet, který město bude realizovat 
pod názvem „PaRO – Počítáme s vámi“, je vyčle-
něno celkem pět milionů korun. 

„Tyto finance mohou být použity jak na investič-
ní projekty, tak i na jiné aktivity, například kultur-
ně společenského či sportovního rázu,“ informuje 
místostarostka a  koordinátorka participativního 
rozpočtování Petra Trambová.

Projekt může být realizován jen na majetku 
a  na území města. Jeho předkladatel musí být 
občan Písku starší 18 let. Jednotlivé projekty ješ-
tě před veřejným hlasováním posoudí pracovní 
skupina složená z odborníků a vyhodnotí jejich 

proveditelnost. Realizovatelné projekty pak po-
stoupí do finálního hlasování. To bude taktéž 
vyhrazeno jen dospělým občanům Písku, tedy 
lidem 18+ s  trvalým pobytem ve městě. Každý 
bude mít k dispozici pět hlasů pozitivních a  tři 
negativní, kterými může předložené návrhy pod-
pořit, či jim podporu odejmout. 

„Výzvu město vyhlásí na konci ledna, kdy budou 
rovněž spouštěny webové stránky www.paropisek.
cz s veškerými potřebnými informacemi. Projekty 
budeme přijímat od února do května. Potom je 
čeká posouzení proveditelnosti a následně hlasová-
ní. Důležité bude i to, jak svůj nápad dokáží auto-
ři obhájit a získat pro něj podporu. Nejúspěšnější 
projekty z první výzvy budeme realizovat v příš-
tím roce. Maximální částka na jednu akci je milion 
korun bez DPH. U investičních projektů musí být 
v této sumě zahrnuty vedle pořizovacích nákladů 
i náklady na provoz po dobu tří let,“ doplňuje Pet-
ra Trambová.

PODLE TZ MĚSTA

občané Písku rozhodnou
 letos o pěti milionech korun
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Režie: Jaromír Janeček

www.studioboure.cz

Gérard Bitton 
Michel Munz

Hrají:  Jan Révai | Igor Bareš | Martin Polách | Petr Pěknic 
Jarmil Škvrna | Karel Zima | Kateřina Janečková 
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Vstupné	v	
předprodeji	3

00,-	Kč

	 na	místě	350
,-	Kč

pátek 7. února 2020 v 19.30. hod.
Dům kultury Protivín

pátek 7. února 2020 v 19.30. hod.
Dům kultury Protivín

Inzerce
Inzerce

PŘEDPRODEJ: 

tel. 382 251 806

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola 
Písek, Karla Čapka 402 

TECHNICKÉ WORKSHOPY
NA PÍSECKÉ PRŮMYSLOVCE

Máš	zájem	studovat	na	naší	škole?	•	Chceš	si	vyzkoušet	práci	v našich	
odborných	učebnách?	•	Zaregistruj	svou	účast	na info@sps-pi.cz. 

DALŠÍ WORKSHOP: pondělí 27. 1. 2020 od 8:00 do 13:30
Program: Nauč	se	ovládat	zabezpečovačku	•	Naprogramuj	mikropo-
čítač	•	Seznam	se	s elektrickým	obvodem	–	stavebnice
Těšíme se na tvoji návštěvu a jsme připraveni zodpovědět 
všechny dotazy týkající se studia na naší škole.

Tel: 382 214 805, www.sps-pi.cz, info@sps-pi.cz 

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

Ptá Se Michaela Šťastná: 
dobrý den, vedení města „na Jihu plánujeme roz-
šíření obytné plochy směrem ke Smrkovicím s vý-
znamným nárůstem parkovacích míst.“ dostává 
parkoviště na louce u zahrádek na Jihu přednost 
před stavbou parkovacího domu? Je možné vyčíslit 
(i orientačně) rozdíl v nákladech finančních na plá-
novaný jednoduchý (montovaný) parkovací dům 
na Jihu versus nárůst parkovacích míst na louce?

oDPovíDá místostarostka 
Petra trambová: 
dobrý den, v lokalitě Jih jsou ve hře stále obě mož-

nosti. „Louka u zahrá-
dek“ je v územní studii 
určena pro obytnou zá-
stavbu a páteřní komu-
nikaci vedoucí právě 
ke zmíněné ploše, kde 
by mohl v budoucnu 
stát parkovací dům. 
Podél této nové ulice 
může vzniknout mno-
ho parkovacích míst, 

výzva Policie Čr
v souvislosti se střelbou

Krátce před sedmou hodinou ranní došlo ve 
středu 15. ledna na silnici u Krsic na Písecku 
ke střelbě na vozidlo. Řidič automobilu BMW 
použil střelnou zbraň na posádku jedoucí ve 
vozidle Škoda. Jihočeští policisté začali po řidiči 
podezřelém z útoku okamžitě pátrat. Podezřelé 
vozidlo bylo díky spolupráci s veřejností nale-
zeno v Písku poblíž zimního stadionu.

Kolem 10:30 hodin písečtí policisté zadrže-
li i pětatřicetiletého řidiče z Prahy. Podezřelý 
má trestní minulost. Při incidentu nebyl ni-
kdo zraněn. Byly zahájeny úkony trestního ří-
zení proti podezřelému, a to ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. 

Policisté děkují veřejnosti za spolupráci 
a zároveň žádají občany o další součinnost. 
V době od 7.10 do 7.20 hodin měl podezře-
lý muž vystřelit ze zbraně poblíž lávky na 
městský ostrov, v  blízkosti kostela Nejsvě-
tější Trojice v Písku. Policisté žádají každé-
ho, kdo střelbu zaslechl či přímo viděl, aby 
volal linku 158.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
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Inzerce

co se bude stavět v kasárnách? Přijďte na 
veřejné představení návrhu územní studie

Kolik nás to bude všechny v budoucnu vlastně stát 
a kdy se to bude stavět? To vše se můžete dozvědět 
ve středu 22. ledna 2020 od 15 hodin ve velkém 
přednáškovém sále Městské knihovny v Písku, 
kde bude představen projektanty z ateliéru FaCT 
hrubopis územní studie tohoto území. Jedná se 
bezesporu o největší investiční akci v novodobé 
historii našeho města, která se bude pohybovat 
v řádu několika miliard korun. Tedy neváhejte 
a přijďte diskutovat. dle uzavřené smlouvy města 
s projektantem je to totiž předposlední šance, jak 
se může veřejnost participativně zapojit a ovlivnit 
výsledek, co se bude v budoucnu v kasárnách za 
naše peníze stavět.

Město je v této věci velmi skoupé na poskytová-
ní jakýchkoli informací pro širokou veřejnost, ač 
bylo slibováno široké zapojení veřejnosti. vedení 
města argumentuje tím, že vše bude představeno 
ve středu. Nechme se tedy překvapit. Na strán-
kách města je dostupná pouze stručná tisková 
zpráva: „Veřejné projednání rozpracované územ-
ní studie lokality bývalých Žižkových kasáren se 
uskuteční dne 22. ledna 2020 od 15 hodin v Měst-
ské knihovně v Písku. Účastníkům bude projek-
tanty z ateliéru FACT představen první koncept 
studie k připomínkování a dozvědí se, jaké další 
kroky při tvorbě studie budou následovat. Město 
Písek srdečně zve všechny občany, kteří se chtějí 
svými náměty podílet na podobě budoucí nové 
písecké čtvrti.“

Podrobnější podklady budete na webu města 
hledat marně. Podle zjištěných zpráv lze očekávat 
představení prvního návrhu členění a využití toho-
to zdevastovaného území po bývalých kasárnách.

V roce 2020 bude třetí (poslední) etapou pokračovat 
projekt Teplárny Písek, a. s. „Přechod parovodu na 
horkovod – Písek“. Rada města na svém prosincovém 
zasedání schválila měsíční harmonogram uzavírek 
místních komunikací. Výkopy v některých ulicích 
budou vedle instalace horkovodu využity i pro vý-
měnu vodohospodářských sítí a plynovodu.

„Už v lednu budou práce pokračovat na Výstavi-
šti mezi tenisovou halou a ZŠ Cesta. Pro provoz se 
uzavře část Hradišťské ulice v úseku mezi Zeyero-
vou a Ostrovní ulicí a část Komenského ulice před 
poštou, kde se naváže na vloni dokončený úsek 
a  bude se postupně pokračovat dál k  Budovcově 
ulici,“ informuje místostarosta Petr Hladík.

Vzhledem k tomu, že akce musí být v letošním 
roce z dotačních důvodů dokončena, bude se mu-
set pracovat na vícero místech zároveň. „Je proto 
důležité, aby řidiči respektovali přenosné dopravní 
značení a  jím vyznačené objížďky, a  pokud je to 
možné, aby centrem města zbytečně neprojížděli. 
Pak bude dopravní situace i ve špičkách zvládnu-
telná,“ konstatuje vedoucí odboru dopravy Mi-
chal Kovařík. Harmonogram uzavírek byl při-
pravován také s ohledem na městskou slavnost, 
aby výkopové práce co nejméně narušily její prů-
běh. Letos totiž bude jubilejní sedmičková. 

„Na jaře se začne pracovat v  Zeyerově ulici. 
Vedle letos chystané instalace horkovodu a rekon-
strukce vodovodu a  kanalizace dojde v  příštím 
roce také k celkovým úpravám uličního prostoru. 
Budou tu nové chodníky, parkovací místa, opěrná 
zeď u školky a zeleň. V červenci se bude kopat také 
v Chelčického ulici. Veškeré práce na horkovodu by 
měly být ukončeny nejpozději v  prosinci, je však 
možné, že to bude i dříve,“ dodává Petr Hladík.

Od rozsáhlých výkopů a  s  nimi souvisejí-
cích uzavírek komunikací v  centru města by 
si od  příštího roku mohli obyvatelé Písku na 
dlouho oddychnout. Teplárna začala nahrazo-
vat původní parovod horkovodem v  roce 2017. 
Investice s  tím spojené dosahují hodnoty téměř 
270 milionů korun. dotační prostředky pokryjí 
čtyřicet procent nákladů.

„Původní parní rozvody jsou na hranici své život-
nosti, instalace nových horkovodů zajistí bezpečné 
a komfortnější dodávky tepla koncovým uživatelům 
a také přispěje k úsporám primární energie a sní-
žení uhlíkové stopy,“ zdůrazňuje Andrea Žáková, 
ředitelka společnosti Teplárna Písek.

V souvislosti se stavbou probíhaly vloni pravi-
delné schůzky realizátora s vedením města. V na-
staveném trendu se bude pokračovat i  letos. Na 
webových stránkách města a teplárny budou rov-
něž zveřejňovány reporty o postupu prací a aktu-
ální informace o uzavírkách komunikací.

rámcový harmonogram 
plánovaných prací 
Dle situace může dojít ke změně. Pravidelné informa-
ce o postupujících pracích a aktuálních uzavírkách 
sledujte na stránkách města a stránkách teplárny.
leDen
Výstaviště	–	za	sportcentrem	/pokrač.	•	Hradišťská	
–	mezi	Zeyerovou	a Ostrovní	/zaháj.	•	Komenského	
– mezi Prokopovou a Žižkovou /zaháj.
Únor
Výstaviště	–	za	sportcentrem	/pokrač.	•	Hradišťská	
–	mezi	Zeyerovou	a Ostrovní	/	pokrač.	•	Komen-
ského – mezi Prokopovou a Žižkovou / pokrač.
Komenského – mezi Žižkovou a Nerudovou /zaháj.
BŘeZen
Hradišťská – mezi Zeyerovou a Ostrovní / do-
konč.	•	Výstaviště	–	za	sportcentrem	/	pokrač.	•	
Komenského – mezi Prokopovou a Žižkovou / 
pokrač.	•	Komenského	–	mezi	Žižkovou	a Neru-
dovou	/	pokrač.	•	Zeyerova	–	mezi	Hradišťskou	
a Švantlovou /zaháj.

DUBen
Komenského – mezi Prokopovou a Žižkovou /
dokonč.	•	Komenského	–	mezi	Žižkovou	a Ne-
rudovou	/pokrač.	•	Zeyerova	–	mezi	Hradišťskou	
a Švantlovou	/pokrač.	•	Výstaviště	–	za	sportcen-
trem	/pokrač.	•	Komenského	–	mezi	Nerudovou	
a Městskou policií /zaháj.
Květen
Výstaviště	–	za	sportcentrem	/	dokonč.	•	Komen-
ského – mezi Žižkovou a Městskou policií /pokrač. 
•	Zeyerova	–	mezi	Hradišťskou	a Švantlovou	/	
pokrač.	•	Komenského	–	mezi	Městskou	policií	
a Budějovickou/zaháj.	•	Zeyerova	–	mezi	Švant-
lovou a vstupem do MŠ/zaháj.
Červen
Komenského – mezi Žižkovou a Nerudovou / 
dokonč.	•	Komenského	–	mezi	Nerudovou	a Bu-
dějovickou/	pokrač.	•	Zeyerova	–	mezi	Hradišťskou	
a vstupem do MŠ/ pokrač.
Červenec
Komenského	–	mezi	Nerudovou	a MP	/dokonč.	•	
Zeyerova – mezi Hradišťskou a Švantlovou / do-
konč.	•	Komenského	–	mezi	Městskou	policií	a Bu-
dějovickou/ pokrač.  Zeyerova – mezi Švantlovou 
a vstupem	do	MŠ/	pokrač.	•	Chelčického	/zaháj.
SrPen
Komenského – mezi Městskou policií a Budějovic-
kou/	pokrač.	•	Chelčického	/	pokrač.	•	Zeyerova	
–	mezi	Švantlovou	a vstupem	do	MŠ/	pokrač.	•	
Zeyerova – mezi vstupem do MŠ a Nádražní /zaháj.
ZáŘí
Komenského – mezi Městskou policií a Budějovic-
kou/	dokonč.	•	Chelčického	/dokonč.	•	Zeyerova	
–	mezi	Švantlovou	a Nádražní	/pokrač.	•	Říjen
Zeyerova – mezi Švantlovou a Nádražní /pokrač.
liStoPaD
Zeyerova – mezi Švantlovou a Nádražní / pokrač.
ProSinec
Zeyerova – mezi Švantlovou a Nádražní / dokonč.

PODLE TZ MĚSTA

výměna parovodu za horkovod 
pokračuje poslední etapou 

v souvislosti s pokračující realizací stavby teplárny Písek, a. s., „Přechod 
parovodu na horkovod Písek“ prováděnou společností SyStHerM, s. r. o., 
dojde v termínu od 13. 1. 2020 přibližně do poloviny dubna tohoto roku 
k uzavření některých komunikací na území města Písku.

Jaký bude bazén v kasárnách, bude mít venkovní část? Dočkáme se nové 
reprezentativní všesportovní haly, budou se stavět v kasárnách nové bytové 
domy, školky, školy, obchody, administrativní budovy či hotely, nebo nová 
technologická centra? Jaké bude dopravní napojení, co bude s čtyřproudovým 
průtahem města, kde se bude parkovat, kde odpočívat, kolik bude v lokalitě 
zeleně? Budou zde nové smart domy, zavlažovací systémy, zelené protihlukové 
stěny, lampy či lavičky?

Na přípravě tohoto materiálu pracovala poli-
ticko-úřednická dvanáctičlenná pracovní sku-
pina, kterou zastupitelstvo města jmenovalo 
4. dubna 2019. Politické strany byly zastoupeny 
osmi členy: místostarostka a předsedkyně komi-
se Ing. arch. Petra Trambová /PRO PÍSEK/, To-
máš Freiberg /aNO 2011/, Ing. Václav Gavlasz 
/ČSSd/, Ing. arch. Vít Řezáč (nahradil Ing. arch. 
Lauru Jablonskou) /KdU-ČSL/, Martin Brož /
Česká pirátská strana/, Karel Vodička /KSČM/, 
Marek Anděl /PÍSEK SOBĚ – SNK/ a Ing. Gab-
riela Čápová /OdS/. 

Město Písek v pracovní skupině zastupují pově-
ření úředníci Ing. Petr Matoušek /odbor investic 
a rozvoje/, Ing. Michal Kovařík /odbor dopravy/ 
a Ing. arch. Josef Zábranský /městský architekt/. 
Přizván byl i por. Stanislav Grech, dis. /dopravní 
inspektorát Policie ČR/. 

Zastupitelstvo také na tomtéž dubnovém jed-
nání rozhodlo o výběru projektanta – zhotovitele 
územní studie z pěti předložených nabídek. Stal 
se jím písecký ateliér FACT, s.r.o., s  předlože-
ným konceptem (viz stránky města).

co to vlastně je územní studie? 
Je to vlastně takový generální plán, který definuje 
hlavní obrysy řešení území. 
•	 patří mezi územně plánovací podklady,
•	 ověřuje možnosti a podmínky změn v území,
•	 slouží jako podklad k pořizování územně pláno-

vací dokumentace a jejích změn,
•	 slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Dle platného stavebního zákona je 
Územní studie definována § 30:

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posu-
zuje možná řešení vybraných problémů, případně 
úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů 
v území, například veřejné infrastruktury, územ-
ního systému ekologické stability, které by mohly 
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití 
a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Dokončení na str. 8

PRONAJMEME BYT
v Písku na Hradišti, pěkný, 

slunný, zařízený, rozloha 67 m2. 
cena 10 000 Kč vč. energií 

a poplatků. tel. 603 780 508

KOUPÍM BYT
2+1 v Písku, v osobním 

vlastnictví. Tel. 775 383 331

774 85 84 87
kontakt@hospic-pisek.cz 
www.hospic-pisek.cz

D
o

m
ácí  h

ospic

P í s e k

SOUKROMOU ŘÁDKOVOU 
INZERCI 

lze objednávat telefonicky (SMS) 
607 777 993 nebo e-mailem: 

inzerce@piseckysvet.cz
ZÁKLADNÍ CENA 100,- Kč za řádkový 

inzerát do 100 znaků v rámečku.

Inzerce
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Setkání se tehdy uskutečnilo v sídle Českobratrské 
církve evangelické. Profesor Kohák přiznal, že je 
v Písku poprvé, ale i když jej nezná, provází ho 
město po celý život v písni Když jsem já šel tou pu-
timskou branou, která patřila k oblíbeným písním 
jeho tatínka. Po besedě slíbil, že se do Písku jistě 
vrátí. a to splnil hned za rok, 11. července 2003. Na 
návštěvu vzal svoji manželku dorothy, jíž se Písek 
velice zalíbil. Paní dorothy byla američanka a se 
svým manželem se v roce 1990 přistěhovali do Čech 
a usadili v Praze. Kohákovi bydleli u mne a s mým  

manželem jsme jim dělali průvodce Pískem i jeho 
okolím. Samozřejmě nesměla chybět návštěva 
hospody U báby Lišků, na Živci jsme se prošli 
lesem, Tálínský rybník jsme si zazpívali přímo 
u rybníka a další písnička se nám připomněla 
pohledem z Tálína na Myšenec.

Návštěva Písku v prosinci 2012 byla určena stu-
dentům píseckého gymnázia a čtenářům městské 
knihovny, kde se uskutečnily besedy. Maturanti 
měli možnost hovořit s profesorem filosofie, který 
byl do poloviny devadesátých let řádným profeso-

Profesor erazim Kohák 
navštívil před vánoci Písek

22. prosince minulého roku navštívil Písek – a mne – vzácný a milý host, 
pan profesor erazim Kohák. Byla to pro mne veliká čest a radost. Známe 
se již 19 let... Písek poprvé navštívil 2. srpna v roce 2002, přesně týden před 
povodněmi. Přijel na mé pozvání, aby navštívil svého kolegu pana profesora 
ladislava Hejdánka a aby pobesedoval s Písečáky.

rem na Bostonské univerzitě a který se pak rozho-
dl natrvalo působit na Karlově univerzitě. 

Zatím poslední návštěva pana profesora, bo-
hužel již bez paní dorothy, která zemřela na 
jaře 2019, se tedy uskutečnila 22. prosince. Era-
zim přijel se svou dcerou Mary, která přiletěla 
z Bostonu strávit Vánoce s tatínkem. Setkali jsme 
U Reinerů a při dobrém obědě jsme vzpomínali 
a povídali. Pan profesor mne požádal, abych tím-
to způsobem pozdravila Písek a  jeho obyvatele. 
Což velice ráda činím!

SOňA SáDLOvá

KYTICE
Jakub Špalek  Jan Potměšil

Divadlo Pod čarou
úterý 28.1. od 20:00 hod

www.podcarou.cz

Inzerce

Prof. Erazim Kohák, PhD. (* 21. května 1933 Praha) je český filosof a publicista, zabývající se často 
ekologickými tématy. Rodiče za války patřili k nekomunistickému odboji a byli vězněni gestapem; 
otec spolupracoval s Ferdinandem Peroutkou, a tak rodina po únoru 1948 emigrovala. Strávili půl-
druhého roku po uprchlických táborech, než mohli vstoupit do USa, kde zastávali dělnické profese. 
Kohák při zaměstnání absolvoval vysokoškolské studium filozofie a religionistiky na Colgate Uni-
versity ve státu New York, pak studoval na Yale University v New Haven, kde dosáhl titulů magistra 
a doktora v oborech filozofie a religionistiky. Na Boston University ve státě Massachusetts byl roku 
1970 habilitován jako docent a roku 1977 získal titul profesora.

Oženil se s američankou, měli tři dcery; po rozpadu manželství v roce 1976 odešel do lesů státu 
New Hampshire, kde si postavil srub. V roce 1999 se v Křižlicích oženil s dorothy. do Českoslo-
venska mohl krátce zavítat v  roce 1969. Ihned po listopadu 1989 přicestoval do Prahy, učil pak 
střídavě na Univerzitě Karlově a na Boston University. V roce 1995 se vrátil natrvalo do ČR. 

Saar je ze sedmi dětí, s rodinou se ovšem vidí 
zřídka. Někteří sourozenci mu zazlívají, že ode-
šel z Izraele do Londýna, někteří mají problém 
s jeho sexuální orientací a jiní se bojí, že by se od 
něj jejich děti mohly nakazit virem HIV. Saar po 
téměř dvaceti letech v cizině zvažuje návrat. Ten 
by ale znamenal nutnost postavit se důvodům, 
kvůli kterým utekl. 

Promítej i ty:
Kdo mě teď bude mít rád?

Režisérské dvojici bratří Heymannových se 
podařilo získat důvěru protagonisty i jeho rodin-
ných příslušníků, účastní se intimních rozhovorů 
o důvěře, strachu a letitých křivdách. Vznikl tak 
citlivý, otevřený snímek o křehkém tématu sexu-
ální orientace, příslušnosti k tradiční víře, o lásce 
a  společenství navzdory překážkám. Film získal 
divácké ceny v  Berlíně a  Krakově. Na Jednom 
světe získali bratři Heymannové cenu diváků 
v roce 2007 za film Most přes Wadi.

Originální název: Who‘s Gonna Love Me Now? 
Režie: Tomer & Barak Heymann. Izrael, Velká 
Británie | 2016 | 86 minut.

Je mi velkým potěšením, že vás mohu pozvat 
na promítání tohoto zajímavého dokumentu 
v úterý 4. února od 18 hodin v Městské knihov-

ně Písek a na následnou debatu s paní Svatavou 
Havlíčkovou. Tématu homosexuality (a  LGBT) 
se věnuje šest let od doby, kdy její nejmladší syn 
Filip – gay – v necelých patnácti letech spáchal 
sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsal, že 
nechce žít v netolerantní společnosti a že si přeje, 
aby jeho smrt přispěla k větší toleranci a rovno-
právnosti. Proto se Svatava aktivně zapojila do 
pomoci mladým LGBT lidem – spolu se svou 
sestrou Ester Janečkovou stála u  zrodu on–line 
poradny (www.sbarvouven.cz), která už skoro 
pět let pomáhá mladým se sebepřijetím a coming 
outem. 

Promítáme pro vás zdarma a rádi.
KATEřInA SLAbOvá

tuto otázku si pokládá Saar, protagonista stejnojmenného dokumentu – 
poté, co si připustí, že je homosexuál, a znovu po mnoha letech, když zjistí, 
že se nakazil virem Hiv. Saar po téměř dvaceti letech v cizině zvažuje návrat 
domů, ke své tradiční židovské rodině v izraeli... 

Knihovna nabízí
 prostory k podnikání
Chcete podnikat v inspirativním prostředí 
jedné z nejkrásnějších knihoven, která se pyšní 
titulem Městská knihovna roku 2019? Měst-
ská knihovna Písek jako nájemce vyhlásila 
výběrové řízení na podnájem prostor slouží-
cích k podnikání v objektu čp. 77 na alšově 
náměstí. Termín pro podání přihlášek je do 
14. února 2020 do 12:00 hod. Informace na 
webových stránkách knihovny.

(2) Pořizovatel (v našem případě město Písek) po-
řizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo 
územně plánovací dokumentací, z  vlastního nebo 
jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizo-
vatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Město Písek, jako pořizovatel územní studie, tedy 
pověřilo jmenovanou pracovní skupinu prací na 
projektu územní studie s vybraným ateliérem FaCT. 

doposud se k tomu pracovní skupina sešla pět-
krát. Výstupy z jejich jednání však nejsou širo-
ké ani odborné veřejnosti dostupné. Jejím hlav-
ním úkolem bylo definovat zadání, určit obsah, 
rozsah, cíle a účel. Žádný takový materiál však 
rada města ani zastupitelstvo města doposud 
neprojednávali. Dodnes tedy zůstává otazní-
kem, co vlastně město v území chce naprojek-
tovat. Téma kasáren doposud neprojednali ani 

co se bude stavět v kasárnách? Přijďte na 
veřejné představení návrhu územní studie

městem zřízená poradní komise ani zastupitelé. 
Ti jsou prvně přizváni také až na středeční před-
stavení hrubopisu návrhu územní studie.  

dne 24. 7. 2019  byla na základě usnesení 
zastupitelstva č. 128/19 ze 13. 6. 2019 uzavřena 
mezi Městem Písek a  FaCT, s.r.o., smlouva na 
zhotovení územní studie. Ta hovoří o trojím za-
pojení veřejnosti – participace projektu: 

Před návrhem: Urbanistická vycházka, zpraco-
vání podnětů; první plánovací setkání, příprava 
materiálů, zpracování podnětů. Nad návrhem:  
druhé plánovací setkání, příprava materiálů, 
zpracování podnětů.

Veřejnost dostala zatím jedinou formální 
možnost se s  problematikou velmi zevrubně 
seznámit na uspořádané červnové urbanistické 
vycházce po kasárnách. Podrobně viz náš člá-

nek na www.piseckysvet.cz: Co dál s obrovským 
areálem Žižkových kasáren? Otázky vznesené 
v tomto textu zůstaly doposud bez odpovědí. 

Teď nás tedy čeká v pořadí druhé setkání k to-
muto tématu. Je škoda, že se město uzavřelo 
a  odmítlo více než půl roku zapojovat veřej-
nost do plánování tak významné investice. Má 
teď na bedrech těžký úkol všechny ve středu pře-
svědčit, že připravený návrh a zvolená cesta je ta 
pravá. Jedině tak se totiž z toho může stát oprav-
du náš společný – a ne jejich plán za naše peníze. 

Variantní řešení ve smyslu hledání umístění 
základních objektů bazénu a  haly a  jejich spo-
lečného vztahu (společně, rozděleně do jednot-
livých částí lokality jižní – blíže k městu a sever-
ní – dále od města za technologickým centrem) 
nebude představeno. S hotovou variantou bazénu 
pod lesnickou školou, jako jednou z  možných 
variant řešení, tak jak ji představil ve zpracované 
studii Ing. arch. Petr Starčevič v  roce 2016 (dvě 
možná řešení ze čtyř jeho variant – viz podrobně 
na www.piseckysvet.cz text Architekt navrhl bazén 
v kasárnách a nový bulvár – Píseckou třídu), se za-
tím v nyní zpracovávané územní studii nepočítá.

MArTIn ZbOrníK

aKtUálně

Dokončení ze str. 7
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí pro rozličné 
publikum – celý přehled by se sem nevešel, ale přinášíme vám TIPY, které vybírá redakce 
Píseckého světa. Pokud chcete některou svou akci v tomto prostoru zviditelnit, obraťte se 
na nás, pokud možno s předstihem, e-mailem: redakce@piseckysvet.cz.

loutkové divadlo NITKA
neděle 19. ledna od 15:00:
Povídání o pejskovi 
a kočičce – Jak psali 
děvčatům do Nymburka, Jak pekli dort
– dvě maňáskové pohádky pro nejmenší na 
motivy známé knihy Josefa Čapka. 
Vstupné 40,- Kč

neděle 26. ledna od 15:00:  Čert a Káča 
– loutková pohádka o tom, jak se hubatá a prostořeká Káča změnila v milé a příjemné 
děvče. Vstupné 40,-Kč

Loutkový spolek Nitka, Bakaláře č. 43/6, Písek (vedle Charity). tel. 605 845 890, Dagmar Černá, 
www.nitka-pisek.cz. Rezervovat vstupenky NELZE – přijďte včas, začínáme přesně dle programu. 
Po začátku představení nepouštíme.

Plesová sezóna bude během následujících týdnů 
na svém vrcholu a je doopravdy z čeho vybírat. 
Těšit se můžete na ples zdravotníků, sportovní 
či jinak zaměřený. Nenechte si ujít ani XX. ples 
města Písku, který se koná 1. února od 20 hodin. 

Taneční parket rozzáří předloňský vítězný pár 
taneční soutěže Stardance Jiří dvořák a  Lenka 
Nora Návorková, k tanci i poslechu zahraje Met-
roklub Big Bang a jako host vystoupí kapela Beat-
les Revival. Celým večerem  vás provede Vladimír 
Hron. Vyrazte do společnosti i vy! Kompletní se-
znam plesů pořádaných v kulturním domě najde-
te na www.centrumkultury.cz.        /CK/

Fautores Flautae a hosté
Přijďte se zaposlouchat do tónů fléten v neděli 
19. ledna od 17 hodin do Trojice. 

Na tradičním lednovém koncertě se o nád-
hernou atmosféru postará flétnový soubor 
Fautores Flautae z Písku ve složení Petra a Vác-
lav Holubovi, Rudolf Přib a Martin Hlídek. 
Soubor vystoupí s novým programem a jako 
hosty si tentokrát pozval Kolegium Heřmana 
Jiljího. Toto hudební uskupení v současné 
době působí pouze ve dvou členech, což mu 
však neubírá v odhodlání a nadšení. Spojení 
sametového hlasu sopránu Gabriely Hoškové 
a kontrapunktu varhan Ladislava Kratochvíla 
vybízí k relaxaci a odpočinku.       /CK/

Plesová sezóna
v plném proudu

TIPY Píseckého světa z kalendáře akcí

V novém roce je pro filmové nadšence v Písku 
připravena novinka – filmový klub Samotáři.

Nově vznikající klub bude nabízet filmy z dis-
tribuce v České republice, včetně filmů ze zlatého 
fondu kinematografie, které jsou určené pro užší 
okruh diváků. Tedy pro filmové nadšence, mů-
žeme říci samotáře, kteří rádi zhlédnou více či 
méně odlišné filmové dílo, než nabízí například 
hollywoodská studia. V roce 2020 máme v plánu 
promítnout zhruba 50 filmů. 

Kino Portyč má od října druhý „komorní sál“ 
s kapacitou 40 míst. a tak si můžeme dovolit na-
bídnout „Samotářům“ hned tři představení týd-
ně. První v premiérový den, tedy ve čtvrtek. další 
reprízové dny jsou neděle a pondělí se začátkem 
představení vždy ve 20 hodin.

Budeme se snažit, aby premiéry českých filmů 
uvedli někteří z jejich tvůrců a vyslechli si třeba 
váš názor na díla, která se v klubu promítla. 

novinKa: Filmový klub Samotáři

Cena členského průkazu je 200 Kč na rok. Prů-
kaz je přenosný. Hlavní členskou výhodou je sle-
va na klubová představení 20 Kč. Průkazku člena 
filmového klubu Samotáři lze zakoupit pouze 
v  pokladně kina Portyč. a  ještě jedna výzva: 
„Můžete se podílet na programové skladbě klubu 
nebo navrhnout akce pro jeho větší atraktivnost 
a  výjimečnost. Spolupráci na úrovni se nebrání-
me,“ nabízí vedoucí kina Karel Poláček. 

Nepropásněte filmy, které neboří hranice ná-
vštěvnosti, ale právem sbírají ocenění.         /CK/

Kam až to může dojít, když si člověk myslí, že 
může přechytračit zlo? Příběh doktora Foustky 
je parodií a současně vážně míněnou variací 
vyprávění o učenci, který se upsal ďáblu. 

Ďábelský svůdce však přichází v  podobě paj-
davého penzisty Fistuly, s jehož pomocí Foustka 
okouzlí sekretářku Markétku. doktor Foustka, 
zaměstnanec vědeckého ústavu, jehož cílem je 
bránit a šířit vědecký světový názor, je podezřelý, 
že se zapletl se silami podsvětí. Bojuje s  poku-
šením a  nakonec pochopí, že Fistula je věrným 
spolupracovníkem primáře ústavu a  že peklo je 
totožné se stávající mocí… divadelní představení 

Divadelní „Pokoušení“

o ovládání a manipulaci s  lidskými slabostmi si 
nenechte ujít ve čtvrtek 30. ledna od 19 hodin 
v Divadle Fráni Šrámka.          /CK/

PUBliciStiKa

PÍSECKÝ SVĚT 
= účinná a nejlevnější tištěná 

inzerce, VYNIKNETE mezi 
čtivými články! 

Tel. 607 777 993 (možno SMS, 
ozveme se obratem),

inzerce@piseckysvet.cz

SOUKROMOU 
ŘÁDKOVOU INZERCI 

lze objednávat také telefonicky 
nebo e-mailem

ZÁKLADNÍ CENA 100,- Kč 
za řádkový inzerát 

DO 100 ZNAKŮ v rámečku.
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PŘEDPRODEJ:
Kulturní dům – centrum kultury, Nábřeží 1. Máje 1506, Písek
Tel.: 382 734 711 pondělí–pátek 08:00–16:00
Divadlo Pod čarou: pondělí–neděle 17:00–22:00
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ZEVLOUNOV.CZ
PRVNÍ NEKLAMNÍ AGENTURA

COUNTRY BÁL
Bývalí členové souboru Oklahoma ve spolupráci s Divadlem Pod čarou vás zvou  
po 20-ti letech na klasický Country bál. Zahrají SEŠLOST, zatančí EX-OKLAHOMA  
a ZÁŘÍCÍ ŽENY. Během večera proběhne také výuka tanců.

KÁMO NAHOĎ! + Mimo Děj
Dramaticko-improvizační projekt navazující na nejrůznější improvizační modely  
či stand-up komedie, doplněná o kvalitní blues rock na malé scéně v podání kapely Mimo Děj.

ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba 60-tých až 90-tých let k tanci i poslechu.

TELEX tribute, PNP, 200 ZBRANÍ
Legendární Telex v čele s Carlosem Boušou, ale jinak ve zcela novém  
obsazení zahraje v Podčáře společně se svými hosty.

KAREL PLÍHAL
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní pauze způsobené  
zdravotními potížemi s rukou vrací na koncertní pódia. 

ŠUTR + UCHO + GRUZAVIK
Šutr – legenda píseckého hard rocku a fenomenální vítěz rock Region festu, Ucho – hardcover Blatná, 
řízné pecky 60., 70. a 80. let. Gruzavik – univerzální rocková kapela s prvky hard rocku, grunge, punku, 
rockabilly, reggae či funkie, každý si přijde na své. 

11. SKAUTSKÝ PLES
Přijďte se pobavit na 11. ročník tradičního tematického plesu pořádaného píseckými skauty.  
Čekají na vás soutěže o ceny, předtančení, tombola, netradiční aktivity a půlnoční překvapení!  
Letošním tématem plesu je: “Mořský svět” – neváhejte proto dorazit třeba v kostýmu potápěče, Poseidó-
na, piráta, nebo např. kapitána Nema atd.” Celý večer hraje k poslechu i tanci živá hudba. 

KYTICE – DIVADLO KAŠPAR
S láskou, nadšením a pokorou jsme se pustili do Erbena. Balady skvostného českého  
klasika s originálními prvky loutkového bytového divadla (aneb) my dva a home made  
puppets. Pouhá poctivá recitace dvou protřelých herců totiž může být dostatečným  
zážitkem. Kapacita omezena! Hrají: Jakub Špalek a Jan Potměšil

THE VARUKERS + The Pirates of the Pubs + V.V.U. + Brunnfield
Britská punková legenda ve stylu Exploited poprvé v Podčáře společně s tuzemskou  
punk-rockovou scénou.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

PROGRAM
DIVADLO POD ČAROU

LEDEN

klubový bar otevřen denně 
– šipky, kulečník,

dobré pivko
předprodej vstupenek

vstupné 60,- kk ZDARMA

Divadlo Pod čarou SLAVÍ PO CELÝ ROK 2020
20 let své existence!

JONÁŠ A TINGL-TANGL, PJÉR LA ŠÉZ, STŘÍBRNÝ VÍTR – festival ochotnického divadla,  
20.MAŠKARNÍ PLES PODČÁRY, AC/DC Špejbls Helprs, ZE.MĚ TROSKA,...
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nejen k novoročním projevům
Milý čtenáři, chci začít u tebe a doufám, že to 
nebudete pokládat za nepatřičné. Když jsem před 
dvěma roky začal psát glosy o tanci a své názory 
na věci obecné, nečekal jsem, že to vydrží tak dlou-
hou dobu. Nechtěl bych se podbízet, ale je to vaše 
zásluha protože kdyby mé texty nikdo nečetl, asi 
by je redakce odmítla publikovat. Hodně mne to 
psaní naučilo. dostal jsem i zpětné vazby, z nichž 
jsem se dozvěděl, že mé články jsou čteny. A tak 
doufám, že si mohu dovolit vám všem poděkovat 
za přízeň a popřát hodně štěstí v roce 2020.

Poté, co jsem si vyslechl vánoční poselství pre-
zidenta republiky a  novoroční projev premiéra 
andreje Babiše, řekl jsem si, že tyto zprávy ne-
mohu nechat bez odezvy. Berte to prosím jako 
vyjádření osobních pocitů, nikoli jako pokus 
o objektivní pohled na českou politickou scénu.

Nedávno se mi dostala do ruky kniha němec-
ko-amerického politologa Yascha Mounka Lid 
versus demokracie. Pokusím se postupně své po-
střehy a projevy obou politiků konfronrovat s ně-
kterými názory z této knihy.

K  projevu Miloše Zemana. Co se formy týče, 
slyšeli jsme na Štěpána pro nás starší známý no-
voroční výčet úspěchů, ale i  problémů, jakých 
jsme slyšeli v  minulosti husákovské éry desítky. 
Zeman na jednu stranu maže národu med kolem 
úst, a vzápětí kritizuje problémy, jejichž počátek 

má, spolu se svým souputníkem Václavem Klau-
sem, na svědomí. dalo by se říci, že pomalý a po-
pulistický prezident rovná se pomalá země.

Yascha Mounk: „Populisté tvrdí, že všechny dů-
ležité problémy naší doby se dají snadno vyřešit – 
stačí vzít rozum do hrsti. Je tedy jasné, že k vyře-
šení problému stačí, aby se k moci dostal upřímný 
zastánce a mluvčí lidu a nastolil rozumná řešení.“

Příklad: Pomalá justice. dosazení Marie Bene-
šové jako ministryně spravedlnosti a  její návrh 
zákona o  státním zastupitelství, který přesouvá 
moc nad státními zástupci do rukou premiéra a jí 
samotné. Či stavební zákon, který vládě doporu-
čila legislativní rada vlády složená z advokátů de-
veloperských firem, který způsobí nárůst úřední-
ků a miliardové investice při jeho realizaci. Nebo 
apel, že o složení parlamentu, vlády a o osobě pre-
miéra či prezidenta se rozhoduje ve svobodných 
volbách, a ne na ulicích nebo náměstích.

Yascha Mounk: „Pokud mají občané zabránit 
zkorumpovaným a populistickým vládám v utuže-
ní jejich moci, musí odhalit případy porušení de-
mokratických pravidel a norem. Musí vyjít do ulic 
a dát najevo, že populisté nemluví jménem celého 
lidu. A bez ohledu na spravedlivé pobouření musí 
udělat, co je v jejich silách, aby na svou stranu pře-
táhli i  část vládnoucího režimu tak, aby liberální 
demokracie znovu naplňovala očekávání občanů.“

a  co prezident jako personalista vlády? Celé 
to teď vypadá jako epizodní historka vypovída-
jící o mstivosti. Ve skutečnosti je to klíčová udá-
lost. To, co se děje, ustavuje zvyklosti. Co když se 
příštím prezidentem stane andrej Babiš? Na pre-
zidenta se zákon o střetu zájmu nevztahuje a  je 
prakticky neodvolatelný. To je přece sen každého 
populisty!

Neznám přesně zákon o volbě prezidenta, ale 
není možné, aby dalším prezidentem byl znova 
zvolen Václav Klaus, tak jako je to v Rusku? Jeho 
amnestie a  abolice na konci jeho prezidentová-
ní mu přece přihrála dost bohatých příznivců. 
a jeho syn založil novou politickou stranu Triko-
lora a zase je tady jejich možné spojení s andre-
jem Babišem...

Yascha Mounk: „Obhájci populismu své konání 
jakožto příznak ozdravení politického systému tvr-
dí, že vyjadřují mínění lidu. Je to ale pravý opak. 
Není to přemíra moci lidu, nýbrž její nedostatek.“

V příštím čísle se vrátím k novoročnímu proje-
vu andreje Babiše...

ZDEnĚK bEnEš
Vážení čtenáři, jsme zvědavi na vaše reakce.

Yascha Mounk
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Představení Volní jako ptáci je určeno především 
dětem od 10 let. Velký přínos ale může mít také 
pro dospělé jednotlivce i celé kolektivy. 

„Po dvouměsíčním testování na podzim jsme 
měli několik dní intenzivní tréninky a trochu jsme 
představení upravili. V týdnu je možné, aby se ob-
jednaly školy, a o víkendech se hraje od 17 hodin 
pro veřejnost, kdy doporučujeme rezervaci pře-
dem. Představení je určené dětem od 9 let i dospě-
lým,“ upřesňuje ředitel Sladovny Adam Langer.

„Vystoupení má tři polohy. Když návštěvní-
ci přijdou, nejprve jeho část vidí, poté si projdou 
workshopem, v němž se naučí jednoduchou struk-
turu divadelního představení, které potom ve třetí 
části sami hrají. Jsme rádi, že se nám ve Sladovně 
podařilo otevřít divadlo a  pracovat s  divadelními 
principy. Experimentovat, hrát si a  hledat v  diva-
delním prostoru je úžasná zkušenost pro každého. 
Inspiroval nás příběh Ptačího sněmu, který zpraco-
val básník Attár, žijící na území dnešního Íránu ve 
12. století. Další důležitý moment při vzniku tohoto 
představení je svázaný především s náctiletými, pro 
které bylo prvotně určeno. Je jím snaha upozornit na 

volní jako ptáci– oceňované představení 
můžete opět navštívit ve Sladovně

PoZvánKy

StroM 
SetKávání
Nová 99, Písek – Hradiště, tel. 777 571 529, 
info@strom-setkavani.cz, 
www.strom-setkavani.cz.
•  Meditace, cvičení, konzultace – dita Ma-
cháčková, dita.machackova@volny.cz
•  Hatha jóga – Jana Kozová, www.jogapisek.cz
•  Fyzioterapie, masáže – Michaela Martínková, 
www.fyzio-terapeutka.com
•  Poradna ájurvédy, ájurjóga – Radoslav Na-
hálka, www.ajurmed.cz
•  Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy 
Katky Čápové, kacabacapova@seznam.cz
•  Výuka hry na kytaru a ukulele – Jirka Machá-
ček, info@strom-setkavani.cz.

Inzerce

Jste osoba se zdravotním postižením?
Nedaří se vám nalézt vhodné zaměstnání? 

 Staňte se účastníkem projektu

 CESTA KE ZMĚNĚ II
reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206

Začátek projektu: 15. 3. 2019, konec projektu: 30. 9. 2020
Oblasti realizace:, Písecko, Jindřichohradecko, Prachaticko

Co vám nabízíme:
• pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě

• pomoc při hledání pracovního místa
• speciální poradenství při řešení obtíží 

spojených s hledáním zaměstnání
• možnost rekvalifikace

• placená praxe u zaměstnavatele
• možnost pracovní asistence

• příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu
• úhradu cestovného

• profesionální zkušenosti 

Tento projekt realizuje MESADA, z. s. 
a je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací o projektu získáte na www.mesada.eu 
nebo na adresách: 

nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek, tel: 608 860 030,
Růžová 30/II, 377 01  Jindřichův Hradec, tel: 608 860 010

1. máje 74, 385 01  Vimperk, tel: 608 860 070

toto přechodové období, kdy se z dětí stávají dospělí 
a v jiných kulturách byl tento zlom často spojován 
s různými rituály. Snažíme se tak i  tímto předsta-
vením připomenout důležitost tohoto věku a změn, 
které ho provází,“ pokračuje adam Langer.

Tento projekt byl zařazen mezi dvanáct nejzají-
mavějších projektů za loňský rok, jež originálním 

způsobem pracují s publikem, a byl prezentován 
v  kině Edison v  Praze v  rámci pátého ročníku 
akce Střed zájmu: PUBLIKUM, kde byl předsta-
ven tucet inspirativních příkladů práce s  publi-
kem z různých oblastí kultury. 

detailní informace o  termínech a  o  možnos-
tech rezervace najdete na webu Sladovny. Před-
stavení je možné odehrát také na objednávku, 
například jako teambuldingovou aktivitu kolegů 
na pracovišti nebo pro skupinu přátel. 

Představení Volní jako ptáci je možné navštívit 
od 21. ledna až do poloviny března.

HAnA TALáCKOvá, info: www.sladovna.cz

Pokud nás chcete podpořit, 
můžete dar 

PíSecKÉMU SvětU 
– jednorázový, nebo formou pravidelného 

měsíčního příkazu – zaslat na účet

č. 78 31 003 001 / 5500
(Veřejná sbírka schválena 5. 12. 2013 KÚ v Č. B.)

vstoupit  na jeviště a vyzkoušet si magický divadelní prostor. na to i na další 
nevšední zážitky láká představení volní jako ptáci, které se znovuotevřelo ve 
Sladovně. Představení vytvořila tereza Dobiášová ve spolupráci s italskou 
divadelní společností tPo a poprvé se hrálo loni v listopadu.

V rámci projektu Všude papír a autorské výstavy 
Papírové království Richarda V., na níž je pre-
zentováno na 400 modelů od legendy papírových 
modelářů Richarda Vyškovského, připravuje 
v sobotu 18. ledna Galerie Sladovna akci Super 
den s papírem. Na ní se budou moci se svými 
modely prezentovat modeláři odkudkoliv.

Prostory Sladovny budou pro návštěvníky ote-
vřeny od 9 do 17 hodin. Na setkání budou k vidě-
ní papírové modely nejen od jihočeských mode-
lářů. Lektoři z domu dětí a mládeže a Sladovny 
povedou několik tvůrčích dílen pro celou rodinu. 
Těšit se můžete také na papírové divadlo Hanky 
Voříškové dobré ráno – dobrou noc. Nové téma 
s  papírem představí i  Kreativní papírový ateliér 
od 9 do 18 hodin. Zajímavým odpoledním bo-
nusem bude od 14 hodin přednáška papírového 
archeologa Josefa Kropáčka doplněná o projekci 
dokumentu České televize o tvorbě arch. Richar-
da Vyškovského. Na recepci Sladovny pak lze za-
koupit sešity s papírovými modely arch. Richarda 
Vyškovského či produkty papírových archeologů.

ZbynĚK KOnvIčKA

SUPer Den S PaPíreM ve Sladovně
– představte své papírové modely 
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Když po Písku prováděl
 Jaroslav arsène de la Motte

Nepodařilo se mi zjis-
tit, z kterého La Motte 
– lokalit tohoto názvu 
je ve Francii něko-
lik – snad pocházeli 
předkové muže, který 
se narodil v Písku 29. 
března 1886. Jeden 
z jeho pra-pradědů 
v městě pobýval jako 
raněný nepřátelský 
voják v době válek 
o dědictví habsburské 
(snad se účastnil bitvy 

o město roku 1741, kterou připomíná pamětní 
deska na „Budějovické kapličce“) a nakonec se zde 
oženil a usadil. Rodin podobného původu bývalo 
v Písku několik – z jedné z nich vyšel třeba měst-
ský tajemník a zakladatel zdejšího muzea (1884) 
Ludvík Pompe. Náš Jaroslav arsen la Motte, jak 
se jednodušeji psal po většinu svého života, se 
k francouzskému původu hrdě hlásil a následoval 
svého dávného předka i volbou povolání – stal 
se důstojníkem rakouské armády. do roku 1913 
sloužil v Krakově, v Praze a v jižním Tyrolsku. 

Po odchodu z armády se věnoval odborné pu-
blicistice a překladům z němčiny, francouzštiny 
a  polštiny. Literárně zpracoval a  publikoval své 
zážitky z cest po Evropě a po některých asijských 
a afrických zemích. V polovině dvacátých let se 
stal ředitelem propagačního oddělení polostátní 
cestovní kanceláře Čedok, kde redigoval jednak 
turistické časopisy, jednak reprezentativní cizo-
jazyčné tiskoviny sloužící k propagaci mladé re-
publiky v zahraničí.

Na sklonku třicátých let se jako penzista vrátil 
do rodného města, kde se na jaře roku 1938 stal 
jako dobrovolník tajemníkem Cizinecké propa-
gační kanceláře Klubu československých turistů, 
sídlící v  poměrně honosných prostorách paláce 
Písecké spořitelny na Velkém náměstí (dnes Ko-
merční banka). ano, bývaly doby, kdy osvícené 
bankovní domy (a  Písecká spořitelna tehdy byla 
největší bankou na jihu Čech a  mimo jiné byla 
pověřena funkcí prácheňské regionální pobočky 
Národní banky československé) zdarma poskyto-
valy místnosti neziskovým organizacím! Spojilo-li 
se tajemníkovo vysedávání v kanceláři s již dřívěj-
šími literárními ambicemi, výsledek na sebe nedal 
dlouho čekat. V únoru roku 1939 tak vyšla la Mo-
ttova brožura „Bývalé královské město Písek nad 

Otavou“ s podtitulem „Průvodce městem ve dvaceti 
feuilletonech“. a dá se říci, že hned napoprvé autor 
narazil – na nemilosrdného kritika pod značkou 
J. H. v  týdeníku Národní strany práce Jihočeský 
hlas, vydávaném v Písku. V článku čteme:

„S  okleštěním naší republiky stoupla nesmírně 
hodnota našeho města, jako vůbec stoupl význam 
všech lázeňských nebo alespoň rekreačních míst. 
Takové Lázně Poděbrady, které v posledních letech, 
může se říci, zápasily o  existenci, staly se rázem 
vyhledávanými lázněmi a už v loňské sezóně sot-
va stačily zdolat nával hostů… A co my v Písku? 
My se budeme dívat, jak se jinde krášlí, aby hosté 
byli spokojeni a  stali se tak sami živou, nejúčin-
nější propagací?“ Článek dále připomněl přednosti 
Písku a pokračoval: „Jenže to všechno leží ladem, 
nevyužito. Hrozně se mýlí bodrý Písečák, myslí-li 
si, jak se všude o jeho krásném městě ví, o všem, co 
může poskytnout. Kde se dělá nějaká propagace? 
Nač se vlastně čeká? Vždyť je to opravdu neuvěři-
telné, že si město dosud nevydalo nějakou řádnou 
propagační brožuru, kterou by rozeslalo do všech 
koutů republiky, do lázeňských míst, lékařům do 
čekáren, do cestovních kanceláří atd. atd. Leda 
snad, že by tento úkol měla vyplnit brožura, která 
se nám právě dostává do rukou.“

a  pak je autor – la Motte – mistrně ironizo-
ván za to, že „průvodce“ pojal především jako 
hrst vzpomínek z  mládí a  banálních postřehů 
z  života maloměsta. Stačí uvést názvy kapitol: 
Písečtí rybáři, Písečtí houbaři, Písečtí nimrodi, 
Písečtí penzisté, Na vojně v  Písku, Vzpomínka 
na císařské manévry u Písku v roce1905, V Písku 
o jarmarce, Hauzírníci, Písecké vzpomínky z let 
devadesátých. Nescházejí ani autorovy „verše“ 
(ne vše, co se rýmuje, je báseň!). „Aby nám bylo 
rozuměno: neobracíme se proti autorovi, nevíme, 
jaké měl úmysly. Asi sotva propagační. Podle lo-
kálky, zaslané našemu časopisu, má to být brožura 
spíše humoristická, která místy nutí čtenáře k vý-
buchům smíchu. Snad jsme četli nepozorně nebo 
nerozumíme tomu, co je humorné a  co nikoliv. 
Usmívali jsme se ovšem dosti často, to ano.“

a  to kritik mohl ještě zmínit třeba to, že za 
nejvýznamnější – a jediný jmenovaný – předmět 
uchovávaný v píseckém muzeu la Motte považo-
val kus skleněné okenní tabule, proražený velkou 
kroupou při krupobití, které Písek postihlo v létě 
roku 1903. Nebo četné nesprávné informace – za-
ložení města v 8. století (podle smyšlenky v Háj-
kově kronice), stavbu kostela Narození Panny 

Marie ve 12. století… Poučil se snad autor? Slevil 
ze svých ambicí humoristy? Nevím, zda vyšlo jeho 
– na jaře roku 1939 ohlášené „rozmarné dílko, vti-
py přímo sršící“ s názvem Když jsem vojákoval. La 
Mottův „Průvodce po okolí Písku“ z dubna 1939 
se každopádně soustředil více na praktické infor-
mace, stejně jako ještě stručnější brožura Pisek an 
der Otawa, die Stadt in Wäldermeer. 

Titulem této brožury v němčině počínaje na-
bylo jméno autora francouštější či světovější po-
doby – Jaroslav arsène de la Motte, u čehož pak 
zůstalo. (Od pamětníků vím, jak si písecká omla-
dina dělala ze „spisovatele“ a  „aristokrata“ tak 
trochu bezohlednou legraci, když mu vymyslela 
pouliční přezdívku „Motela“). – V srpnu 1940 vy-
šla la Mottova publikace die südböhmische Stadt 
Pisek und Umgebung, v září 1940 druhé vydání 
Průvodce okolím Písku, v  tisku byly „rozmarné 
příběhy“ Písecké obrázky a  Kapesní průvodce 
Pískem. Evropa válčila, la Motte psal a psal.

Rozsahem nejrozměrnější z těchto spíše drob-
ných brožur je však publikace „Písek nad Otavou, 
město v  moři lesů“, vydaná ještě předchozího 
roku 1939. Lze ji považovat za nejzdařilejší z  la 
Mottových prací z let předválečných a válečných 
a  pokud má sběratel knižních pisecensií ve své 
sbírce jen tuto jedinou z oné doby, nemusí se po 
ostatních ani zvlášť shánět. Ještě zajímavější je 
však její druhé vydání z roku 1947.

Nejde o pouhou reedici, ale o rozšířenou verzi, 
do níž autor vkomponoval některé své představy 
a  návrhy, týkající se budoucnosti města. Cituji: 
„Pisatel navrhuje jako propagátor cizineckého ru-
chu na Písecku postavení velkého moderního hote-
lu s vyhlídkovými terasami a garážemi na budoucí 
nové nábřeží, v nynější Rybářské ulici. Dále navrhu-
je přestavbu hotelu U zlatého kola a  jeho rozšíření 
o budovu sousední staré obecní školy, jež by musela 
býti i s jmenovaným hotelem celá zbourána.“ 

od roku 1898, kdy vyšla kniha profesora písecké reálky Jana Matznera 
„Královské město Písek. Průvodce městem a okolím, jakož i dějiny jeho“, se 
zrodilo několik desítek podobných publikací. Dnes zapomenutým autorem 
půltuctu z nich byl pravověrný Písečák s neobvyklým jménem – Jaroslav 
arsène de la Motte.

Dokončení na str. 16

Mikoláš aleš v Písku studoval se svými staršími bratry Františkem a Janem. Ve vzpomínkách 
popisoval studentskou domácnost poblíž Masných krámů, jíž vládl starý svobodný strýc „švališér“ 
Tomáš Fanfule, což byl ……. /tajenka/. Výsledky studijní nebyly sice valné, umělecká krev Alšova 
už tehdy bouřlivě kypěla nad úzké stěny školní, ale povždy rád na svůj pobyt v Písku vzpomínal.

Řešení můžete zaslat e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo zprávou SMS na tel. 607 777 993 
– neZaPoMeŇte naPSat SvÉ JMÉno, PŘíJMení a aDreSU! Ze správných odpovědí zaslaných 
do čtvrtka 22. ledna do 12 hodin vylosujeme dva výherce knížek nakladatelství Albatros Media. 
Celkem 54 soutěžících nám zaslalo zprávou odpověď na tajenku z čísla 24. Kalendář Písek – Ztracené 
město vyhrály Jitka Cibulková a H. Vondrušková.
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Při promítání obrázků z první části dobrodružné 
plavby – z  Ohňové země do Kapského Města, 
navštívíme ostrovy v Jižních Shetlandech a Wed-
dellově moři – mimo jiné ostrov Jamese Rosse, 
na kterém sídlí česká základna. O svých zážitcích 
z  dvouměsíční dobrodružné cesty, o  návštěvě 
míst, kam není možné se běžně dostat, o koloni-
ích tučňáků a  lachtanů i o ovládání plachetnice 
při plavbě rozbouřeným mořem mezi ledovými 
krami bude poprvé povídat 23. ledna od 16 ho-
din, druhá část se chystá na 27. února.

Písecký učitel Ondřej Blažek pro naše mu-
zeum nachystal přednášku s  názvem Český ka-
tolický exil v Itálii 1948–1989, což je téma jeho 
nedávno vydané knihy. Za vlády komunistického 
režimu v Československu se Řím stal významným 
centrem katolických exulantů. Poskytoval zázemí 
pro řadu pozoruhodných osobností, jakými byli 

Povídání o lékařství starověké Mezopotámie si 
připravila arabistka Veronika Sobotková ze Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. Medicína v této oblasti 
bývala donedávna považována za „nevědeckou“, 
plnou představ o démonech způsobujících nemoci 
a primitivních léčitelských metod. Pokračující 
bádání ale ukazují, že mezopotámské lékařství 
bylo ve skutečnosti velmi propracovanou vědeckou 
disciplínou. Přednáška, připravená na 16. ledna od 
16 hodin, představí precizní diagnostický proces 
mezopotamských lékařů a zhodnotí jejich terapeu-
tické možnosti. Ukáže také vliv výživy a hygieny 
na celkové zdraví a nemoc tamějších obyvatel.

Ještě vzdálenější místa navštívíme ve stejný 
čas o  sedm dní později. Spolu s  cestovatelem, 
horolezcem a  mořeplavcem z  Brna Jaromírem 
Novákem poplujeme na historické trojstěžňové 
plachetnici přes drakeův průliv do antarktidy. 

Prácheňské muzeum zve na přednášky:
Mezopotámie, ohňová země a katolický exil 

Josef Beran, Karel Vrána, Karel Skalický či To-
máš Špidlík. do exilového dění zde významnou 
měrou zasáhlo zasedání 2. vatikánského koncilu, 
ale také přítomnost mnoha tajných agentů z řad 
komunistické Státní bezpečnosti. Více ve čtvrtek 
30. ledna na přednášce, která začíná v 16 hodin.

vAšE PráCHEňSKÉ MUZEUM

na měsíc leden, kdy jsou expozice muzea zavřené, jsme připravili alespoň 
několik zajímavých přednášek. a hned ta první letošní o hoře ararat se setkala 
s velkým zájmem návštěvníků. Jsme tak moc rádi, že námi připravované 
programy sledujete i v novém roce 2020. Budeme se snažit, aby těch, co 
neujdou vaší pozornosti, bylo co nejvíce.

Plachetnice, se kterou Jaromír Novák 
objevoval Antarktidu

aKtUálně

– ano, s asanací Rybářské ulice (stejně jako ulic 
Svatotrojické a Čechovy) se počítalo již v mezi-
válečném období, ale dnes tam najdeme kulturní 
dům z přelomu 50. a 60. let a komplex úředních 
budov z doby o dvacet let pozdější. Hotel U zlatého 
kola na alšově náměstí ustoupil roku 1968 (až na 
zachované obvodové zdi) stavbě obchodního domu 
PPP, v sousední památkově cenné školní budově 
z roku 1858 je moderní městská knihovna. a pokud 
jde o nové hotely, představoval si la Motte ne pouze 

uvedené dva, ale nejlépe čtyři až pět. Smělý autor 
dále navrhl zbourat co nejrychleji starou poštovní 
budovu z roku 1900 a postavit novou a moderní 
na jejím místě (stará budova dodnes funguje). 

Soukromé zahrady ve vnitrobloku mezi ulice-
mi Kollárovou, Tyršovou, Tylovou, Prokopovou 
a Jeronýmovou se měly přeměnit v rekreační are-
ál, sloužící jak místním občanům, tak především 
hostům stávajících a těch navrhovaných nových 
hotelů. 

Když po Písku prováděl
 Jaroslav arsène de la Motte

Hned následujícího roku 1948 se však začalo 
především budovat, dolovat uhlí, tavit ocel, prefe-
rována byla kolektivní podniková rekreace (dovo-
lená s andělem!) a individuální turistika se ocitla 
zcela na okraji zájmu nového režimu. V letech pa-
desátých pak bylo nocování jednotlivců či malých 
skupin v hotelích dokonce poněkud podezřelé.

Snad i proto Jaroslav arsène de la Motte defi-
nitivně odložil pero. Ještě roku 1946 připomněl 
týdeník Písecký kraj jeho šedesáté narozeniny, 
o pár let později se o autorovi píseckých průvodců 
postupně přestalo mluvit a časem i vědět. Stáhl se 
zcela do ústraní a 22. února 1957 v Písku zemřel.

OnDřEJ KryšTOF KOLář, historik

Dokončení ze str. 15

skleníkového plynu v učebnách žáci během sou-
těže průběžně měřili. Své poznatky pak zpraco-
vali do návrhů na zlepšení vnitřního prostředí 
své školy. Hlavním úkolem pro soutěžící smart 
týmy bylo udržet hladinu oxidu uhličitého na 
doporučované úrovni a  navrhnout způsoby, jak 
udržovat a zlepšovat zdravé prostředí ve škole. 

Eliška Indrová, třídní učitelka 6.A, vysvětlu-
je: „V průběhu října a listopadu jsme ve vybraných 
třídách měřili hodnotu oxidu uhličitého a snažili 
se ji udržet v  takových hladinách, aby se nám co 

Šestičlenná porota hodnotila soutěžící podle předem 
stanovených kritérií: dodržení hladiny CO2 ve sledo-
vaných učebnách, vhodnost návrhů pro danou školní 
budovu, efektivnost návrhů, použitá argumentace 
a zpracování prezentace. Nejlepším manažerem 
vnitřního prostředí se stal tým ze ZŠ Tomáše Šobra, 
těsně následovaný dětmi ze ZŠ T. G. Masaryka, jejíž 
zástupci předvedli velmi dobré návrhy opatření 
a výbornou argumentaci.

Klíčovým ukazatelem kvality vnitřního pro-
středí je koncentrace CO2 . Právě hodnoty tohoto 

tým ZŠ tomáše Šobra zvítězil v soutěži 
o nejlepšího manažera kvality vnitřního prostředí

nejlépe učilo. Nadměrné množství oxidu uhliči-
tého v  místnosti způsobuje nesoustředění, únavu 
a bolesti hlavy. Dalším úkolem bylo zpracovat pre-
zentaci o tomto měření a navrhnout optimalizaci 
vnitřního prostředí školy. S běžnými třídami jsme 
pak srovnávali učebny vybavené rekuperační jed-
notkou automatického odvodu oxidu uhličitého.“ 
V roce 2018/2019 byla totiž na této škole oprave-
na a zateplena budova odborných učeben poly-
techniky včetně vzduchotechniky pro odstraňo-
vání oxidu uhličitého z učeben. 

Lucka Králíková a Jana Novotná ze 6.A se na-
vzájem doplňují, když vzpomínají na průběh sou-
těže: „Nejdříve jsme byli koncem září na Jihočeské 
univerzitě v  Českých Budějovicích na přednášce 
a prezentaci o měření oxidu uhličitého a prohléd-
li jsme si velkou rekuperační jednotku, kterou tam 
mají. Pak jsme tady u nás ve škole měřili asi dva 
a půl měsíce hladinu CO2  v naší šesté třídě a ve 2.B, 
v případě potřeby větrali, zapisovali jsme naměřené 
hodnoty, vytvářeli grafy a pak jsme to porovnávali. 
Nakonec jsme výsledky společně s  několika spolu-
žáky z 9.A prezentovali v městské knihovně, kde se 
sešly týmy ze všech soutěžících škol.“

Jejich spolužák Jan Kopunec (také 6.A) dodává: 
„My jsme dělali měření a deváťáci připravili prezen-
taci, protože s tím už mají více zkušeností. Přihlásili 
jsme se do soutěže dobrovolně, protože nás hodně 
zajímalo, jak to na univerzitě vypadá – a samotná 
práce nás pak taky moc bavila. Ale vůbec jsme tomu 
nevěřili, když nám řekli, že jsme vyhráli!“

Vítězný tým získal 12 tisíc korun, který žáci 
použijí na výlet do plzeňské Techmanie.

Eliška Indrová, která je také koordinátorkou 
environmentální výchovy na škole, dodává: „Sou-
těž jsem uvítala, myslím, že dětem pomohla lépe po-
chopit souvislosti toho, co si o ekologii a našem vzta-
hu k okolnímu prostředí ve škole povídáme, zapojily 
se s vervou do praktické činnosti. Organizátoři nám 
moc pomáhali, kdykoli jsme něco potřebovali, tak 
hned poradili, pomohli. Těšíme se do Techmanie, 
stejně jako na další ročníky soutěžení!“ 

ZDEnKA JELEnOvá

Pět školních smart týmů se utkalo v soutěži Manažer kvality vnitřního 
prostředí, kterou pořádalo město Písek v rámci národního programu Životní 
prostředí. Soutěž zakončily prezentace v městské knihovně. Zvítězil smart 
tým ze ZŠ tomáše Šobra, který během měření mimo jiné odhalil nedostatečné 
nastavení rekuperační jednotky v nových prostorách školy.

Z naŠí ŠKoly
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„V umění je obtížné říci něco,
co by bylo tak dobré,
jako neříci nic“.                                    Wittgenstein

V osobě Františka Trávníčka ztratila písecká 
výtvarná scéna originálního autora, umělce 
a vpravdě bohéma, kterému se výtvarný kumšt 
stal alfou a omegou jeho života.

V  Trávníčkově výtvarném díle jde především 
o proces a materiál, které jsou prostředkem k dosažení 
harmonie a rovnováhy. František Trávníček chtěl při-
nášet čistou výtvarnou formu, která se od počátečních 
barevných obrazů postupem času zjednodušovala až 

k  výtvarnému minimalismu, jehož představitelem 
byl jeho oblíbený autor Kolíbal. Inspiračním zdrojem 
Trávníčkovy tvorby byla zejména  klasická hudba 
a literární klasikové, především dostojevskij, Balzac, 
Beckett, Kafka aj. František Trávníček ve svém díle 
přinášel divákovi pocity, jejichž prostřednictvím si 
mohl utvářet vlastní obsah. 

Obrazy Františka Trávníčka vždy ukrývají tajem-
ství prostoru, znaků a bodů vzájemně se ovlivňují-
cích, urputného a věčného hledání krásy, absurdity 
i nevábné reality okolního života.

Trávníčkova tvorba nikdy nepodléhala žádným „is-
mům“, ani módním trendům. František byl hledačem 
v čase, který ho míjel a kterému se nikterak necítil být 
služebníkem. Jeho niterný svět byl hájemstvím, kam 
se málokomu podařilo nahlédnout. Svoji životní pouť 
zasvětil zcela umění a její další formu a volbu nám ne-
přísluší hodnotit, ale pouze respektovat.

V roce 2013 jsem Františku Trávníčkovi u příleži-
tosti jeho šedesátin připravila v galerii Prácheňského 
muzea rozsáhlou výstavu, kterou zahajoval Phdr. Ja-
romír Procházka. V roce 2018 vystavoval svoje díla 
v muzeu naposledy, na výstavě, kterou uskutečnila 
moje nástupkyně Martina Měřičková.

František trávníček 
už není mezi námi 

Ráda vzpomínám na pravidelné pondělky, kdy 
mne František v muzeu navštěvoval, vždy se hovory 
točily výhradně kolem umění, vždy jsem se dozvě-
děla, kterou knihu si koupil a kterou přečetl, a já mu 
půjčovala tehdy vycházející časopis měsíčníku ateliér. 
Nazýval mne svým andělem a ochránkyní. Rozumě-
li jsme si. Bohužel „moje andělská křídla“ nestačila 
ochránit jeho nespoutanou a zranitelnou duši...

František opustil tento svět 4. ledna tohoto roku.
IrEnA MAšíKOvá KOnšTAnTOvá

FRANTIŠEK TRáVNÍČEK se narodil v roce 1953 
v Písku. Vyučen knihtiskařem, Střední odborná ško-
la polygrafická Praha. Soukromé studium u Václava 
Rožánka a doc. Oldřicha Smutného.

Jím respektovaní autoři Skupiny UB12. Výstavy: 
opakovaně Písek, Pelhřimov, Protivín, České Bu-
dějovice, Volyně, Prachatice, Praha. Obrazy a gra-
fika v soukromých sbírkách: ČR, Švýcarsko, Belgie, 
Rakousko, Německo, Francie, Kanada a USa.

Foto: Zdeněk Javůrek!

Česká křesťanská akademie
Písek
uvádí

13. února
čtvrtek
17:00 Sladovna

Beseda s Petrem Najmanem o přežití v extrémních podmínkách,
programu zelené domácnosti a sběru civilizačních naplavenin

na české polární stanici Eco Nelson

10 měsíců samoty
v Antarktidě

Silvestrovský výstup 
na Mehelník byl opět skvělý!

V klubech se  výuka předškoláků celý prosinec 
vztahovala ke zvykům a tradicím,  děti se dozvěděly, 
co dělají skřítci v předvánočním čase, probírala se 
pohádka Perníková chaloupka,  povolání pekař 
a kuchař. děti také tvořily různé čertíky, Mikuláše, 
andílky, papírové řetězy, adventní věnce, vánoční 
přání, jmenovky na dárky a další. 

Spolek NadĚJE provozuje tři předškolní kluby, 
Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka, a čtyři ne-
formální kluby doučování pro děti ze základních 
škol. Finance na provoz center jsou zajištěny pro-
střednictvím projektu podpořeného z EU, v rámci 
operačního programu OP VVV na období od 1. 7. 
2019 do 30. 6. 2022. Projekt Vzdělání pro všechny 
výhodou (3V) lze vyhledat pod registračním čís-
lem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

V  adventním čase a  období před vánočními 
svátky se díky dobročinnosti událo v písecké Na-
dĚJI několik akcí. Již letitou a tradiční akcí písec-
ké pobočky NadĚJE  je Mikulášská besídka pro 
děti ze všech středisek. Třetím rokem nám po-

Jak plynul adventní čas v naDěJi
v dnešní době dětem připomíná adventní kalendář, že se blíží vánoce. Je 
po vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před vánoci psaly 
a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim 
přinesl vytoužené dárky.  

máhali dobrovolníci z Bonumu. I  letos přišla za 
dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. děti 
byly dotazovány, zda byly celý rok hodné, mohou 
přednést básničku nebo zazpívat písničku. děti 
se sice vždy bojí, ale po chvilce se najde odvážli-
vec, který vystoupí s básničkou, která posílá svým 
textem čerty do pekla! Čert trochu hartusil, ale 
nakonec mohly i nejmenší děti v doprovodu ma-
minek ukázat, co si připravily a dostaly z rukou 
anděla balíčky se sladkostmi a  ovocem, které si 
rodiče předplatili pro své děti.

Předškoláci navštívili seniory v diakonii Blan-
ka. Rozdávali ručně a osobně vytvořená přáníčka 
v podobě anděla, a potěšili tak naše přátele a za-
městnance z diakonie. 

V dětských klubech proběhlo několikrát i pečení 
cukroví před  konáním vánočních besídek. Jedna-
lo se o společné setkání rodičů a dětí u  stromeč-
ku a  stolů s  cukrovím, zpívaly nebo poslouchaly 
se vánoční koledy a  došlo i  na rozdávání dárků. 
Balíčky dětem připravili dárci, kteří se připojili do 

akce diakonie CČE – Krabice od bot. akce spočívá 
v tom, že zabalíte dárky, které udělají dětem radost, 
do krabice od bot a napíšete na ni věk a pohlaví dí-
těte, pro které je určená a dárek odnesete na vybra-
né sběrné místo. dobrovolníci pak zajistí předání 
dárků dětem. akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí 
žijících v tíživé sociální situaci. a to se opět poved-
lo. Všechny obdarované děti měly z dárků velikou 
radost! Při besídkách se ochutnávalo i  výborné 
cukroví, které si děti při činnostech v kuchyňkách 
kluboven připravily pro své rodiče.

HAnA šEFránKOvá
vedoucí práce s dětmi a mládeží

Nejvzdálenější účastnicí z ČR byla Zuzana Lakyo-
vá ze Žamberka, nejmladší byl Tomáš drahota 
(narozen 15. 11. 2019) z Plzně, který si odvezl 
maňáskového kašpárka. Nejstarší, kdo zdolal vr-
chol, byl František duspiva z Písku (nar. 11. 12. 
1930), přičemž na vrcholu se tentokrát nahlásilo 
deset lidí starších 80 let.

Již tradiční akce KČt otava Písek ve spolupráci s Junákem Písek přilákala 
tentokrát na nejvyšší vrchol Píseckých hor 1728 zapsaných účastníků ze 
73 míst Čr, ale také ze Slovenska, Kanady, Kalifornie, Kapverd a Holandska.

Na Mehelník dorazilo rovněž 99 pejsků a sedm 
koní. Vylosovaná fenka, malý hladkosrstý pinč 
arina (13 let) majitelky Ireny daňkové z Mlado-
tic se radovala z věnce špekáčků.

Skauti z píseckých oddílů uvařili 120 litrů čaje, 
pomohli vynést na vrchol všechny pomůcky, tat-
ranky a čaj a zapisovali účastníky výstupu.

Pan Bláha z Lesů města Písku odvezl pod vr-
chol všechny pomůcky a  i  zpět s  věcmi odvezl 
šest pytlů s  odpadky. Pan Václav Bican z  Kluk 
(84 let) tradičně jako každý rok rozdělal oheň na 
vrcholu, aby si účastníci mohli opéci špekáčky. 
dřevo na oheň navozili pracovníci Lesů města 
Písku. Na vrchol přijel na kole Víťa Velíšek a při-
nesl vlastnoručně vyřezaného Pihora Píseckých 
hor a  na trubku všem zatroubil Jaromír Koštel. 
Počasí se vydařilo, ráno byl sice mráz a na vrcho-
lu větrno, ale nakonec svítilo sluníčko.

Sponzoři: ČUS Česká unie sportu – Sportuj 
s námi, TESCO Písek, Oleg Ehrenberger, Lesy města 
Písku a VZP Písek (drobné odměny pro děti). 

HAnA TOMAnOvá
hlavní organizátorka, KčT Otava Písek

Hana Tomanová a skaut Libor ten Hagen

Nejmladší účastník s rodinou

Na trubku všem zatroubil Jaromír Koštel
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Velkoplošné zemědělství s omezeným sortimentem 
plodin, navíc intenzivně chemicky ošetřovaných 
proti plevelům a hmyzím škůdcům, má negativní 
dopad na ptačí populaci. Pro semenožravé ptáky 
ubývá nabídka semen a plodů a pro hmyzožravé 
zase ubývá hmyzu. Postřiky totiž postihují ne-
jen hmyz, který snižuje výnosy, ale i ten užitečný, 
včetně včel. Naše krajina se tak stává pro ptáky 
krajinou hladovou. Proto se snižují počty mnoha 

ptačích druhů a ně-
které potravně spe-
cializovanější druhy 
jsou dokonce u nás 
ohroženy vyhynutím. 
Když k tomu ještě při-
počteme trvalý úbytek 
zemědělské krajiny zá-
stavbou, montovnami 
a komunikacemi, jsou 
ptáci postiženi nejen 

tím, že nemají v krajině potravu, ale ubývá i prostře-
dí, ve kterém by mohli bezpečně hnízdit a potravně 
zajistit svá mláďata. Proč by mělo dojít k nápravě, je 
zřejmé. Pokud nebude naše životní prostředí zdravé 
pro ptáky, nebude zdravé ani pro nás.

Cesta k nápravě je také známá. Je třeba změnit 
tvářnost krajiny tak, aby nebyl hlavním cílem oka-
mžitý zisk (týká se nejen zemědělství, ale i lesnic-
tví), ale pestrá zdravá krajina s menšími plochami 
různých plodin, s mokřady, se stromořadími, se 
smíšenými lesy, mezemi, biokoridory apod. Urči-
té konkrétní kroky k nápravě se v tomto směru již 
podnikají, ale jde o běh na dlouhou trať. 

Proto je třeba se zaměřit na možnosti, které mo-
hou pomoci ihned. Jednou z těch rychlých mož-
ností je přikrmování ptáků. Velkou praxi v  tom 
mají ve Velké Británii, kde se díky rozsáhlému kr-
mení ptáků podařilo opět zvýšit počty některých 
ubývajících druhů. V posledních letech se přikr-
mování propaguje i v sousedním Německu.

Kde krmit?
V podstatě se dá říci, že krmit se dá kdekoli, pro-
tože ptáci obývají jak venkov, tak i města. Pokud 
máte chalupu nebo domek se zahrádkou, je to bez 
problémů. Na svém pozemku si vyberte vhodné 
místo pro umístění krmítka. Krmítko by mělo 
být umístěno někde poblíž stromů nebo keřů ve 
výšce od přibližně 1,5 metru do výšky, na kterou 
bez problémů dosáhnete při plnění krmítka a při 
jeho čištění – dva metry. Poblíž by neměly být velké 
prosklené plochy, do nichž by mohli přilétající ptáci 

Ze SPoleČnoSti

18. 12. Anetě Fiedlerové z Prahy dcera Klaudie
18. 12. Bc. Veronice Moravcové z Humpolce 
 dcera Patricie Seberová 
18. 12. Veronice Klucké ze Skal syn Šimon Kortiš 
18. 12. Pavle Dunovské ze Sudoměře 
 dcery Jana a Václava
19. 12. Daně Fechtnerové ze Svinů syn Jan David
20. 12. Janě Janů z Písku 
 dcera Veronika Adamcová
21. 12. Michaele Adamcové z Vůsí dcera Veronika
23. 12. Heleně Briezstienské z drahotěšic 
 dcera Anna Havlíková
24. 12. Michaele Komárkové z Bernartic 
 dcera Justýna
25. 12. Lucii Řeháčkové z Putimi 
 dcera Emma Nádeníčková
25. 12. Kateřině Čáslavové z  Kolína dcera Nina
26. 12. Dianě Kolářové z Neznašova 
 dcera Lora Talafousová
26. 12. Kateřině Matouškové ze Strakonic 
 syn Mikuláš
28. 12. Elišce Hanzlíkové z Písku syn Diviš
28. 12. Bc. Petře Soukupové z Vlachova Březí 
 dcera Zorka
29. 12. Lucii Babkové z drahonic dcera Adina
29. 12. Lence Mikešové z Kralovic 
 syn Jan Prášek

Zemřeli:
Pohřební služba Foitová – vrba
20. 12. Stanislava Trázníková, drhovle, 83 let
22. 12. Marie Hanusová, Písek, nedožitých 72 let
23. 12. Dalibor Dunka, Písek, nedožitých 60 let
24. 12. Libuše Rejlková, Písek, nedožitých 90 let
26. 12. Jiří Hanuš, Písek, 65 let
31.12. Antonín Půža, Písek, 85 let
2. 1.   Libuše Rauerová, Písek, 83 let
3. 1.   Pavel Zevl, Písek, 76 let
3. 1.   Marcela Otradovcová, Praha, 70 let    
4. 1.   Růžena Procházková, Písek, 101 let
7. 1.   Milada Kučerová, Mirotice, 79 let

Pohřební služba Habich
17. 12. František Bandy, Písek, 58 let
18. 12. Jolana Bledá, Písek, 69 let
20. 12. Marie Zelenková, Písek, 98 let
21. 12. Marie Mezerová, Vojníkov, 86 let
28. 12. Jan Chadima, Mirovice, 70 let
31. 12. Jan Hlaváč, Skály, 82 let 
2. 1. František Pour, Písek, 74 let
3. 1. Marie Šmidingerová, Písek, 95 let
3. 1. Marie Sičáková, Protivín, 94 let
4. 1. František Trávníček, Písek, 66 let 
5. 1. Jozef Revický, Čimelice, 57 let
5. 1. Adolf Dubský, Písek, 75 let
7. 1. Ing. Hubert Stejskal, Písek, 77 let
9. 1. Anna Drábová, Písek, 80 let
9. 1. Ján Lazarov, Písek, 57 let
9. 1. Jaroslava Černá, Praha, 66 let 
10. 1. Ladislav Sedláček, Písek, 90 let
11. 1. František Pták, Mirovice, 70 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek
26. 12. Jaroslava Krupková, Horní Záhoří, 

nedožitých 87 let
30. 12. Jaroslav Vyterna, Písek, 82 let
5. 1. Ing. Pavel Cváček, Písek, 72 let
4. 1. Ing. Milan Vanžura, Písek, 70 let
9. 1. Zdeňka Mašková, Písek, 71 let,
10. 1. Jana Bartošová, Čížová, 70 let
10. 1. Miroslav Bartoš, Čížová, 71 let

29. 12. Lucii Kratochvílové z Písku 
 syn Filip Tetour
30. 12. Soně Murgošové ze Strakonic
  synové Daniel a Tobiáš
31. 12. Heleně Dobiášové z Písku dcera Bára
31. 12. Petře Pechové z Týna n. Vltavou 
 syn Jakub
31. 12. Šárce Podstavské z Písku 
 syn Filip Uher
2. 1. Dominice Doležalové z Veltrus syn Jan
2. 1. Marii Zámečníkové z obce Nestánice 
 dcera Laura Slanetzová 
2. 1. Janě Fajtlové ze Smrkovic dcera Sára
3. 1. Ivaně Petříkové z Č. Budějovic 
 dcera Nela Hranáčová 
3. 1. Tereze Šimkové z Kovářova 
 dcera Ema Suchanová 
3. 1. Lence Slivkové z Kovářova dcera Nela
4. 1. Květuši Zavřelové z Milevska syn Michal
5. 1. Pavle Augustýnové z Bělčic 
 dcera EllaChodorová 
6. 1. Ivaně Pincové z Tábora dcera Šárka
7. 1. Radce Houdkové z Putimi 
 syn Miroslav Houška 
7. 1. Tereze Pobříslové z Milevska 
 syn Nikolas Petr Štěpánek 
7. 1. Lucii Klojdové z Písku dcera Kristýna

POHŘEBNÍ SLUŽBA HABICH 
PÍSEK a okolí od roku 1994

Budějovická 436 (vedle Jikastu) 
Jeronýmova 312
www.pohrebnisluzbapisek.cz 
e-mail: habichj@seznam.cz      ZNAK  KVALITY

tel.: 382 213 541 – 382 224 477
Stálá služba So, ne, svátky 602 472 885

narodili se:

PŘíroDa

narazit. Mělo by být také chráněno před kočkami. 
aby se kočky nedostaly do krmítka, měl by být 
sloupek hladký. Když použijete sloupek přírodní 
dřevěný, dá se zabránit kočkám ve šplhání k zemi 
skloněným límcem z králíkářského pletiva. Ostnové 
límce proti kočkám se dají také zakoupit. Tím lze 
zabránit tomu, aby se kočka mohla usadit uvnitř 
krmítka a čekat na ptáky. Poblíž krmítka by také 
nemělo být nic tak vysokého, co by kočce umožnilo 
přeskok na krmítko. 

Pokud bydlíte v  nájemním domě nebo v  pa-
neláku, na balkon musíte krmítko umístit tak, 
abyste jeho provozem neobtěžovali nájemníky 
pod vámi. Ptáci z krmítka vyhazují slupky a po-
kud bude krmítko na vnějším okraji balkonu, 
budou padat na balkon pod vámi a to by mohlo 
být zdrojem konfliktu. Totéž se dá říci pro umís-
tění na římse okna. Je třeba tyto věci domyslet, 
aby krmení ptáků bylo pro vás radostí z pocitu, 
že pomáháte a potěšením při pozorování zpěváč-
ků, a  ne zdrojem sousedských sporů Tím byste 
neprospěli ani sobě, ale ani ptákům. Jejich přikr-
mování by pak mohlo být hodnoceno veřejností 
negativně a to si přece nepřejeme.

Přikrmování mimo vaše obydlí a vaše pozem-
ky je nutné řešit dohodou s majiteli. Nelze třeba 
instalovat bez povolení krmítko do městských 
sadů, protože nejste majiteli a  město to nemusí 
podporovat, třeba proto, že na takové krmítko 
budou létat městští holubi. Holubi škodí budo-
vám, a  proto města často místními vyhláškami 
jejich krmení zakazují. To by si měli uvědomit 
i  ptačí přátelé bydlící v  centru města, protože 
i jejich krmítko na okně nebo balkoně může být 
houfně navštěvováno holuby, a tak byste se jejich 
krmením dostali do rozporu s předpisy. 

Jak by mělo krmítko vypadat? 
Nejobvyklejším typem je ploché zastřešené krmít-
ko. Velikost základové desky by měla být od 30 x 30 
cm. Okraje základové desky by měly být lemovány 
laťkami o výšce 5 cm. Ty zabrání rozhazování 
krmiva během krmení a také jeho rozfoukání. 
Pokud nemůžete umístit krmítko do závětří, do-
poručuji zvýšit lišty na třech stranách na 10 cm, 
nebo krmítko na návětrné straně uzavřít. Střecha 
krmítka by měla být šikmá, ve výšce na zadní straně 
30 cm a na přední 50 cm, s přesahem až 10 cm po 
stranách. Takové krmítko je vhodné v místě, kde 
jste přítomní. Pokud chcete krmit na místě, kam 
nepravidelně dojíždíte, je vhodnější krmítko se 
zásobníkem a samočinným násypem krmných 

semen. Šikovní kutilové si krmítko vyrobí sami. 
Pokud se rozhodnete pro jeho zakoupení, dejte 
přednost účelu před zdobností.

Kromě krmení drobnými semeny je vhodné 
doplnit krmení o  tukové složky. Těmi jsou jed-
nak zásobníky s ořechy a tukové koule nebo válce. 
Nejlepší způsob krmení ořechy je při použití drá-
těných válců. do nich vkládejte burské ořechy ve 
slupkách a vyloupané ořechy vlašské nebo lískové. 
Tukové koule nebo válce se prodávají v plastových 
síťkách. Ty je možné použít na vlastním pozem-
ku a ještě za předpokladu, že se k nim nedostanou 
veverky, vrány, sojky nebo straky. Tyto druhy jsou 
schopné tuková krmení odtrhnout a odnést. Pak 
se plastové síťky dostávají do přírody a  to si jistě 
nepřejeme. dá se tomu zabránit tím, že se zakou-
pená tuková krmení vybalí ze síťky a  umístí do 
drátěné spirály nebo válců z drátěného pletiva.

Čím nekrmit a čím krmit?
Rozhodně nekrmte zbytky jídel. Protože leden a únor 
není vhodná doba proto, abyste si zásobu semen 
připravili sami, bude lepší letos začít krmením za-
koupeným. Základním semenným krmením je ptačí 
zob doplněný větším podílem na tuk bohatých semen 
slunečnice. Přednost dejte černé slunečnici, protože 
ta pruhovaná má silnější tvrdé slupky. Pokud máte 
v okolí hrdličky, doporučuji doplnit krmení o obilná 
semena a kukuřici. dá se to vyřešit přidáním krmení 
pro papoušky. Semenné krmení je možné také dopl-
nit ovesnými nebo pšeničnými vločkami. Pro menší 
druhy zpěvných ptáků je možné také základní směs 
(ptačí zob) doplnit krmením pro kanáry. 

Když na pultové krmítko nebo do jeho blízkosti 
zavěsíte ještě tukové krmení a zásobníky s ořechy, 
bude vaše štědrost jistě odměněna bohatou ná-
vštěvností různých druhů. To bych vám chtěl do 
nového roku popřát. a  pokud se hned po začát-
ku vašeho krmení ptáci k  vám hned nenahrnou, 
nedivte se. Oni si musí v zimě hledat území, které 
je uživí, tam se zdržují. Pokud nekrmíte celoroč-
ně, nebo pokud jste nezačali krmit už v září, musí 
ptáci vaše krmítko teprve objevit. O tom, co může 
přiletět na krmítko, se můžete online přesvědčit na 
stránkách Záchranné stanice živočichů Makov.

Jak si můžete krmení sami připravit a jaké dru-
hy ptáků k vám mohou přiletět, o tom bude úno-
rový příspěvek. 

 Text a foto KArEL PECL 
spolupracovník Prácheňského muzea
a Záchranné stanice živočichů Makov

Nejčastějším hmyzožravcem na krmítku je naše nej-
větší sýkora koňadra

vítáme a loučíme se 
v prosinci / lednu

Byl jsem osloven redakcí Píseckého světa, abych se věnoval otázce, zda 
přikrmovat volně žijící ptactvo. Myslím, že se tím můžeme našim ptáků odvděčit 
za to, jakou radost nám oživením naší krajiny a svým zpěvem poskytují. 
Přikrmování ptáků je obsáhlé téma, které vyjde v několika číslech Píseckého 
světa. Začnu tím nejaktuálnějším, což je zimní přikrmování. 

Přikrmování ptáků
Motto: 12. února 1929 nasbírali v Praze v riegerových sadech nůši 
zmrzlého ptactva

Silný zobák je charakte-
ristický pro zrnožravého 

zvonka zeleného 

Harmonie těla, mysli i duše
Vánoční cukroví, dobroty a polehávání u pohá-
dek možná udělalo své. Od ztuhlého těla a ně-
jakého toho kila navíc může odpomoci naše 
jóga Kataríny Šuňavské. Zaměřuje se právě na 
odbourávání tuků v těle. 

Odhoďte ostych a  vydejte se s  námi na cestu 
za krásnou postavou, vnitřním klidem a pevným 
zdravím. Přijďte si zacvičit, zrelaxovat, nabít se 
energií, ponořit se do rytmů svého dechu a zažít 
svět jógy a legraci ve skupince úžasných lidiček, 
převážně žen. Centrum kultury města Písek zno-
vu otevírá oblíbené cvičení jógy, které se koná 
každé pondělí od 14:30 do 16 hodin. 

Počet míst je omezený, tak neváhejte a  kupte 
si v  pokladně kulturního domu permanentku 
na 15 lekcí v ceně 1200 Kč. Začínáme 3. února. 
Průkazka je přenosná. Těšíme se na vás.  /CK/

Jakoukoli inzerci, poděkování, vzkazy, 
reklamní články v tištěném Píseckém 

světě i na webu www.piseckysvet.cz 
domluvíte na tel. 607 777 993 nebo 

e-mailem:  inzerce@piseckysvet.cz.

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

Inzerce
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někdy se ví, co Bůh chystá…
to spokojený. Já jsem poslouchal. Pravdou je, že 
jsem si nikdy jeho desku nebo kazetu nekoupil. 
Možná také proto, že byl všude, snad každý den 
ho hráli. a hráli ho celý můj život. Stal se součástí 
i mého života, dokresloval hudební klima mého 
dětství, dospívání, dospělosti. Zněl mi celý můj 
život. Z filmů, desek, z radia, z kazet, z Cd. Zdálo 
se, a myslím, že mu tak i lidé říkali, že je „věčný“, 
a možná jsme tomu i uvěřili. 

Před několika lety jsem byl v  Olomouci na 
Křesťanské lékařské konferenci a tam jsem se po-
tkal s lékařem Markem. Měl výbornou přednášku 
na téma Kde se v křivkách přežití skrývá Bůh? Vě-
děli jsme o sobě, je adventista jako já, ale nikdy 
jsme se osobně nesetkali. Teď jsme se procházeli 
po starobylé Olomouci a  povídali o  všem mož-
ném. Z  konference musel odjet dřív. Rozloučili 
jsme se... a po nějaké době v mediích vyplulo na 
povrch, že je to právě Marek, který je ošetřujícím 
lékařem „věčného“. Čtyři roky se o něj staral, seděl 
u jeho postele, byl to on, který mu nakonec musel 
říci, že v  jeho těle vypukla akutní leukémie. Byl 
u něj v jeho posledních dnech, kdy se velký zpě-
vák smiřoval s přicházejícím koncem. V tom čase, 
kdy se mezi nejbližšími vědělo, že život pomalu 
uhasíná, vzniká závěrečná mistrova perla s  dce-
rou Charlotte – píseň Srdce nehasnou. a  všich-
ni jsme tak nějak tušili, že se s námi touto písní 
loučí, že ví, co Bůh chystá. a věděl. a pak srdce 
zhaslo... Možná mnoho lidí překvapilo, že se při 
rozloučení s Karlem Gottem v katedrále svatého 
Víta k  mikrofonu dostal i  jeho ošetřující lékař, 
přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. Ma-

PUBliciStiKa

Na Moravě tomu říkají „hody“, 
tady v Čechách se tomu říká 
„posvícení“ – a je to totéž. Jed-
nou jsme s tátou odjížděli na 
„hody“ a táta říkal: „Doufám, 
že nebude pršet, to seno je jako 
tabák,… suché a voňavé.“ (To 
se jenom tak říkalo. Nikdy a ni-

komu z naší rodiny tabák nevoněl.) Nicméně než 
jsme projeli několika stanicemi, nebe se zatáhlo, 
ztmavlo, začalo hřmít a za chvíli se spustil prudký 
déšť a táta řekl: „No, a teď to bude mokré jako hnůj.“ 
(To se taky jenom tak říkalo. Hnůj vypadal taky 
ještě trošku jinak.) – „Ale nebudeme si kazit hody, 
teď už s tím stejně nic neuděláme…“ 

Hody na Slovácku měly a pořád mají své kouz-
lo. Pro nás děti, krom jídla, sladkostí, kolotočů, 
střelnic, houpaček, cukrové vaty a  spousty zají-
mavých věcí, kterým dneska s  odstupem času 
říkám „cetky“ (tehdy „poklady“), byla u tety ješ-
tě jedna věc, kterou jsme my doma neměli a na 
kterou jsme se velice těšili. Tou věcí byl gramofon 
a malé a velké vinylové desky. a teta nám dětem 
povolila si je pouštět, protože rozhovory dospě-
lých nás moc nebavily a  je zase nebavilo naše 
rušení, a  tak obě strany byly spokojeny. a  teta 
měla poklady... My jsme sice v  té době poslou-
chali Katapulty a Olympiky a těch pár desek, co 
si přivezli kamarádi z Maďarska, ale u tety jsme 
objevili ještě něco a někoho jiného. a těch desek 
tam měla nejvíc. a  já jsem pak seděl, přehazo-
val desky a  poslouchal, nic jsem nepotřeboval, 
jen jsem seděl a poslouchal. Občas někdo přišel, 
jestli něco nepotřebuju, ale já jsem byl napros-

rek Trněný. Při jeho slovech ale všichni pochopili, 
proč byla jeho přítomnost důležitá.

„Vážený Mistře, milý Karle, v posledních čtyřech 
letech bylo nám lékařům a sestrám dáno se o vás 
starat. A přišla řada situací, které se zdály bezna-
dějné, ale které jste překonal. Člověk však nemá 
svůj život ve svých rukou. V  posledních týdnech 
a dnech jste mě prosil, abych vám četl z Bible, ze-
jména Žalmy...“ 

Žalmy. Kolikrát je čteme v životě a bylo by dob-
ré je číst dřív, než... ale žel tyto zpívané modlitby 
vyžadují, abychom něco pochopili. a  většinou 
začínáme chápat až v situaci vlastní bezmoci. Že 
nejsme ani věční, ani všemohoucí, že jsme křehcí, 
zranitelní, smrtelní, že jsme jako tráva, která vy-
roste, vykvete a pak uvadá a usychá. a není. a že 
jsou v našich životech věci, které jsou světlé, ale 
i  ty, které jsou tmavé a  stíní na duši. a pak má 
každý z nás také velkou šedou zónu, kde je to tak 
možná napůl. a že je třeba uklidit stůl a možná 
vyznat... Že je dobré dojít ke smíření s  Bohem 
i s lidmi. a že je dobré najít pokoj. a přestože je 
život neskutečně krátký, černo–šedo–bílý a napl-
něný mnohou trýzní, přesto může být krásný. Mi-
mochodem, když jsme se vrátili z  „hodů“, našli 
jsme seno shrabané v úhledných kopkách, suché 
a voňavé jako tabák. Naše milá sousedka viděla 
nejen, že odjíždíme, ale cítila i déšť... 

Stojí zato žít. a stojí zato říci životu aNO. Říci 
tomu, který dává život – aNO. a  protože člo-
věk nemá svůj život ve svých rukou, rád bych 
vám popřál do nového roku právě textem z části 
žalmu, který prof. Marek Trněný citoval ve sva-
tovítské katedrále. ŽaLM 139 – HOSPOdINE, 
ZKOUMÁŠ MĚ a ZNÁŠ MĚ:

1 Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hos-
podine, zkoumáš mě a  znáš mě. 2 Víš o mně, ať 
sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. 
3 Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny 
moje cesty jsou ti známy. 4 Ještě nemám slovo na 
jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. 5 Sevřel jsi 
mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. 
6 Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, 
nestačím na to. 7 Kam odejdu před tvým duchem, 
kam uprchnu před tvou tváří? 8 Zamířím-li k nebi, 
jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. 
9 I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl pře-
bývat při nejzazším moři, 10 tvoje ruka mě tam 
doprovodí, tvá pravice se mě chopí. 11 Kdybych 
řekl: Snad mě přikryje tma, i  noc kolem mne se 
stane světlem. 12 Žádná tma pro tebe není temná: 
noc jako den svítí, temnota je jako světlo. 13 Tys to 
byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě 
utkal. 14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí 
bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné 
jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. 15 Tobě 
nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl 
v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách 
země. 16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo 
zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív 
než jediný z nich nastal. 17 Jak si vážím divů, které 
konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet…

rOSŤA HOMOLA 
Oddělení spirituální péče – nemocnice Písek

opožděný vánoční
dárek pro seniory 

v Domovince
Stalo se již tradicí, že děti z Křesťanské ma-
teřské školy chodí navštívit babičky a dědečky 
v Domovince se svým vánočním vystoupe-
ním. Vzhledem k tomu, že před vánočními 
svátky mívají v zařízeních pro seniory ta-
kovýchto akcí vždy více, chodíváme s dětmi 
z naší školky potěšit obyvatele domova vždy 
v prvním lednovém týdnu, kdy Vánoce pomalu doznívají. Děti si připomenou, že pod stromečky ve 
školce i doma našly spoustu krásných dárků a že je hezké, když také ony samy někomu nadělí dárek. 
Právě  takové vystoupení dětí a předání přáníček k novému roku je pro staré lidi vždy milým dárečkem.

V pátek 10. ledna  jsme se tedy s dětmi vypravili do Domovinky.  Bohužel několik dětí po Vánocích 
onemocnělo, takže jsme byli  v menším počtu, než je obvyklé. Ale přesto  děti celé vystoupení krásně 
zvládly. Program se jmenoval „Jak zvířátka slavila Vánoce“. Děti byly převlečené za zvířátka, zpívaly 
písně, hrály na nástroje, přednášely básně  a na závěr babičkám a dědečkům popřály mnoho zdraví 
a štěstí. Všem přítomným  obyvatelům i zaměstnancům Domovinky se  vystoupení dětí velmi líbilo. 
Divili se, jak si i ty nejmenší děti pamatují poměrně dlouhé texty písniček a jak je dokáží doprovodit 
hrou na rytmické nástroje. Když jsme viděli úsměvy na tvářích babiček a dědečků, byli jsme spokojeni, 
že náš „povánoční“ dárek udělal obdarovaným tak velkou radost.

HELEnA KUčErOvá, Křesťanská mateřská škola

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 
v jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.

Waldorfská tříkrálová slavnost
Již tradičně zahájila waldorfská ZŠ Svobodná nový rok Tříkrálovou slavností v divadle Fráni Šrámka. 
Prvňáčci provedli diváky celým rokem za pomoci českých pranostik, druháci se proměnili ve zví-
řátka, les a loupežníky, třeťáci vyprávěli o počátku světa, 4. třída se vypravila do pohyblivého světa 
živlů, dvě 5. třídy sehrály pohádku dlouhý, široký a bystrozraký a indický příběh o sestoupení  bájné 
Gangy, šesťáci okořenili eurytmické vystoupení vlastními texty, sedmáci oživili Golema a osmá třída 
ztvárnila příběh na hudbu Jeremyho Soula jako dárek pro Madlenku Jůzkovou ze 2. třídy, která má 
šedý zákal. Skvělými moderátory byli jako vždy žáci 9. třídy.           FOTO AnnA čáPOvá

5. třída – Dlouhý, široký a bystrozraký

Průvodci celé slavnosti byli tradičně deváťáci...
Část rozsáhlého sboru učitelstva.

Zahájení bylo ve veselé režii ředitele školy Miloslava 
Machače (vpravo) a jeho zástupce Jiřího Čápa.

7. třída zahrála legendu o stvoření Golema – 
vypravěči Jakub Keclík (vlevo) a Martin Machač Úžasné benefiční představení 8. třídy



PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce od 1. 1. 2020
– celobarevný regionální kulturně-zpravodajský čtrnáctideník s pestrým obsahem
– vychází každý druhý čtvrtek, náklad 6000 ks, okamžitě distribuován ZDARMA
– distribuce v Písku a v regionu Písecka od Čimelic po Protivín
– v elektronické podobě volně dostupný a archivován 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)

• 590,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 1050,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm 
 nebo 10 x 6,5 cm nebo 13,5 x 4,2 cm 

• 1950,-  čtvrtstrana na šířku nebo na výšku 
 = 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2600,-  třetina  = 6,5 x 26,5 cm 
(celý 1 sloupec) nebo 20,4 x 8,5 cm (celý podval)

• 3600,-   půlstrana na šířku n. na výšku 
 = 20,4 x 13 cm, 10 x 26,5 cm nebo 13,5 x 20 cm

• 6900,-  celá strana  = 20,4 x 26,5 cm 

Dále dle dohody: jiné rozměry inzerátů, PR články a rozhovory, politické kampaně. 

Grafické zpracování inzerce (návrh + dvojí korektura): dle náročnosti 300 – 1500,- Kč.

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

CELOROČNÍ inzerce (resp. 24 vydání po sobě):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro celoroční partnery :    1/16 strany: 442,-   1/8  strany: 787,-   
čtvrtstrana: 1462,-  třetina: 1950,-  půlstrana: 2700,-   strana: 5175,-

PŘÍPLATKY:  titulní strana: +200 %;  zadní strana: +100 %; 
             str. 2: +50 %;    str. 3 obvykle neposkytujeme;    str. 4 a 5: +25 %

INZERCE NA WEBU   
• v rámci celoroční spolupráce propagace na www.piseckysvet.cz ZDARMA dle dohody.
• BANNER s prolinkem: 1.100,- / měsíc
• KOMERČNÍ ČLÁNEK: 550,- / jednorázové publikování
• KOMERČNÍ řádkový inzerát: 100,- / měsíc

inzerce@piseckysvet.cz, tel. 607 777 993 (i SMS, ozveme se Vám obratem)

1/16 str.
od 442,- 

1/4 str.
od 1462,- 

1/3 str.
od 1950,- 

1/8 str.
od 787,- 

FOTOKOLÁŽ: Petr Mourek

videozáznam ze 3. PecHa 
KUcHa niGHt v Písku
V předvánočním čase v pátek 13. prosince se v ne-
tradičních prostorách čítárny Městské knihovny 
Písek uskutečnila již v pořadí 3. písecká Pecha 
Kucha Night. Jedná se o formát prezentací 20 
obrázků x 20 vteřin na každý z nich. Na webu 
www.piseckysvet.cz přinášíme odkazy na video-
záznamy všech šesti vystoupení. 

Organizace se již tradičně ujala studentka 
produkce na FAMO Písek Romana Pekárková 
s celou svou rodinou a přáteli, která má licenci 
pro organizování této akce v Písku. Vzala tím 
na sebe zároveň závazek uspořádat v Písku do 
dubna 2020 minimálně čtyři tyto setkání. Na 
další z nich se tedy můžeme těšit na jaře. Celou 
akci opět vynikajícím způsobem moderoval pí-
secký divadelník a improvizátor Tomáš „Jehně“ 
Jiřík. Akce se účastnilo zhruba 70 diváků. Cí-
lem není jen prezentovat zajímavé projekty, ale 
propojení a potkávání různých zajímavých lidí, 
a to nejen z Písku, ale také třeba z nedalekého 
Strakonicka. A věřte, že se to daří!

MArTIn ZbOrníK

Školám, neziskovým 
organizacím, charitativním 

a občanským aktivitám 
nabízíme ZvláŠtní 

PoDMínKy 
MeDiální SPolUPráce 

a vzájemné podpory
Vydavatelem čtrnáctideníku Písecký svět 

je nezisková organizace, stejnojmenný 
zapsaný spolek. Naším hlavním cílem je 

podporovat co nejpestřejší fungování a další 
rozvoj občanské společnosti, především 

samozřejmě v regionu Písecka.

Školám, neziskovým organizacím 
nejrůznějšího typu, stejně jako 

neformálním občanským aktivitám 
a všem charitativním projektům proto 
nabízíme prostor na webu Písecký svět – 
www.piseckysvet.cz – a také zveřejňování 

zpráv o jejich aktivitách v tištěných 
novinách buď zdarma, nebo za domluvený 
příspěvek (dle možností dané organizace) 

na tisk, zpracování a distribuci.

Pro bližší podmínky a dohodu nás 
neváhejte kontaktovat 

nejlépe e-mailem: 
redakcepiseckysvet.cz.

Písecký svět je tu pro vás už 
více než deset let – a budeme 
rádi, když se ho i s vaší pomo-
cí a spoluprací podaří udržet 

a zlepšovat ;-)


