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Aktuálně o všem důležitém na Písecku. 
Čtěte, šiřte, diskutujte – a pište nám své názory...

JÍDELNÍČEK 
NA 14 DNÍ

na str. 13

CHCETE UŠETŘIT PENÍZE – ale potřebujete, aby se 
o Vás na Písecku vědělo? Obraťte se na PÍSECKÝ SVĚT – 
účinná a nejlevnější tištěná barevná inzerce, neztratíte 
se mezi desítkami dalších inzerátů, VYNIKNETE mezi 
čtivými články!  inzerce@piseckysvet.cz, 739 348 550.

VRCHOLÍ PLESOVÁ SEZÓNA:  Studenti Střední průmyslové školy, třída B4.I, 
obor Informační technologie, vpravo ředitel školy Jiří Uhlík. Přestože tématem večera 
byl horor Kdo přežije, nesl se celý ples v hodně veselém a dynamickém duchu a podle 

třídní učitelky Ludmily Klavíkové „přežili všichni“. Blahopřejeme! :-)

JAKÉ BUDE CENTRUM PÍSKU? 
Milevští úředníci právě rozhodují! 

Připomínky pouze do 19. ledna (str. 7)
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Zrcadlo událostí v PÍSECKÉM SVĚTĚ a okolí

Konflikt dvou mužů skončil smrtí
V  neděli 7. ledna nad ránem vyjížděli krimi-
nalisté na místo závažného násilného trestného 
činu. V chatové oblasti na Písecku došlo po 2. ho-
dině ranní ke konfliktu dvou mužů s tragickým 
koncem. Osmatřicetiletý muž, provozovatel re-
staurace, napadl svého protivníka (návštěvníka 
restaurace) nožem a  způsobil mu zranění, kte-
rým poškozený na místě podlehl. Útočníka poli-
cisté posléze zadrželi, obvinili ze zločinu vraždy 
a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.  

Mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner

PRVNÍM PÍSECKÝM MIMINKEM naroze-
ným v  letošním roce je Terezie Rončková. Při-
šla na svět v pátek 5. ledna 36 minut po druhé 
hodině ranní. Malou Terezku a  její maminku 
Martinu navštívila v  pondělí 8. ledna starostka 
Eva Vanžurová, aby oběma popřála pevné zdraví 
a předala dárky a šek na 2018 korun. Na Terezku 
doma čekají dva starší bratři. Blahopřejeme!

ČTYŘI KRÁLOVÉ: O tom, že někdy stačí jen nebýt 
lhostejný a snažit se něco ve svém okolí zlepšit vlastními 
skromnými silami, nás znovu přesvědčily děti z malé 
vesničky Svatonice u Záhoří. Už třetím rokem letos na 
Tři krále s nadšením a písničkou obešly sousedy, aby 
poprosily o příspěvky na krmení pro pejsky a kočičky 
v Domově Sírius. Díky všem lidem dobré vůle!

INzerce

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

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

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

i jejich přípojných vozidel.

PODPOŘIT DALŠÍ VYDÁVÁNÍ 

PÍSECKÉHO SVĚTA 
můžete například objednáním inzerce 
(nabízíme nejnižší ceny v regionu), různými 
formami partnerství, objednáním donášky 
do schránky (10,- Kč za číslo) a také tím, že 
nás budete číst, šířit a doporučovat :-).
Více na zadní straně obálky, e-mailem: 
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550.    

Za podporu velmi děkujeme !

SILVESTROVSKÝ MEHELNÍK: Silvest-
rovského výstupu na Mehelník se na závěr 
roku 2017 zúčastnilo 1837 lidí a  lidiček. 
Nejvzdálenějším účastníkem ze zahraničí 
byl Paul Anderson z kanadského Vancou-
veru, z  tuzemska pak to byla Jana Polá-
ková z  Ostravy. Nejmladší dorazivší byla 
Ema Masnerová z  Chrastin (nar. 13. 11. 
2017) a  nejstarší Marie Svobodová (nar. 
10. 3. 1935). Na nejvyšší vrchol Píseckých 
hor dorazilo také 125 psů, sedm koní a jed-
na koza. Vylosovaný pes Lardo získal vě-
nec špekáčků. Podle zápisu hlavní pořada-
telky Hanky Tomanové (KČT Otava Písek) 
byli účastníci celkem z 95 míst ČR. Skauti 
z Písku uvařili 125 litrů čaje a na trumpe-
tu opět zahrál Míra Koštel.

s  tím, že se zaměří na kritická 
místa, kde by mohlo dojít k po-
škození nosných lan. Následně 
pak vydají doporučení buď ke 
znovuotevření lávky, nebo k pro-
vedení případných oprav. Jelikož 
lávka procházela pravidelnými 
revizemi a byla na ní řádně vyko-
návána údržba, tak pevně věřím, 
že dojde na tu první variantu. Děkuji Vám za po-
chopení naší snahy zabezpečit bezpečnost chodců. 

Sledujte na YOUTUBE:
Písecký svět – videa z Písku
Prostřednictvím webu YouTube přinášíme 
pravidelně videa ze zajímavých akcí v  Písku 
a okolí. Najdete tu např. festival Cool v plotě, 
Zahájení Adventu v  Písku, Mikulášskou na 
náměstí. V případě zájmu o natočení video-
záznamu akce nás kontaktujte v předstihu.

INzerce

AKTUÁLNĚ
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Není život pouhou hrou pokusu a omylu? Pře-
trvá v nás – a v srdcích těch, co přijdou po nás 
– obraz původní krajiny? V beletristicky psané, 
čtivé faktografické knize provází autor čtenáře 
historií krásného koutu jižních Čech. Itinerář 
cesty přizpůsobil poznávání osudů z dochova-
ných útržkovitých záznamů pamětníků, ne-
soustavných deníkových poznámek a ze studia 
kronik kraje jižních Čech, kde žili jeho předci 
po několik staletí. Autorovým průvodcem ději-
nami této magické krajiny ve střídání genera-
cí předků je symbolicky anděl. „Až si čtenáři 
budou moci s  chutí přibližovat tolikeré stopy 
v  srdci, zasuté i  oživlé minulosti vyprávění, 
nechť ocení též autorův cit a smysl pro namnoze 
sedmibolestnou rozmanitost krajiny. Nic z toho 
neskončilo, nic nepropadlo v paměti, to vše na-
opak zanechalo i  prostřednictvím autorových 
vstupů do života předků i do životů našich ne-
vysychající a nesmazatelné stopy v srdci,“ píše 
v úvodu doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. 
Je to víra v lepší svět, která provází autora na 
poutní cestě ke kořenům života. „Autor se do-
káže na podstatu věcí podívat novým a nečeka-
ným pohledem,“ uvádí v  doslovu PhDr. Olga 
Nytrová. Kniha je k dostání v omezeném množ-
ství v knihkupectví ELIM na náměstí.

Bohumil Ždichynec:  
STOPY V  SRDCI, pro-
měna člověka a  krajiny 
ve světle genealogie jiho-
českého rodu. Aescula-
pus Praha, 2017, 1. vyd., 
326 stran, ilustrováno 
dobovými fotografiemi. 
PC 420,- Kč
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proměna člověka a krajiny ve světle
genealogie jihočeského rodu

ISBN 978-80-87200-04-9

„Na počátku tu stojí nejenom nadmíru výstižný titul knihy, leč i neméně vý-
mluvný podtitul. Ano, jde v prvé řadě a ze všeho nejvíc o „stopy v srdci“, 
právě tak ovšem a s velkou důkladností a důsledností se zde mapují dlouho-
dobé proměny člověka a krajiny – a to vše v živém rámci vývojového gene-
alogického kontextu jednoho jihočeského rodu... Až si tudíž čtenáři budou 
moci s chutí přibližovat tolikeré stopy v srdci, jež vyvstanou během tu his-
torického, tu duchovního, tu profánního objevování a poznávání stínů (ne)
zapomenutých předků neboli zasuté i oživlé minulosti v Ždichyncově vyprá-
vění, dovedeného do tekutě netekuté minulosti přítomné, nechť ocení též 
autorův cit a smysl pro namnoze sedmibolestnou rozmanitost krajiny. Ano, 
pro její dějinami neméně souženou milostnou spanilost. Ba posléze i pro 
vážnou velebnost, jež přetváří rodovou paměť v magický krystal sui gene-
ris. Nic z toho neskončilo, nic nepropadlo v paměti, to vše naopak zanechalo 
i prostřednictvím autorových vstupů do života předků i do životů našich ne-
vysychající a nesmazatelné stopy v srdci. Čtěme tedy o nich, čtěme i v nich.“

     Doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

„K lidské zralosti podle psychologů patří znát své hranice a orientovat se 
dostatečným způsobem ve své současnosti. Měli bychom však hlouběji po-
znávat a hodnotit i děje minulé a odpovědně přemýšlet o těch budoucích. 
Bez znalosti minulosti se nemůžeme dobře orientovat v přítomnosti ani ne-
porozumíme výhledu do budoucnosti. Hluboko v nás uvnitř je zřejmě skryto 
jakési senzorium pro pravdu. A netýká se to jen současnosti, ale také pří-
stupu k minulosti a k budoucnosti. Právě to trojí patří k člověku: hodnocení 
současnosti, ale i minulosti a budoucnosti, vědomí, že všechny tři časové 
fáze a perspektivy patří k člověku jako takovému... MUDr. B. Ždichynec zvlá-
dá více oborů, než je obvyklé a dokáže se na podstatu věcí podívat novým 
a nečekaným pohledem, což je přínosem této publikace. S velkým zaujetím 
uvažuje o genealogii svého rodu, hledá vlastní kořeny. K tomu patří i hod-
notící pohled na české dějiny. Obdobně jako řada z nás si autor chce ujasnit 
pohled na rozmanité dějinné mezníky... Je třeba děje vykládat, porozumět 
jim, nezůstávat pasivní.“
     PhDr. Olga Nytrová

Bohumil Ždichynec
Stopy v srdci

PTÁ SE IRENA SLÁMOVÁ: 
Mám dotaz, jak dlouho bude uzavřena lávka na 
Portyči? Zatím tam nikdo nic nekontroluje... Na 
sídlišti je dost důchodců, kteří ji využívají na za-
stávku busu do nemocnice a města, tak kdy se za-
čne kontrolovat stav lávky? A otevření? Děkuji.

ODPOVÍDÁ JIŘÍ HOŘÁNEK:
Vážená paní Slámová, prověřování technického sta-
vu lávky zajišťuje její správce, tedy Městské služby 
Písek. Podle mých informací se v  současné době 
odborníci podrobně seznamují s projektovou doku-
mentací a hned po Novém roce lávku prohlédnou 

Zeptali jste se: 
Je lávka na Portyči bezpečná?

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

PLOŠNÁ A ŘÁDKOVÁ 
INZERCE 

– ceník na str. 24

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

inzerce@piseckysvet.cz 

tel. 739 348 550

MODLITBIČKA: Spolu s píseckou výtvarnicí Jabloňkou vám přejeme rozvahu a šťastnou ruku 
při nadcházejících prezidentských volbách. Užita parafráze úryvku z Werichovy Lakomé Barky, 
konkrétně její loutkové filmové verze, jejímž výtečným výtvarníkem byl pan Petr Poš. K modlit-
bičce se vroucně připojujeme.

Lávka znovu otevřena!
Těsně před uzávěrkou jsme získali novou zprávu: 
Podle sdělení jednatele Městských služeb Písek 
Josefa Hrádka posoudili ve středu 10. ledna stav 
lávky odborníci – projektant a  revizní znalec – 
a  nebyly shledány žádné nedostatky. Po dohodě 
se zástupci městských služeb byl provoz lávky ob-
noven. Nad rámec pravidelných revizí budou ještě 
provedeny statické výpočty a kontrolní měření.

PIŠTE a posílejte 
nám své názory! 

Redakce Píseckého světa ráda přijímá dopisy, ohla-
sy, náměty i kritické názory od občanů. Pozor však: 
NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY ANO-
NYMŮ! Pokud nechcete z  nějakého důvodu svůj 
text podepsat, je to možné, ale redakce musí znát 
autorovu totožnost. 
Pište e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo 
vhoďte příspěvek do schránky na dveřích na adrese:  
Budějovická 102/5, Písek. 

ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME!  
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Na Hradišti pokračuje výstavba nové úpravny 
vody za téměř 180 milionů korun. Měla by být do-
končena na podzim. Voda z Otavy se v Písku upra-
vuje od roku 1900, kdy byl na Hradišti vybudován 
první vodojem. „Novou úpravnu vody budou tvořit 
tři objekty,“ vysvětluje Roman Honzík, jednatel 
Vodárenské správy Písek: „Budova úpravny u  ly-
žařského svahu, čerpací stanice surové vody budova-
ná v areálu staré úpravny a jímací objekt. Stávající 
jímací objekt již technicky nevyhovuje. V rámci jeho 
rekonstrukce byla projektantem navržena výměna 
původních ručních česlí za moderní strojně stírané.“

Nové technologické zařízení sloužící k zachyce-
ní plovoucích nečistot však není možné vzhledem 

k riziku poničení umístit do volné krajiny, proto 
byla kvůli finanční úspoře navržena nástavba nad 
jímací objekt s využitím již existujícího odtokové-
ho potrubí, přívodních žlabů a hrázek. Nezbytnou 
součástí zařízení bude také kontejner na shrabky, 
který vyžaduje pravidelné vyvážení. Z toho důvo-
du bude v rámci stavby upravena cyklostezka u jí-
macího objektu, která se tak stane jeho obslužnou 
komunikací a  po dokončení rekonstrukce bude 
dále sloužit veřejnosti. Ve vodárně bude instalo-
ván automatický řídící systém s napojením na vi-
zualizaci. Tvůrci koncepce Smart Písek jej plánují 
propojit s  matematickým modelem vodárenské 
sítě, od kterého si slibují úspory.         -mm-

OHLASY / DOPISY

Proč první pokus neuspěl?
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, 
ještě není 10. 1. 2018 a  tedy 
ještě neproběhlo hlasová-
ní o  důvěře vlády vedené A. 
Babišem. Ve chvíli, kdy milý 
čtenáři čteš tyto řádky, je již 
po tomto hlasování o tzv. prv-
ním pokusu a výsledek je tak 
znám. Přesto si dovolím drze 
předpovídat, že vláda důvěru nezískala. 

Důvodů je jistě celá řada, ale já se pokusím po-
jmenovat dva, a to jeden obecný a druhý osobní. 
Obecným důvodem neúspěšného pokusu je to, že 
se A. Babiš o  sestavení vlády s  důvěrou vlastně 
ani nepokusil. Výrazně mu v tom přispěl přístup 
prezidenta ČR, který jej jmenoval premiérem, 
aniž by se, na rozdíl od zavedených zvyklostí, vů-
bec zajímal o  to, zda má zajištěnu dostatečnou 
podporu. A. Babiše pak nic netlačilo k tomu, aby 
nějaká regulérní jednání o  vzniku vlády vůbec 

vedl, protože ať s důvěrou, nebo bez důvěry, pre-
miérem bude tak jako tak. S tímto bohorovným 
přístupem mohou zamíchat pouze výsledky pre-
zidentských voleb, protože pokud se po nich nic 
nezmění, A. Babiš má jistý druhý a zřejmě i třetí 
pokus. Ale to už předbíhám opravdu hodně. 

Proč já osobně jsem vládu nepodpořil je jedno-
duché. Nedovedu si představit podporu vládě, ve 
které zasednou osoby podezřelé ze spáchání trest-
ného činu. A již předem se ohrazuji proti nařčení, 
že jde o osobní útok na A. Babiše. Nic takového 
v tom, prosím, milý čtenáři, nehledej. 

Naše země, podle mého hlubokého přesvědčení, 
je kulturně a eticky spjata s principy evropské de-
mokracie. A za takové situace považuji za nepři-
jatelné podporovat vládu, jejíž člen je podezřelý ze 
spáchání trestného činu. V tuto chvíli leží ve sně-
movně čtyři žádosti o vydání poslance k trestnímu 
stíhání. A vládu bych nepodpořil, ať by byl jejím 
členem kterýkoliv z takto podezřelých kolegů.

ONDŘEJ VESELÝ

INzerce

Celou akční nabídku najdete na www.piseckysvet.cz, 
prodejnu NATURAL na adrese Písek, Budovcova 4/105, 
tel. 382 213 435. 736 706 756, www.naturalpisek.cz

AKTUÁLNĚ

Nová vodárna na Hradišti do konce rokuAd: Kocourkovské patálie
 s rozpočtem města na r. 2018

(reakce na článek otištěný v čísle 1/2018, str. 4)
Právní pohled, který jsem dohledala (zdroje níže): 
„Zápis ze zasedání zastupitelstva je jediným dokla-
dem o skutečném průběhu celého jednání. Tím, že 
je zápis potvrzen podpisy starosty, místostarosty 
a ověřovatelů, mu je přisouzena určitá váha a dá se 
na takový dokument nahlížet jako na veřejnou lis-
tinu. Přitom hlavní výhodou veřejných listin obec-
ně je především to, že v případě sporů není třeba 
dokazovat správnost jejího obsahu a že na skuteč-
nosti, které obsahuje, je pohlíženo jako na správné, 
pokud nejsou vyvráceny. Ten, kdo se snaží vyvrátit 
skutečnosti v listině uvedené, je nucen předložit do-
statek relevantních důkazů, aby mohla být pravdi-
vost popřena. Nestačí tedy jen prosté tvrzení.“ 

Tím by se ale v  našem případě zlegalizovalo 
chybně zapsané jednání ZM u  usnesení č. 261 
(tedy že celá částka na bazén patří do rozpočtu 
2018) – a to snad nikdo nechce, si myslím. 

„Soudy již v několika případech rozhodly o tom, 
že neprůkazně vedený zápis ze zasedání zastupi-

telstva nebo nedostatečně zaznamenaná usnesení 
vedou k  tomu, že usnesení vůbec nebyl přijata. 
Důsledkem pak může být neplatnost již uzavře-
ných smluv či odpovědnost členů zastupitelstev za 
případnou vzniklou škodu.“ Tím se to dá napravit, 
když to město nenapraví samo. 

V  jednacím řádu píseckého ZM je uvedeno: 
7)  Je-li k  některému bodu přijato usnesení, je 
považováno pro probíhající zasedání za konečné, 
stává se bodem usnesení ZM a již o něm nemůže 
být znovu na tomto jednání hlasováno. (!)

Takže, když ZM usnesením č. 260/17 schválilo 
rozpočet na rok 2018 (a vůbec nevíme, pod kte-
rým číslem hlasování!) a  nebyl v  něm rozpočet 
na bazén, tak je to usnesení konečné, tedy bez ba-
zénu. Nějaké pozdější doplnění jiným usnesením 
není ten den možné. 
Zdroje informací: www.vzdelanyzastupitel.cz, Mo-
derní obec, Metodické doporučení MV ČR k čin-
nosti územních samosprávných celků.

MICHAELA ŠŤASTNÁ

Taková malá výzva...
...pro návštěvníky Píseckých hor. Ti slušní po-
chopí, proč příspěvek zveřejňuji, a  ty méně 
slušné by to mohlo vést alespoň k malému za-
myšlení. Nevím, kde se fasovaly tatranky a lí-
zátka, zbytky po nich jsou téměř všude po lese. 
K  tomu krabičky od cigaret, plastové lahve, 
kelímky, plechovky, zbytky po petardách, pa-
pírové kapesníky a další a další. Během cesty 
z Vohybalu na Jarník jsem naplnila dva velké 
odpadové pytle. Ani zdaleka se mi nepodařilo 
sesbírat vše. Jestliže se v lese neumíte chovat, 
tak choďte na procházku třeba do sběrných 
dvorů nebo někam na skládku. Přírodu nechte 
nám všem, kteří ji máme rádi a vážíme si jí.

DITA ŽLÁBKOVÁ

Ad: Co s odpadem 
na cyklostezce?
(reakce na článek otištěný v čísle 1/2018, str. 2)
Asi před třemi lety jsem se na Šumavě potkala 
s jedním správcem parku a povídali jsme si o ne-
pořádku, který lidé dělají na "parkovištích" ko-
lem silnic. A byli lidé, kteří si stěžovali, že v těch-
to místech nejsou odpadkové koše. Odpadkové 
koše v  lese mi připadají dost absurdní a s oním 
správcem  jsme se shodli na tom, že odpad, který 
si lidé přivezou, by si měli také odvézt.

A  tady to vidím úplně stejně. Paní Jaroslava 
Bellová nechápe, proč kolem cyklistické stezky 
nejsou odpadkové koše a je jí smutno z přístupu 
radnice, že se nestará. Mně je zase smutno z toho, 
kolik lidí dokáže kolem sebe odpad kdekoli od-
hazovat.

A to, že nepořádek není vždy v nedostatku od-
padkových košů, vidím i v okolí svého bydliště. 
Proti našemu domu je koš a  přesto jsou v  jeho 
blízkém okolí často pohozeny kelímky, obaly od 
potravin, použité papírové kapesníky, krabičky 
od cigaret... Jak by toto měla podle paní Bellové 
radnice řešit? Koše na každých dvou metrech? 
Ani to by myslím nepomohlo! Tento nepořádek 
padá na vrub lidí, ne na přístup radnice.

Takže si myslím, že zde vázne něco jiného než 
málo odpadkových košů.

JANA MEJTOVÁ

POZVÁNKA: Dolní Břežany
proměna obce v pulzující sídlo

Pirátská strana pořádá 30. ledna v  Divadle Pod 
čarou přednášku s názvem Dolní Břežany – pro-
měna obce v pulzující sídlo. Hostem večera bude 
starosta obce Ing. Věslav Michalik, CSc. Setkání 
začíná v 18 hodin, vstup zdarma. 

Dolní Břežany byly na počátku 21. století v de-
zolátním stavu: bez náměstí, s  kontaminovaným 
parkem, bez infrastruktury, bez obchodů, bez sou-
sedských setkání. Obec prodělala  léčbu s dlouho-
dobou koncepcí, kdy se proměnila v kvetoucí sídlo 
s novým náměstím, parky, novou základní a ma-
teřskou školou, vědeckotechnickým centrem. 

Srdečně zvou Piráti Písecko

Dolní Břežany – jezírko u náměstí.

Ad: Připraví se Písek 
o tradiční studentský „filmáč“? 

Po uveřejnění článku v Píseckém světě (č. 1/2018, 
str. 6) mi přišlo e-mailem několik reakcí. Jejich 
společným jmenovatelem byl podiv nad tím, proč 
město podporuje řadu jiných akcí a  na tuto se 
sedm náctiletou tradicí už peníze nezbývají. 

Někteří pisatelé se také pozastavovali nad výro-
kem pana ředitele Centra kultury Josefa Kašpara 
o otevření festivalu veřejnosti. Když tento výrok 
pak byl konfrontován se skutečností, odpovědí na 
to byl zcela neobsazený sál kina během zahájení 
a zakončení festivalu. 

Zazněly i názory o rozhořčení nad tím, že jsme 
se nezúčastnuli zasedání zastupitelstva, kde se roz-
hodovalo o  naší žádosti. Zastupitelstev se nezú-
častňuji, ale samozřejmě, pokud bychom byli vy-
zváni, byli bychom přišli. Při našem setkání s paní 
starostkou nic takového nezaznělo. Byli jsme pou-
ze vyzváni k napsání žádosti. To jsem učinila.

Nic není ztraceno. Když festival nevyjde s tímto 
zastupitelstvem, může dostat šanci s tím novým.

VLADANA TERČOVÁ, 
ředitelka MFSF Písek a FAMO v Písku

Vražda manželů u Dobešic
Dvojnásobnou vraždu vyšetřuje na Písecku 
tým kriminalistů jihočeského policejního ře-
ditelství a píseckého územního odboru. Tým 
rozplétá od pondělí 8. ledna vraždu man-
želského páru. Zavražděného muže (1958) 
a  ženu (1963) nalezl večer syn v  jejich mo-
bilheimu u rybníka v katastru obce Dobešice,  
část Pazderna, několik kilometrů od Záhoří.  

Kriminalisté provedli důkladné ohledání 
místa činu, na místo vyjel i  státní zástupce 
a  přivolali také soudního lékaře. Celé okolí 
také propátrali policisté a pokračovali i násle-
dující den. Policisté a kriminalisté pátrají po 
všech stopách, které by s činem mohly souvi-
set. Zatím předpokládají, že manžele zavraž-
dil neznámý pachatel bodnořezným nástro-
jem pravděpodobně během předcházejícího 
víkendu (6. – 7. 1.). Oba na místě podlehli 
svým zraněním. Motiv činu není znám.

Kriminalisté proto žádají veřejnost o po-
moc, přivítají jakékoliv informace, které by 
mohly souviset s  osobami zavražděných 
nebo s činem. Důležité je také svědectví kaž-
dého, kdo o víkendu viděl nějaké podezřelé 
osoby či vozidla u  mobilheimu zavraždě-
ných, nebo slyšel podezřelé zvuky či viděl 
podezřelý pohyb. 

Pachatele také mohl prozradit štěkot psů, 
kteří se kolem mobilheimu pohybovali. Ja-
kákoliv informace je pro policisty důležitá. 
Informace volejte na linku 158, operační 
důstojník bude poznatky předávat přímo vy-
šetřovatelce tohoto závažného případu.  

Mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner 
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Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, vydal 3. ledna veřejnou 
vyhlášku, jíž zahajuje projednání žádosti města Písek o vydání rozhod-
nutí o  umístění stavby „Revitalizace historického centra města Písek“. 
Na úřední desce bylo vyvěšeno 4. ledna, lhůta pro účastníky k vyjádření je 
15 dnů. Jde o řízení, které krajský úřad na základě námitky možné podjatosti 
odebral z gesce Městského úřadu Písek a předal právě do Milevska.

Na redakci Píseckého světa se obrátili někteří účastníci předchozího říze-
ní, které ještě vedli písečtí úředníci, s tím, že jim není jasné, zda musí po-
dávat všechny své připomínky znovu, tentokrát s milevskou adresou, anebo 
zda jsou tyto připomínky již obsahem spisu a budou se tedy s nimi nyní 
vypořádávat úředníci z Milevska. Z veřejné vyhlášky to jasné není.

Obrátili jsme se se třemi dotazy na milevský stavební úřad (tedy Městský 
úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje): 1. Zajímají nás pravděpodob-
né termíny rozhodnutí. 2. Jak je to s připomínkami účastníků řízení – bu-
dete vypořádávat všechny, které před rozhodnutím krajského úřadu byly 
podány na písecký úřad, nebo teď musí všichni účastníci podávat své při-
pomínky k projektu znovu a adresovat je milevskému úřadu? 3. Chystáte 
nějaké projednání projektu s veřejností? Jde samozřejmě o sledovanou věc 
a u takto závažného projektu by bylo důležité veřejné projednání.

Dotazy jsme adresovali vedoucímu odboru. Ing. Petr Švára nám (po naší 
urgenci) odepsal, že řízení vede pan Bolek, který nám také odpoví. 

Jaroslav Bolek, stavební úřad Milevsko, nám odpověděl stroze: Vážená 
paní redaktorko, k podané žádosti probíhá územní řízení a probíhá podle sta-

Husovo náměstí: boj proti lhostejnosti,
 neomalenosti a nedodržování pravidel 

AKTUÁLNĚ

INzerce

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

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

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

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

INzerce

vebního zákona. V  současné době mají možnost účastníci řízení se seznámit 
s podklady rozhodnutí. Výsledek řízení bude oznámen veřejnou vyhláškou.

Na náš další zdvořilý dotaz s žádostí o doplnění vyjádření ve smyslu vzne-
sených dotazů již do uzávěrky tohoto vydání nedorazila odpověď žádná… 
Ale možná chtějí milevští úředníci aspirovat na každoročně udělovaný titul 
„ZAVŘENO“, kterým jsou odměňováni úředníci a úřady, které s občany ob-
zvláště neochotně komunikují.

Pokud chce někdo z účastníků nahlédnout do spisu, musí si vzít dovo-
lenou a vydat se v úředních hodinách do Milevska. Lhůta končí 19. ledna 
a žádné další veřejné projednání se zřejmě nechystá...

ZDENKA JELENOVÁ

V  souvislosti s  plánovanou revitalizací parku na Husově náměstí se již 
od roku 2014 diskutuje o  různých variantách, jak vyřešit dlouhodobě 
nevyhovující, nebezpečnou dopravní situaci u  Základní školy Jana Husa 
v Zeyerově ulici. Rodiče sem v ranní špičce navážejí své ratolesti stovkami 
aut, děti vbíhají do silnice i  mimo přechod a  riskantní momenty jsou na 
denním pořádku. Orgány města už tuto otázku projednávaly mnohokrát, 
přesto se zatím nenašlo uspokojivé komplexní řešení.

Městem schválená revitalizace parku předpokládá 
propojení školy do přilehlého parku přes klido-
vou pěší zónu na západní straně Husova náměs-
tí. V listopadu 2016 však přišla dopravní komise 
s  návrhem prověřit na tomto místě mezi školou 
a  parkem možnost zřízení terminálu pro výstup 
a  nástup dětí. Návrh uvažoval s  vjezdem aut ze 
Zeye rovy ulice, který by byl povolen ve dnech 
školního vyučování v době od 7 do 8 hodin. K to-
muto návrhu se kladně vyjádřil ředitel ZŠ Jana 
Husa Jan Adámek: „Škola tuto variantu uvítala, 
přičemž navrhuje zkušební provoz s  omezením 
rychlosti na 5 km/hod, umístění zpomalovacích 
pruhů, omezení parkování u výjezdu do Ševčíkovy 
ulice a osazení kamerového systému policie.“ 

Milevští úředníci řeší
revitalizaci centra Písku

Při dalším jednání komise v březnu 2017 vyvstal 
požadavek, aby se na parkoviště vjíždělo z opačné 
strany, tj. z ulice Otakara Ševčíka, prozatím s vý-
jezdem do Zeyerovy ul. (směrem k ulici Nádraž-
ní). Proti zprůjezdnění komunikace u  školy se 
důrazně postavil Martin Špírek, který v  lokalitě 
u Ševčíkovy ulice bydlí. Žádal, aby byla zachována 
bezpečnost dětí v  souladu s  plánem revitalizace 
parku. Zákaz vjezdu na tuto komunikaci ke škole 
už dnes řada řidičů porušuje. Odborná pracovní 
skupina pro dopravní značení však neschválila ná-
vrh na její fyzické zneprůjezdnění.

Také dopravní komise v září požadavek pana 
Špírka odmítla a konstatovala, že „potencionální 
riziko plynoucí z  časově omezeného zpřístupnění 
komunikace mezi parkem a školou pro návoz dětí 
do školy je násobně menší, než jaké dětem hrozí při 
současném živelném vystupování dětí v Zeyerově 
ulici, kde je v  ranních hodinách velmi silný pro-
voz.“ Diskusi na toto téma komise uzavřela kon-
statováním, že se s  návrhem na fyzické uzavře-
ní průjezdu kolem školy neztotožňuje a  trvá na 
svém původním záměru „výstupního terminálu“ 
na komunikaci mezi parkem a  školou, přičemž 
by se sem přeci jen raději vjíždělo ve směru ze 
Zeyerovy ulice. 

Dalšího jednání komise 30. listopadu se Mar-
tin Špírek na vlastní žádost zúčastnil osobně 
a  žádal o  zrušení usnesení o  zřízení parkoviště 
na západní straně parku. Namísto toho navrhl 
vybudovat parkovací pruh na jižní straně parku, 
tedy ve svahu proti budově Okresní správy so-
ciálního zabezpečení. Podle vedoucího odboru 
dopravy Michala Kovaříka „může na komu-
nikaci podél školy zastavit současně minimálně 
9 vozidel, zatímco proti budově OSSZ pouze 5. 
Parkoviště podél školy lze podle něj zřídit s mini-
málními náklady, zatímco ve svahu proti OSSZ 
by bylo nutné vykácet stávající zeleň, odtěžit svah 
a pravděpodobně i přeložit inženýrské sítě, které se 
v chodníku a ve svahu nacházejí, zejména páteřní 
parovod.“ Komise tvrdí, že se snaží situaci řešit co 
možná nejdříve a nejrychleji, což parkoviště pro-
ti OSSZ kvůli své technické i finanční náročnosti 
neumožňuje. Členové komise se také obávají, že 
by zde docházelo k ohrožování provozu projíždě-
jících vozidel parkujícími auty. Přesto se komise 
rozhodla i tuto možnost prověřit. 

Martin Špírek je jiného názoru a  upozorňuje 
na několik důležitých souvislostí: „Na jižní straně 
parku proti OSSZ se plánuje přestavba parovodu na 
horkovod, tudíž zde v každém případě proběhnou 
zemní práce a  bude odstraněn živý plot. Při této 
příležitosti by tedy bylo možné posunout chodník, 
vybudovat parkovací pruh a  následně znovu osa-
dit oddělující zeleň. Argumentace, že při parkování 
proti OSSZ bude docházet k ohrožování projíždějí-
cích vozidel parkujícími auty je lichá, neboť ve stej-
ném směru dolů místa již existují a ke kolizím aut 
tam nedochází. Neznám sice stanovisko dopravní-
ho experta policie, ale podle zažité praxe nepovolí 
v křižovatce tohoto typu odbočení vlevo, takže od-
bočení ze Zeyerovy ulice doleva ke škole stejně není 
reálné. Bezpečnost dětí před základní školou musí 
být pro všechny prvořadá a zásadní.“

O  vyjádření jsme požádali také ředitele Zá-
kladní školy Jana Husa Jana Adámka: „Asi jako 
drtivé většině našich rodičů a  mých kolegů mně 
dopravní situace kolem Husovky není lhostejná. 
Před několika lety se podařilo díky inženýru Šatro-
vi, inženýru  Sládkovi z teplárny a městským služ-
bám vybudovat několik parkovacích míst (3–4) 
před novou budovou školy v Zeyerově ulici. Bylo to 
maximum možného, ale zdaleka to nestačí. Dovol-
te mi trochu širší pohled. Obecně se dá říci, že smy-
sl pro dodržování dopravních předpisů se u  nás 
vytrácí. Nedodržování povolené rychlosti, jízda na 
červenou a parkování v zákazech jsou dnes zcela 
běžné. Takoví řidiči nemají respekt před postihem. 
Zákaz vjezdu mezi školou a parkem je během dne 
několikrát porušován, signalizace na přechodu do 
Heritesovy ulice běžně také (motoristy i  chodci), 
o křižovatce Zeyerova – Nádražní nemluvě, ta už 
je s  nadsázkou „legendární“. Na výše zmíněném 
odstavném pruhu před školou v  Zeyerově ulici 
běžně parkují auta a blokují místa rodičům, někdy 
řešíme zablokovaný jediný vjezd do areálu školy, 
kde je navíc také značka zákaz vjezdu. Dokud 
nevyřešíme tyto nešvary, žádná varianta nebude 
bezchybná. Vývoj situace sleduji, věřím že členové 
dopravní komise s odborem dopravy se snaží o při-
jatelné řešení. Jsem v kontaktu i s panem Špírkem 
a věřím, že nakonec dojde k dohodě. Bez boje proti 
lhostejnosti, neomalenosti a  nedodržování pravi-
del to nepůjde.“

Paní Michaela Šťastná zveřejnila 14. prosince 
na www.piseckysvet.cz na toto téma zajímavou 
glosu pod  titulkem „Auty do dětí“. Upozorňuje 
v  ní, že „dopravní kolize v  Zeyerově ulici ne-
způsobuje škola, děti samotné, a není  to záleži-
tost k řešení komise, ale všech nezodpovědných 
rodičů dětí. To rodiče porušují pravidla silniční 
provozu a  ohrožují děti.  Komise schvaluje cho-
vání těchto rodičů a místo sankcí pro ně ohrozí 
bezpečí dalších, cizích dětí.“

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Přidáte se k  nám? Hledáme 
posilu do týmu PROPAMÁTKY 
Nezisková orga-
nizace Institut 
pro památky 
a  kulturu hledá 
nového kolegu či 
kolegyni pro ob-
last financování.

Co budete dělat?
•	 vyhledávat a  zpracovávat informace 

o veřejných sbírkách, dotacích aj.
•	 pomáhat s přípravou tištěného bulletinu
•	 občas psát krátké články
•	 příp. pomáhat připravovat konference
Jak si vás představujeme?
•	 máte výborný psaný projev a znalost ČJ
•	 dokážete porozumět složitějšímu textu
•	 jste na internetu jako doma
•	 ovládáte MS Office
•	 jste OZP/OZZ
Co vám nabízíme?
•	 částečný úvazek (10 až 20 h týdně)
•	 práci z domova nebo z redakce v Písku
•	 5 týdnů dovolené, kamarádský kolektiv
Životopis s  motivačním dopisem zasílejte 
na e-mail  dagmar.kozeluhova@instituteu.cz 
do 16. února. Více info: www.instituteu.cz.

Nevíte, co darovat Vašim blízkým 
k narozeninám nebo jen tak pro radost? 

Máme pro Vás připravené 
naše dárkové poukazy 
a nově také PIVENKU! 

PIVENKA je karta na 50 velkých piv. Za každé jedno ob-
jednané pivo tankového Kozla bude proštípnuto kleš-
tičkami jedno políčko na Pivence. 

PIVENKU můžete propít při více návštěvách písecké 
Kozlovny U  Plechandy, 
nemusí být tedy spotře-
bovaná najednou. 

PIVENKA je určená vý-
hradně ke konzumaci tan-
kového Kozla11° (jiný druh 
nápoje nebo jídla nelze na 
pivenku uplatnit, nenahra-
zuje ani hotovostní menu). 

Tuto PIVENKU nelze kombinovat 
s  jinými akcemi písecké Kozlovny 
U  Plechandy. Platnost Pivenky je 
tři měsíce a při zakoupení ušetříte 
na každém Kozlíku tři koruny :-).

+420 604 333 444
REZERVACE@KOZLOVNAUPLECHANDY.CZ

WWW.KOZLOVNAUPLECHANDY.CZ

SVATOMARTINSKÉ MENU 
TRADICE GASTRONOMICKÉ HISTORIE, KŘUPAVÁ HUSA

––––––––––––   8. - 12. LISTOPADU 2017   ––––––––––––

pro Vás připravila ochutnávku svatomartinských specialit a mladých moravských vín

„Se svatým Martinem přichází doba 
odpočinku a  odměn za poctivou práci, 
nastává čas přivítat mladé víno.“

€§ €§

PŘEDKRM:
Glazované svatomartinské jablko pečené s husím masem a tymiánovými 
šalotkami, opečený toast  150 g 127 CZK

Kachní paštika s jablky a restovanou cibulkou, švestkové chutney a rozpečená 
bageta 120 g 147 CZK

POLÉVKA
Krémový husí vývar s kořenovou zeleninou, droby a žemlovou
roládkou 0,25 l 39 CZK

HlAVNí CHOD:
Pomalu pečené husí stehno, červené zelí se sušenými švestkami, karlovarský 
knedlík a bramborové lokše 450 g 277 CZK

Husí prsa sous-vide na pomerančích, tymiánové baby brambůrky 250 g 217 CZK

DEzERT:
Pošírovaná hruška v červeném víně s vanilkovou omáčkou a skořicovými 
tyčinkami 1 ks 87 CZK

TEPlý NÁPOj:
Svatomartinský svařák ovoněný hruškami, badyánem a skořicí 0,3 l 37 CZK

SVATOMARTINSKÉ MENU PRO 6 OSOb: 2.550 CZK
(objednávka celého menu pro 6 osob 48 hodin předem)

Menu obsahuje: 3+3 předkrmy, 6x polévka, 6x dezert, pečenou svatomartinskou husu
nadívanou jablky (3,4 kg) s přílohou, láhev Svatomartinského vína

INzerce

AKTUÁLNĚ
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S Novým rokem nová práce !
•	 zavolejte:	731 110 367	
•	 napište:	ales.kudrlicka@re-max.cz
•	 přijďte:	RE/MAX	Optimal,	

tř. Národní	svobody	181,	Písek

Psycholog psů radí
Jak psa spolehlivě přivolat

Novou rubriku – poradnu pro výchovu psích kamarádů – vám přinášíme ve 
spolupráci s Rudolfem Desenským, který je známý jako „psycholog psů“ a od 
července 2016 žije se svou smečkou téměř na dohled od Písku, v katastru 
obce Brloh. Jeho útulek je určen pro velké psy s velkými problémy, ale rady 
poskytuje majitelům psů všech velikostí od čivavy po vlkodavy.

Pomoc a přátele, lidské i psí, můžete objevit na socia-
lizačních „fríčkách“ Vlčáry – více na konci článku.

DOTAZ: Máme psa z útulku, středně velký, černý,  
máme ho rádi. Jen nechce poslouchat. Když je na 
procházce, je na vodítku. Na zahradě běhá volně, 
protože nemá kam utéci. Ale jakmile se otevřou 
vrátka – je pryč. Utíká k sousedům, kteří mají ma-
lou holčičku a ta se ho bojí. Na zavolání neposlech-
ne. Jak postupovat, aby byl nejen naším miláčkem, 
ale aby mohl volně běhat? Je možné, že zažil něco 
nemilého, když byl nalezen na nádraží... 

ODPOVĚĎ: V prvé řadě je dobré zapomenout na 
jeho historii a zabývat se tím, jak to má být. Mno-
ho mých psů má za sebou dost špatného, přesto je 
ani špatná zkušenost neomlouvá od toho, co mají 
dělat a co je pro jejich budoucnost přijatelné.

Začal bych asi přivoláním, je ze všeho nejdů-
ležitější. Osobně začínám u všech psů na dlouhé 
šňůře, kterou i  po zvládnutí cviku tahají nějaký 
(dlouhý) čas za sebou. Je to takové dálkové ovlá-
dání na psa – nejste nucena za ním pořád běhat, 
stačí vodítko zašlápnout a pes nikam neuteče. 

Začneme tím, co je to reflexní oblouk – do češ-
tiny přeloženo „dlouhé vedení“. Každý jedinec je 
v tomto trochu odlišný délkou reflexu. U přivolání 
se jedná v podstatě o to, že zvukový vjem (povel) 
je zaznamenán sluchovým centrem, které předá 
signál do CNS – centrální nervové soustavy (do 
hlavy), kde je zpracován a vyhodnocen. Pokud je 
ke zvukovému signálu (povelu) přiřazen (ze zku-

šeností) nějaký podnět (v našem případě příchod), 
CNS psa jej dle toho vyhodnotí a předá signál pří-
slušnému centru (v  případě přivolání pohybové-
mu). To vše trvá u psa jednu až klidně i tři sekundy! 
(velké dogy, molosi apod.), u malých a pracovních 
plemen je to většinou kolem jedné sekundy. 

Obecně řečeno: dáte povel Ke mně! (nebo Po-
cem!, na tom nezáleží, jen musí být vždy stejný), 
počkáte 1s a  potom pomocí předem připravené 
šňůry zatáhnete jedním tahem psa až k sobě. Tak 
spojíte povel s  tím, že chcete, aby byl pes u vás. 
Tam ho pochválíte, že přišel (i když ne dobrovol-
ně, ale je prostě tady). Já chválím psa už za to, že 
začal spolupracovat, a  s  jeho přibližováním po-
chvalný tón stupňuji (intonací psa navigujete), 
nejvyšší stupeň pochvaly je pohlazení rukou. Na-

konec necháte psa čekat na další povel. Každý po-
vel totiž platí až do jeho zrušení jiným povelem. 
Základní nácvikový klíč se tedy skládá z pěti po 
sobě jdoucích prvků: povel – pauza – mechanicky 
pomoci – pochválit – čekat. Pokud tento sled do-
držíte, pes brzy pochopí, co povel znamená. A to 
se týká veškerých povelových nácviků.

Za čas nechám vodítko volně na zemi, ale má ho 
pořád – doma krátké, venku dlouhé – a přivolám si 
psa bez pomoci pouze „intonační navigací“. Pokud 
jde ke mně – chválím. Zastaví-li se, uhne ze směru, 
zpomalí, začne čuchat, nebo dokonce drze zvedne 
nohu – trestám hrozivým tónem. Tím pes velmi 
rychle pochopí, že co nejrychleji přijít je dobře 
a všechno ostatní je špatně. Až když psa spolehlivě 
přivolám vždy jen jediným povelem i  od přichá-
zející návštěvy, jiných psů, zajíce a dalších pro něj 
zajímavějších podnětů, mohu ho šňůry (vodítka) 
zbavit. Po kud pes vodítko kouše, vybavím ho ře-
tízkovým. Psům zbytečně „nevymývejte hlavu“ 
neustálým opakováním povelu. Obvykle si psa za-
volám jednou nebo dvakrát zcela náhodně, pokud 
cvik splní podle mých představ, po chvíli jej pus-
tím na volno a víc se stejným povelem nezabývám. 
Zbytečně bych si tím pokazil přátelské vztahy. Vše 
by mělo pro psa vypadat tak, aby si myslel, že si ho 
volám proto, že si jej chci pohladit.

Uvedený postup výuky je spíše na psy od věku 
puberty. Na štěňata se používá mnohem jemnější 
práce spíše přes nalákání na dobroty.

Podrobné informace o  Desenského práci, psí 
poradnu i složení jeho smečky (včetně psů k adop-
ci) najdete na http://www.vlcary.cz a  na http://
www.psycholog-psu.com, tel.: 778 040 174. 

Středisko můžete navštívit i se svým psem při so-
cializačních free sobotách Vlčáry („fríčka“) – nej-
bližší 20. ledna a 17. února. Jde o nepravidelné spo-
lečné venčení psů pod odborným dohledem, bez 
předchozího ohlášení, přibližně od 10 do 13 ho-
din. Příspěvky na provoz psího domova lze posílat 
na transparentní účet FIO č.  2500908436 / 2010, 
nebo účet u ČSOB č. 175744036 / 0300.             -zj-

Jak může občan ovlivnit program
 jednání zastupitelstva města a kraje?

V  demokratickém státě by měla být možnost 
občanů podílet se na rozhodování o záležitos-
tech týkajících se místa, ve kterém žijí, zcela sa-
mozřejmá. Proto také Listina základních práv 
a  svobod říká, že občané mají  právo podílet se 
na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou 
volbou svých zástupců. Místní samospráva (obec 
nebo v širším měřítku kraj) je z povahy věci ob-
čanům nejblíže a má tak velký potenciál fungovat 
právě na základě širšího zapojování občanů do 
její činnosti a podpory veřejné debaty. 

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad 
jednání zasedání zastupitelstva obce mají jeho 
členové, rada obce a  výbory. O  zařazení návrhů 
přednesených v  průběhu zasedání zastupitelstva 
na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.

Občané mají také možnost prosadit, aby za-
stupitelstvo jednalo o  určité věci.  Je-li žádost 
podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být 
projednána na zasedání nejpozději do 90 dnů.

Obdobně mohou občané kraje požadovat pro-
jednání určité záležitosti v  oblasti samostatné 
působnosti zastupitelstvem kraje. V  případě, že 
je žádost podepsána nejméně 1000 občany kraje, 
musí být projednána nejpozději do 90 dnů.

Druhou možností, jak prosadit projednání ur-
čité věci na schůzi zastupitelstva (resp. vznesení 
návrhu na usnesení), je kontaktovat „spřátelené-
ho“ či „spřízněného“ zastupitele, který požadavek 
na schůzi zastupitelstva vznese sám.

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Jeho jednání 
se může zúčastnit každý a občané obce se mohou 

na zasedání vyjadřovat 
v  souladu s  jednacím 
řádem k  projednáva-
ným věcem. Jednání zastupitelstva kraje je sa-
mozřejmě také veřejné a občané se mohou vyja-
dřovat k  daným problémům. Ve smyslu zákona 
tedy občané mohou svá stanoviska vyjadřovat 
k  jakékoli projednávané věci, a  proto musí mít 
možnost vyjádřit se dříve, než je o věci rozhod-
nuto, tedy předtím, než je přijato usnesení. Rov-
něž mají právo vyjádřit se k  projednávané věci, 
která je na programu jednání, bez ohledu na to, 
zda k  ní bude přijato usnesení (tzv. informace 
zastupitelům). Postup, při němž je do programu 
zasedání zařazen jeden bod určený k vyjadřování 
občanů souhrnně na konci, ke všem již projedna-
ným, tj. k rozhodnutým bodům, odporuje právu 
a demokratickým principům.

Poradna čerpá ze spolupráce s právníky organi-
zace Frank Bold – http://frankbold.org/poradna.

Studentka z Písku zkoumala:
Jak kdo plní své sliby?

„ANALÝZA PLNĚNÍ VOLEBNÍCH PROGRAMŮ stran a  hnutí zvolených do 
Zastupitelstva města Písku ve funkčním období 2014 – 2018.“ Tak se jmenuje 
práce, kterou napsala studentka politologie z  Písku Tereza Horažďovská 
v rámci své praxe v redakci Píseckého světa. Pracovala zcela samostatně 
a  její závěry budeme postupně zveřejňovat. Velmi zajímavý je už začátek 
její práce, kde shrnuje ochotu – tedy vlastně absolutní neochotu zastupitelů   
Písku s ní vůbec komunikovat. Až po termínu odevzdání práce se jí ozval 
ještě Jiří Lejčar (KSČM) – jeho odpovědi ale již nemohla do textu začlenit.

Rok 2018 bude opět rokem komunálních voleb, 
kdy budou občané rozhodovat o novém složení 
obecních a městských zastupitelstev. Je tedy snad 
na místě malé ohlédnutí za uplynulou částí sou-
časného volebního období a  bilance úspěchů či 
neúspěchů při plnění volebních programů stran 
a hnutí, které se v roce 2014 probojovaly do Za-
stupitelstva města Písku – zejména pak stran 
a hnutí, které tvoří současnou radniční koalici (tj. 
hnutí Jihočeši 2012, a ANO 2011, a strany TOP 
09, Písecký patrioti – Republika a ODS), neboť 
vzhledem k početní převaze v zastupitelstvu měs-
ta by měly mít nejlepší předpoklady k prosazení 
svých programových bodů. 

Provedení takové analýzy se ovšem ukázalo 
vzhledem k  množství zastoupených subjektů 
a  jednotlivých bodů jejich volebních programů 
jako poměrně složité a  obsáhlé; všechny zastu-
pitele jsem proto oslovila žádostí obsahující čtyři 
anketní otázky, zda by se mohli krátce vyjádřit, 
které programové body své strany či hnutí z roku 
2014 považují za stěžejní, který z  bodů se jim 
již podařilo či nepodařilo v rámci zastupitelstva 
prosadit a jaké záměry by rádi ještě do konce stá-
vajícího volebního období naplnili. 

Bohužel až na výjimky (Ondřej Veselý 
z  ČSSD a  Jiří Hořánek z  ANO 2011 – zaslali 
vyjádření, Michal Drnec z  TOP 09 – odmítl 
se vyjádřit, a Miroslav Sládek z Píseckých pa-
triotů – přislíbil odpověď, avšak neodpověděl) 
však nikdo z oslovených zastupitelů na žádost 
o vyjádření nereagoval (což mimochodem také 
svědčí o jejich vztahu k občanům). 

Rozhodla jsem se proto vybrat z volebních pro-
gramů stran a hnutí, které jsou v koalici i v opo-
zici zastoupeny nejpočetněji, nejdůležitější styčné 
body, které se objevují v programech více subjektů, 
a pokusila jsem se sledovat jejich plnění či neplně-
ní pouze na základě veřejně dostupných informací 
(zápisy ZM, webové stránky města, média).

1. Doprava a parkování
ve městě, stav komunikací
Bod, který se na předních místech objevuje ze-
jména v  programech stran TOP 09 („nedostatek 
parkovacích kapacit chceme řešit komplexně“), 
ČSSD („zřízení parkoviště pro centrum města, 
opravy povrchů komunikací“), KSČM („pokračo-

vání v rekonstrukci komunikací“), hnutí Jihočeši 
2012 („nové parkovací plochy, rezidenční zóny, 
integrovaný systém MHD s napojením na záchyt-
ná parkoviště) a ANO 2011 („podpoříme veřejné 
diskuze k otázkám parkování ve středu města“). 

Jak je vidět, všechny strany a hnutí se zaměřu-
jí především na vyřešení nedostatku parkovacích 
míst ve městě, změnu systému MHD, opravy míst-
ních komunikací a vytvoření klidové zóny v cent-
ru města. Na naplnění tohoto bodu byl v uplynulé 
části volebního období skutečně kladen poměrně 
velký důraz ze strany všech zastoupených subjek-
tů, i když některé odsouhlasené záměry dosud ne-
byly realizovány – jedná se zejména o akci „Revi-
talizace historického centra města“ za cca 40 mil. 
Kč (v současnosti pro námitky občanů pozastave-
na; díky ní by mělo dojít ke zklidnění centra města 
a omezení parkování na Velkém náměstí v Písku, 
s čímž ovšem nesouhlasí zejména živnostníci pod-
nikající v centru, neboť mají obavy, že s úbytkem 
parkovacích míst ubyde též kupní síla v jejich ob-
chodech); a  akci „Regenerace sídliště Jih – III. 

etapa“ (měla by být realizována v roce 2018, za 15 
mil. Kč a po jejím skončení by měl být na sídlišti 
Jih významně navýšen počet parkovacích míst).

Ve stadiu příprav je zatím též záměr zřízení no-
vého parkoviště pro centrum města na pozemcích 
u  pošty (uvažováno je i  o  výstavbě parkovacího 
domu soukromým investorem), a  schválen byl 
i investiční záměr revitalizace lokality „Nástupní 
prostor – Nemocnice Písek“, jehož realizace by 
měla přinést zvýšení počtu parkovacích míst. 

Naopak mezi záměry, které v  oblasti dopravy 
a parkování již v tomto volebním období realizo-
vány byly, patří v roce 2016 povrchové úpravy sed-
mi místních komunikací, v roce 2017 pak výstav-
ba nového kruhového objezdu u  obchodní zóny 
a  rekonstrukce Svatotrojické ulice s  navýšením 
počtu parkovacích míst v  lokalitě Výstaviště. Od 
roku 2018 pak ve městě v rámci projektu „SMART 
CITY“ (zapojení do projektu jednomysl ně za-
stupitelstvem odhlasováno v  dubnu 2015) začíná  
fungovat navigační parkovací systém, který bude 
řidiče navádět na volná parkovací místa. 

V  květnu roku 2017 také zastupitelstvo města 
schválilo poskytnutí dotace firmě ČSAD AUTO-
BUSY České Budějovice a. s. ve výši 2 mil. Kč na 
projekt „Chytré zastávky MHD“, kdy byly na 
zastávkách umístěny digitální panely nabízející 
cestujícím data o aktuálních příjezdech autobusů 
MHD, navíc s výhledem bezplatného wi-fi připo-
jení. Je vidět, že v  tomto směru je zejména rad-
niční koalice velmi aktivní a pokračuje v trendu 
nastoleném předchozím vedením města; ovšem 
otázkou je, zda cestující MHD (převážně důchod-
ci) dokážou “chytré“ služby náležitě ocenit a vyu-
žít, a zda město tak trochu nefušuje do sfér, které 
přísluší spíše podnikatelským subjektům.

/NA POKRAČOVÁNÍ/
TEREZA HORAŽĎOVSKÁ

INzerce
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Pět titulů Mistr světa
přivezla Louisiana z Holandska!
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Písecko je dějištěm mnoha kulturních a  společenských akcí různého 
typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný kalen-
dář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat redakci 
informace, případně plakát či jiné materiály.

Co se děje 12. – 28. LEDNA v Písku a okolí
KALENDÁŘ AKCÍ

KÁMO, NAHOĎ! vás zve na dramaticko-im-
provizační večírek do Divadla Pod čarou. Na 

programu bude několik nových impro disciplín, 
tak se přijďte podívat... Foto Kámo nahoď

Pátek 12. LEDNA
18.00 Kino Portyč Největší showman – titulky
19.00 KD  Maturitní ples Gymnázium Písek – 8.O
20.30 DPČ  Vojtaano s kytarou – koncert písničkáře
20.30 Kino Portyč Zmenšování – titulky

sobota 13. LEDNA
14.00 Kino Portyč Ferdinand – dabing
15.00 DFŠ  A do třetice všeho 
    – Divadlo Drak Hradec Králové
16.00 Kino Portyč Špindl 
18.00 Kino Portyč Nejtemnější hodina – titulky
20.00 DPČ  Hendrixovo hudební posluchárna
20.30 Kino Portyč Zmenšování – titulky 

Neděle 14. LEDNA
10.00 KD  Tři pohádky – Ochotn. soubor Copánek
14.00 Kino Portyč Ferdinand – dabing 
16.00 Kino Portyč Špindl 
18.00 Kino Portyč Zmenšování – titulky
20.30 Kino Portyč Nejtemnější hodina – titulky 

Pondělí 15. LEDNA
9.00 MK  Jak na počítač – škol. pro zač., P. Bruncvík
10.00 DFŠ-Senior point  Bavorský les a NPŠ – přednáší J. Vovesný
15.00 MK  Pohádková klubovna
16.00 MK  Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
16.15 KD  Jóga – pravidelné kurzy Kamily Ševčíkové
17.00 Kozlovna  Za němčinou do Kozlovny; německy zdarma
17.30 Kino Portyč Špindl 
20.00 Kino Portyč Zmenšování – titulky

Úterý 16. LEDNA
10.00 Seniorský dům Interaktivní dopoledne s dětmi z Naděje 
17.00 MK  Cesta je cíl aneb Island – drsná, ale krásná 
    země – přednáška Petra Štumpfa
17.30 MK  Nástroje Google – kurz pro pokročilejší 
    vede Petr Pavelka
17.30 Kino Portyč Ladíme 3 – titulky
18.00 DPČ  Rok 2017 objektivem Milana Bubeníčka 
    – vernisáž výstavy fotografií 
18.00 Strom setkávání  Cvičení „Moudrost emocí“
19.00 πLocal Club Science Café: Etologie goril v podmínkách 
    ZOO Praha – přednáší Jan Bedřich
19.00 KD  Taneční kurzy pro pokročilé
19.30 Strom setkávání  7 kroků k celistvosti
20.00 Kino Portyč Odnikud – titulky

středa 17. LEDNA
15.30 MŠ Sluníčko Povídání o waldorfské pedagogice
17.00 Sladovna  Antonio Lopomo – vernisáž výstavy obrazů
17.00 Sladovna  Listování – co by můj syn měl vědět 
    o světě – Lukáš Hejlík
17.00 Sladovna  Otevřené pohybově-div. dílny pro mládež
17.30 Kino Portyč Zmenšování – titulky
20.00 Kino Portyč Nejtemnější hodina – titulky

Čtvrtek 18. LEDNA
8.30 MK  Izrael – cestopisná předn. V. Altschmiedové
10.00 RC Fazole Jak na vztahy s nejmenšími, aneb nejen
    o vztekání a uspávání – beseda, E. Mikešová
16.00 PM  Z Portugalska do Santiaga – Fr. Šesták
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.30 Kino Portyč Odnikud – titulky
18.00 Sladovna  Fusion: hudební dílny pro mládež
18.00 Strom setkávání  Základy mystiky – Duchovní srdce
19.00 DFŠ  Mysterium času – Pražský komorní balet
20.00 Kino Portyč Tři billboardy kousek za Ebbingem – tit.

Pátek 19. LEDNA
8.30/10.30 DFŠ  Čarodějův učeň; Metropolitní divadlo Praha
18.00 Kino Portyč Tři billboardy kousek za Ebbingem – tit.
19.00 KD  Maturitní ples SZdŠ Písek – 4.B
20.00 Hotel Otava 13. Ples Diacelu Písek
20.30 DPČ  Černý desky jsou dobrý
20.30 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

sobota 20. LEDNA
14.00 Kino Portyč Coco – dabing, 3D
16.00 Kino Portyč Čertoviny
18.00 Kino Portyč Cizinec ve vlaku – titulky
19.00 KD  Myslivecký ples
20.00 DPČ  Kámo nahoď! – dramaticko-improviz.div.
20.30 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Neděle 21. LEDNA
8.30 Lázně Vráž Bohoslužba
13.00 Sportovní hala Zimní vycházka – pořádá KČT Otava
14.00 Kino Portyč Coco – dabing
16.00 Pam. Heyduka Já, Kunhuta uherská, královna česká 
    – literární odpoledne
16.00 Kino Portyč Čertoviny
18.00 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
20.30 Kino Portyč Cizinec ve vlaku - titulky

Pondělí 22. LEDNA
9.00 MK  Jak na počítač – školení pro zač., P. Bruncvík
10.00 DFŠ  Petr a Lucie – Divadlo různých jmen Praha
15.00 MK  Tvořivá klubovna – kreativní dílna pro děti 
16.00 MK  Přírodovědný klub – pro děti z 2. st. ZŠ 
    – vede Hana Rambousová
16.15 KD  Jóga – pravidelné kurzy Kamily Ševčíkové
17.30 Kino Portyč Kolo zázraků - titulky
20.00 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Úterý 23. LEDNA
9.00 Seniorský dům Prstem po mapě – Mexiko 
17.30 MK  Nástroje Google – kurz pro pokročilejší 
    vede Petr Pavelka 
17.30 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
18.00 Strom setkávání  Cvičení „Moudrost emocí“
19.00 KD  Taneční kurzy pro pokročilé
19.30 Strom setkávání  7 kroků k celistvosti
20.00 Kino Portyč Cizinec ve vlaku – titulky

V Holandsku Písek celý týden reprezentovalo pět 
tanečníků, o víkendu osm v kategorii team.

Získaná ocenění:
•	 Matěj Kučera v  kategorii Intermediate – 1. 

místo
•	 Bára Gabrišová v kategorii Intermediate – 1. 

místo
•	 Tom Dvořák v kategorii Star – 1. místo (první 

z ČR kdo získal titul World Champion v nej-
vyšší kategorii Star)

•	 Marcela Zajíčková v  kategorii Modern Line 
Dance – 1. místo, v kategorii Novice – 6. místo

•	 Tomáš Říha v kategorii Newcomer – 2. místo, 
v kategorii Modern Line Dance – 4. místo

•	 TCS Louisiana v kategorii Team – 1 a 2. místo

Vedoucího souboru Toma Dvořáka jsme se ze-
ptali, jaké si přivezl zážitky?

„Další tanečníci z České republiky získali 31 oce-
nění, i to je částečně úspěch Písku, protože se jim 
během roku věnují lektoři z TCS Louisiana.

Samotnou kapitolou je příběh Báry Gabrišové. 

Na MS odjížděla s  ne-
příjemným zánětem. 
Ještě den před odjez-
dem byla na pohoto-
vosti a  v  době soutěže 
brala antibiotika. Na 
soutěž tedy odjela jako 
divák. V  den soutěže 
své kategorie ale přišla 
s dotazem, co kdyby to 
přeci jen zkusila. Po-
půjčovala si kostýmy 
od kolegů a kamarádů 
z  jiných skupin a s ne-
uvěřitelným náskokem 
převálcovala soupeřky. 
Bez tréninku, bez pří-
pravy….Bára je talent 
od přírody :-)

Edward, kterého jsem tancoval já, se opět líbil 
a porotce z Norska mi dokonce řekl, že je nej Med-
ley během celé soutěže. To potěší :-)

Velmi pozitivní reakce máme na Czech 
Open. Tanečníci soutěže samozřejmě srovnávají 
a u spousty z nich naše písecká vede. Uvidíme kolik 
jich přijede v tomto roce. Já a Matěj Kučera jsme 
byli požádáni abychom na MS na workshopech vy-
učovali soutěžní tance pro rok 2018.

Účast na mistrovství světa je bohužel velmi fi-
nančně nákladná záležitost. Náš soubor dlouhodo-
bě podporují město Písek a Jihočeský kraj.“

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ
Foto TCS Louisiana

Ověnčeni medailemi se vrátili do Písku tanečníci TCS Louisiana z Mistrovství 
světa v Line dance v holandském Veldhovenu. Mistrovství, kterého se ve 
dnech 2 – 7. ledna zúčastnilo na 300 tanečníků z 22 zemí, znamenalo pro 
písecký soubor vyvrcholení úspěšného roku 2017. TCS Louisiana, tanečníci 
DTCS Louisiánek a Line Dance Klub Písek totiž posbírali na mezinárodních 
soutěžích celkem 74 cen!

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ  PORADNA

- bezplatné dluhové 
poradenství

- konsolidace půjček
- zastavení exekucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek

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

Tel: 725 828 814
602 134 647

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

INzerce

KULTURA

•	Prodáme ZAHRÁDKU 300 m2 se 
skleníkem – v  zahrádkářské osadě 
U Martínka (nad restaurací U Sula-
na) v Písku.  Tel. 739 348 550.

•	Hledám pamětníky z druhé světové 
války. Tel. 736 263 449.

•	Nabízím doučování ČEŠTINY. 
Tel. 607 777 993

Setkání pořadatelů
 kulturních akcí
Pořadatelé kulturních akcí v  Písku se se-
jdou jako „Neformální klub pořadatelů 
kulturních akcí“  v  Divadle Pod čarou ve 
středu  24. ledna v 16 hodin. 

Program: termínový kalendář akcí v  roce 
2018 a  marketingové téma „Písek vždy 
o  krok napřed“. Vstup volný pro všechny 
zájemce z řad pořadatelů kulturních akcí.

JANA BAUEROVÁ
 vedoucí oddělení kultury a CR
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NAŠE CESTY DO ŘÍŠE EXOTIKY
Městská knihovna, 1. – 31. 1. 2018 
Výstava výtvarných prací Klubu cestovatelů.
JAZZ WORLD PHOTO 2017
Galerie Portyč, 3. – 27. 1. 2018 
Výstava 30 nejlepších snímků 4. ročníku celosvětové soutěže. 
ANTONIO LOPOMO – VýSTAVA OBRAZů
Sladovna, 17. 1. – 25. 2. 2018
Impresionismem inspirované obrazy franc.-italského malíře Antonia Lopo-
ma, který žije a tvoří ve Vimperku. Vernisáž 17. ledna v 17.00 hod.
ROK 2017 OBJEKTIVEM MILANA BUBENÍČKA
Divadlo Pod čarou, 16. 1. – 14. 2. 2018
Vernisáž výstavy 16. ledna od 18 hod. 
KLÁRA SEDLO
Sladovna, do 14. 1. 2018. 
Výstava obrazů v Bílých a Debatních trámech.
MICHAL WELLNER POSPÍŠIL – PAŘÍŽ MůJ OSUD
Sladovna, do 28. 1. 2018 
Výstava fotografií v Malé galerii Sladovny.
DĚTI LVÍ SRDCE
Sladovna, do 31. 1. 2018
Nechte si vyprávět příběh a  vstupujte do děje. 
Představení na motivy knihy Astrid Lindgrenové. 
HNÍZDO ILUSTRACE
Sladovna, stálá expozice
Nová stálá expozice, kde děti objeví svět dětských obrazových knih a příběhů 
v nich ukrytých. 
VýSTAVA FRANTIŠKA DOUBKA
Kavárna Psychiatrické nemocnice, do 30. 1. 2018
Výstava novoročenek a vánočních pohlednic Františka Doubka.
VýSTAVA FRANTIŠKA TRÁVNÍČKA
Kavárna Psychiatrické nemocnice. Vernisáž 31. 1., 17 h., koncert Jiřího Smrže.

MRAVENIŠTĚ
Sladovna, stálá expozice
Mraveniště je vůbec tím nejoblíbenějším projektem, který zde kdy byl. Nech-
te děti nasadit si tykadla v útrobách rozlehlých tunelů a úkrytů...

#LABORATOŘ – PAPÍRMAŠ
Sladovna, do 31. 1. 2018
Sklepní prostory Galerie hrou se proměnily v místo ke zkoumání a objevování..
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středa 24. LEDNA
8.30 a 10.15 DFŠ  Anglické divadlo – Divadlo Zlín
17.00 Sladovna  Otevřené pohybově-div. dílny pro mládež
17.30 MK  Záhady píseckého regionu: Stále tajemný
    Zvíkov – přednáška Vratislava Měchury
17.30 Kino Portyč Tři billboardy kousek za Ebbingem – tit.
19.00 DPČ  Pjér la Šé´z: Duch západu a východu
    – přednáška
20.00 Kino Portyč Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Čtvrtek 25. LEDNA
8.30 a 10.15   DFŠ Anglické divadlo – Divadlo Zlín 
10.00 MK  Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
10.00 Kino Portyč Milada – pro seniory
16.00 PM  Já Slovák dobyl Pražský hrad: životní 
    příběh G. Husáka – předn. M. Macháčka
16.00 MK  Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.00 KD  Senior večer – hrají Zelené šestky
17.00 MK  Čtenářský klub – moderuje Kamil Činátl
17.30 Kino Portyč Insidious: Poslední klíč - titulky
18.00 Sladovna  Fusion: hudební dílny pro mládež
19.00 Strom setkávání  Mužský kruh
20.00 Kino Portyč Velká hra - titulky

Pátek 26. LEDNA
17.30 Kino Portyč Labyrint: Vražedná léčba – titulky, 3D
19.00 DFŠ  Líbánky na Jadranu – Studio Dva Praha
19.00 KD  Maturitní ples Gymnázium Písek 
    Moulin Rouge – 6.F
20.30 DPČ  Eric Clapton´s Birthday Concert
20.30 Kino Portyč Všechny prachy světa – titulky

sobota 27. LEDNA
14.00 Kino Portyč Dukátová skála
16.00 Kino Portyč Ferdinand - dabing
18.00 Kino Portyč Všechny prachy světa – titulky
20.30 Kino Portyč Labyrint: Vražedná léčba – titulky, 3D 

Neděle 28. LEDNA
14.00 Kino Portyč Dukátová skála
16.00 Kino Portyč Ferdinand - dabing
17.00 sv. Trojice  Flétnový koncert 
18.00 Kino Portyč Labyrint: Vražedná léčba – titulky
20.30 Kino Portyč Všechny prachy světa – titulky

Pořadatelé a kontakty
CENTRUM KULTURY města Písek: nábřeží 1. máje 1605, Písek, tel. 382 734 711, 
recepce@centrumkultury.cz, www.centrumkultury.cz
•	Kino Portyč – tel. 382 734 720
•	DFŠ – Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
•	Galerie Portyč, Čechova 406
•	Sv. Trojice – Koncertní síň sv. Trojice
DPČ – Divadlo Pod čarou: Tyršova 431/28, Písek
tel. 774 598 332, podcarou@podcarou.cz
Kavárna Až na půdu: Jungmannova 34/11, Písek,  
tel. 773 996 543, www.facebook.com/aznapudu
Kavárna PN – Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek: Vladislavova 490,  
tel. 382 212 940,  
info@pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Kavárna-vinárna Beseda: Palackého sady 68, Písek (bývalá restaurace Avion 
Air) – Klub pro ženy Minerva 21, tel. 739 611 094, www.minerva21.net
Loutkové divadlo (LD) Nitka Písek: Bakaláře 43/6, Písek;  
rezervace:  divadlo@nitka-pisek.cz,  
www.nitka-pisek.cz, tel.  777 345 805 – Boh. Skuhra
Lázně Vráž: Vráž 1, tel. (recepce): 382 737 111,  www.lazne-vraz.cz

MK – Městská knihovna Písek: Alšovo náměstí 85, Písek, tel. 382 201 811, 
www.knih-pi.cz
Music Club Divadelka: Tylova 69/8, Písek,  
tel. 604 270 527, www.facebook.com/divadelkapisek
PM – Prácheňské muzeum: Velké nám. 114, 
tel. 382 201 111, info@prachenskemuzeum.cz,  
www.prachenskemuzeum.cz
•	Památník Adolfa Heyduka – Tyršova 438, Písek, tel. 382 215 040
Seniorský dům: Čelakovského 8, Písek, 382 201 730, info@seniorskydum.cz, 
www.seniorskydum.cz
SLADOVNA Písek, o.p.s.: Velké náměstí 113
tel. 387 999 997, info@sladovna.cz, www.sladovna.cz
STROM SETKÁVÁNÍ: Nová 99, Písek, 
tel. 777 571 529, www.strom-setkavani.cz
•	 Hatha jóga – Jana Kozová www.jogapisek.cz 
•	 Škola energie MEL – Milada Dolejšová, www.skola-energie-mel.cz
•	 Poradna ájurvédy – Radoslav Nahálka, www.ajurmed.cz
•	 Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy K.Čápové, kacabacapova@seznam.cz

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

Polévky podáváme ve dvou velikostech: 02 l za 20,- nebo 0,45 l včetně pečiva (vhodná jako hlavní chod) za 45,-

NABÍDKA: 15. – 28. 1. 2018

ROZVOZ OBĚDŮ ZDARMA  
objednávejte na  W W W.K ANT YNAPISEK .CZ  nebo 727 967 745

O B Ě DY  P O DÁVÁM E
OD 11 DO 14 HODIN

Slovenská zelnice s klobásou (1,7)
Kuřecí vývar s nudlemi (1,3,9)

Nadívané kuřecí stehýnko na zeleninovém salátu se šťouchaným  
bramborem (1,3,7)  99,-
Špagety s lososem a špenátovou omáčkou (1,4,7)  99,-
Srbské rizoto s mletým masem sypané sýrem (7)  95,-
Pikantní tofu po čínsku s dušenou rýží (4,6,9)  95,-

Brokolicový krém s krutony (1,7)
Pórková lehká s vajíčkem (3)

Králičí ragů s dušenou rýží (1,7)  99,-
Kuřecí řízečky s bramborovou kaší (1,3,7)  99,-
Tortilla plněná trhaným vepřovým masem a zeleninovým salátem,   
bylinkový dresink (1,3,7)  99,-
Dýňové krémové rizoto sypané parmezámen (7)  95,-

Uzená polévka s fazolkami,  bramborem a kapkou smetany (1,7)
Polévka z červené čočky a špetkou kari (9)

Vepřové výpečky na pivě s bramborovými noky se špenátem (1)  99,-
Smažená nadívaná krůtí kapsa s bramborovou kaší (1,3,7)  99,-
Francouzské brambory s uzeným masem a kyselou okurkou (3,7)  99,-
Tagliatelle s hříbkovým ragú a kapkou smetany (1,3,7)  99,-

Dýňový krém (1,7)
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,3,9)

Špecle s masovými kuličkami a krémovou omáčkou s vlašskými ořechy (1,3,7,8)  99,-
Cikánské hovězí nudličky s dušenou rýží (1)  99,-
Tortilla s kuřecím řízečkem a zeleninovým salátem, bylinkový dresink (1,3,7)  99,-
Tortilla plněná tofu a zeleninovým salátem, bylinkový dresink (1,3,7)  99,-

Kulajda s houbami (1,3,7)
Lehká hrstková (9) 

Holandský řízek s bramborovou kaší a nakládanou okurkou (1,3,7)  99,-
Kuřecí kostky na kari s kokosovým mlékem s dušenou rýží (7)  99,-
Chilli con carne s pečivem (1)  99,-
Sépiové kroužky na zeleninovém salátu s pomerančovým dresinkem (1,3,10,14)  99,-

Gulášová polévka s mletým masem a bramborem (1)
Lehká květáková s vajíčkem (3)

Babiččina sekaná se šťouchaným bramborem a kyselou okurkou (1,3,7)  99,-
Bramborové šišky plněné mákem, sypané cukrem a přelité máslem (1,3,7)  95,-
Zapečené těstoviny s kuřecím masem, špenátem a smetanou (1,3,7)  99,-
Vepřové ražniči s dušenou rýží  99,-

Čočková s párkem (1,9)
Italská minestrone

Dušená hovězí kýta na máslové zelenině se šťouchaným bramborem (7,9)  99,-
Zapečené brambory s kuřecím masem, slaninou, paprikami a cibulí (3,7)  95,-
Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží (1)  95,-
Dušená brokolice se sýrovou omáčkou (1,3,7)  95,-

Zeleninový krém (1,7,9)
Lehká česnečka s bramborem (3)

Lasagne Bolognese zapečené se sýrem (1,3,7,9) 99,-
Vepřový řízek s naším bramborovým salátem (1,3,7,9,10)  99,-
Kuře na paprice s těstovinami (1,7)  99,-
Hříbkový bulgur sypaný parmezánem (1,7)  95,-

Poctívá bramboračka s houbami (1,3,9)
Jemná ze žlutého hrachu

Čevabčiči se šťouchaným petrželovým bramborem, cibulí a hořčicí (1,3,7,10)  99,-
Hovězí roštěná s dušenou rýží (1)  99,-
Přírodní kuřecí kapsa plněná sýrem a šunkou s bramborovou kaší (3,7)  99,-
Jahodové knedlíky sypané tvarohem a cukrem, přelité máslem (1,3,7)  95,-

Žampionový krém (1,7) 
Cibulová s tymiánem a vajíčkem (3)

Kuřecí steak na zeleninovém salátu se šťouchaným bramborem  
a bylinkovým dresinkem (7)  99,-
Pikantní masová směs z vepřového masa paprikami s dušenou rýží (1)  99,-
Bramborové šišky plněné špenátem a uzeným masem, sypané smaženou  
cibulkou a slaninou (1,3,7)  95,-
Zeleninové rizoto sypané sýrem (9)  95,-
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Budování velkých kamenných mostů bylo ve středověku pro svou technickou obtížnost a mimořádnou 
nákladnost poměrně vzácné. Výstavba píseckého kamenného mostu byla zahájena ve druhé polovině 
13. století, za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253 - 1278). Dokládají to …............... /dokončení v tajence/. 
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo vhodit do schránky na 
adrese Budějovická 102/5, Písek (u vjezdu do vnitrobloku Budovcova). Nezapomeňte připojit své jméno 
a kontaktní telefon! Termín pro odpovědi: nejpozději ČTVRTEK 18. LEDNA. 

Ceny věnovalo Centrum kultury města Písek, dva výherci získají po dvou 
volných vstupenkách do Kina Portyč na film podle vlastního výběru. 
Minule jsme obdrželi jsme 39 správných odpovědí. 
Krásný kalendář Písek – Ztracené město vyhráli Jaroslav Strnad a Jitka Dvořáková. 

POZVÁNKY

Poslední šance navštívit Děti Lví srdce

Hlediště z dřevěných palet, baletizol, na nějž se 
promítají animace, dva herci a  tři desítky pře-
vážně dětských diváků, kteří se zapojují do děje 
a pomáhají svým pohybem vyprávět dobrodruž-
ný příběh – takové je představení Děti Lví srdce, 
které v  písecké Galerii hrou Sladovna nadchlo 
tisíce návštěvníků během více než stovky repríz. 
Nevšední představení, mezi jehož unikátnosti 
patří významné zapojení diváků do děje, vznika-
lo ve spolupráci s  italskou divadelní společností 
TPO v Pratu, kde mělo světovou premiéru. TPO 
(Teatro di Piazza o  d'Occasione) je společnost, 
která se svým názvem váže k dřívějším dobám – 
konkrétně k  17. století, kdy byli herci vytlačeni 
z divadel a byli nuceni hrát ve veřejném prosto-
ru. Tvorba  TPO je však paradoxně prošpikována 
inovativními nápady a jejím poznávacím zname-
ním je využití moderních technologií.

Přelomovým bylo pro TPO setkání s inženýrem 
Martinem von Güntenem, které se uskutečnilo 
v roce 2001. „Lidé nás žádali o další klasická před-
stavení, ale my už jsme z klasického pojetí divadel-
ních projektů byli unavení a začali jsme hledat něco 

představení hrát 
herci či tanečníci, 
nebo zda budou 
v  hlavní roli i  děti. 
Řešili jsme také, jak 
budou technologie 
v  příběhu působit 
a  fungovat. Měli 
jsme různé názory 
a  nakonec vznikly 
dvě verze předsta-
vení, které jsou obě 
velmi zajímavé – 
jedna taneční a jed-
na herecká,“ přiblížil vývoj představení Davide 
Venturini, který se podílel na jeho implementaci 
přímo v písecké Sladovně.

Výsledkem česko-italské spolupráce je uni-
kátní představení, které je vytvořené speciálně 
pro dětská muzea, galerie či zařízení podobného 
typu. Členové TPO přispěli k vývoji svými světo-
vě prověřenými dlouholetými zkušenostmi s vy-
užíváním technologií  a svým know-how, písecká 
galerie pak přidala umění vyprávět příběhy a za-
ujmout dětské návštěvníky. Ve Sladovně v  jiho-
českém Písku se Děti Lví srdce představily poprvé 
3. října 2017 a hrát se budou až do konce jarních 
prázdnin 18. března 2018.

PETR BRŮHA
Sladovna Písek, www.sladovna.cz

odlišného. Tehdy neexistovaly tablety, chytré telefony 
a  neexistoval ani koncept interaktivity. Právě v  tu 
dobu jsem potkal Martina, a zeptal jsem se ho, zda 
by bylo možné, dát pod koberec senzory, které by po 
doteku zahrály, nebo vytvořily jinou akci,“ vysvětlu-
je umělecký ředitel TPO Davide Venturini.

TPO tehdy svému nápadu věřilo natolik, že do 
vývoje investovalo veškeré finančné prostředky. 
Risk se vyplatil a italští divadelníci slavili s dosud 
nevídanými představeními úspěch po celém svě-
tě a s moderními technologiemi začali pracovat 
ještě mnohem intenzivněji.

Nepřeberných zkušeností TPO využila loni 
též bývalá ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová, 
která Davida Venturiniho z  italské společnosti 
oslovila s návrhem spolupráce na projektu Děti 
Lví srdce. „Spolupráce se Sladovnou byla pro nás 
v mnoha směrech odlišná, protože my se zaměřu-
jeme na tanec a  Děti Lví srdce jsou založené na 
příběhu a  jednoduchém textu. Těchto prostředků 
jsme doposud nevyužívali,“ vysvětluje Venturini.

„Byl to složitý úkol a v průběhu jsme řešili ně-
kolik důležitých otázek. Například tu, zda budou 

Představení Děti Lví srdce, které vzniklo ve spolupráci s italskou společností 
TPO, má za sebou stou reprízu a bude hlavním tahákem jarních prázdnin. 
Nechat se nadchnout můžete také vy, Děti Lví srdce jsme se pro velký 
úspěch rozhodli prodloužit a budeme je hrát až do 18. března.

Davide Venturini při zkoušce 
představení Děti Lví srdce.

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

13/2

www.centrumkultury.cz

INzerce

XVIII. PLES 
MĚSTA PÍSKU

3/2
Kulturní dům v Písku ~ 20:00

moderuje Tereza Kostková
~

METROKLUB Big Band
~

Mamma Mia a jiné hity skupiny ABBA zazpívají:
Michael Foret, Bořek Slezáček, Jitka Asterová a Eva Dolejší

~ 
HASTRMANI ~ Taneční vystoupení Flashdance Labuť a TC Z.I.P.

PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR > kouzlo valčíku s PIKEM

www.centrumkultury.cz
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Ve čtvrtek 18. ledna od 16 hodin zve na cestu 
Z Portugalska do Santiaga František Šesták ze 
Sedlice. Publiku již dobře známý cyklista, cesto-
vatel a skvělý vypravěč tentokrát pohovoří o své 
pěší pouti z Portugalska do Španělska, kterou ce-
lou také fotograficky zdokumentoval. 

O  týden později, tedy 25. ledna od 16 hodin, 
dorazí mladý historik Mgr. Michal Macháček, 
Ph.D., aby pronesl přednášku Jak Slovák dobyl 
Pražský hrad: Životní příběh Gustáva Husáka. 
Na podzim loňského roku totiž na stejné téma 
vydal knihu, která je po pár měsících již zce-

la rozebraná. Nicméně na přednášce bude pár 
výtisků ještě k dostání. Při jejím psaní vycházel 
z dosud neznámých pramenů z českých, sloven-
ských i ruských archivů, aby po deseti letech prá-
ce vznikla vůbec první husákovská monografie. 
Politik, jenž se stal symbolem pro jednu periodu 
československých dějin, prožil celkově bohatý ži-
votní příběh, který je stále opředen množstvím 
bílých míst, mýtů a polopravd. Přednáška se po-
kusí na některé z  nich reagovat. Zaměří se při-
tom na otázky spojené s Husákovým opětovným 
politickým vzestupem po roce 1968, který byl 
korunován jeho zvolením prezidentem Česko-
slovenska.

Během ledna ožije také Heydukův památník, 
když v neděli 21. ledna od 16 hodin bude hostit 

další literární odpoledne. Stanislava Hošková 
z  Dobříše tentokrát představí Kunhutu Uher-
skou, královnu českou, manželku Přemysla Ota-
kara II. a později milenku Záviše z Falkenštejna. 

Z  programové muzejní nabídky na rok 2018 
můžeme vybrat jarní výstavu výtvarníků, kteří se 
zabývají malbou na porcelán, autorskou tvorbu 
v  květnu představí přední český restaurátor pa-
píru David Frank či typograf a ilustrátor Václav 
Bláha, který na jaře oslaví 96. narozeniny. Na 
podzim své hydrokinetické plastiky vystaví Fran-
tišek Svátek a fotografie Tereza z Davle.  

Z historických výstav publikum potěší Červe-
ná nad Vltavou, která připomene legendární leto-
visko, stému jubileu vzniku Československa bude 
věnována podzimní výstava Písek 1918 – 1992. 
Krátké československé století v  dějinách měs-
ta a konec roku bude patřit jihočeským mistrům 
řezníkům. 

Mimo výtvarné a historické výstavy samozřej-
mě opět nabídneme několik akcí s  muzejním 
ornitologem, ať už tradiční jarní vítání ptačího 
zpěvu nebo kroužkování na Řežabinci. Chybět 
nesmí muzejní noc ani výstavy jednoho dne. 

Edukační oddělení na jaro chystá pro mladší 
školní děti a  předškoláčky program o  tradicích 
spojených s  Velikonocemi včetně výtvarné díl-
ny, plánujeme také program inspirovaný knihou 
Kláry Smolíkové Spolkla mě knihovna a  před 
koncem školního roku bychom rádi písecké děti 
seznámili s  vojenskou historií prostřednictvím 
ukázek dobových palných a chladných zbraní. 

Ačkoliv se zdá, že muzeum je ze své podstaty 
neměnné, i v něm se stále něco děje a věci se mění. 
Koncem března po dvaatřiceti letech odejde 
z kurátorské pozice paní Irena Mašíková. Kurá-
torka za dobu svého působení v muzeu připravi-
la stovky výstav a představila v Písku obrovskou 

plejádu umělců. Svým přístupem vtiskla muzejní 
Galerii nezaměnitelnou tvář a  atmosféru, jejím 
odchodem do penze se nepochybně uzavírá jed-
na z významných kapitol prezentace výtvarného 
umění v Písku. Irena Mašíková během roku ještě 
připraví výstavy píseckého malíře Romana Ku-
bičky k jeho sedmdesátinám, dále Aleše Krejči, 
představitele imaginární české malby a konečně 
Zdeňka Javůrka, zdejšího fotografa, který letos 
rovněž oslaví sedmdesátku. V tuto chvíli však již 
hlavně předává svou práci své nástupkyni, písec-
ké rodačce Bc. Martině Měřičkové. 

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

KLÁRA KOUBOVÁ
Prácheňské muzeum v Písku

 KULTURA

Prácheňské muzeum láká i ve spících měsících:
Slovák na Hradě, Kunhuta, Záviš a Portugalsko

Z Portugalska do Španělska vezme své publikum 
cestovatel František Šesták

V  lednu a  únoru je každoročně v  píseckém muzeu zavřeno. Uklízí se, 
opravuje, vylepšuje a připravuje se nová sezóna. Přednášky se ale konají 
i nadále – přečtěte si, co všechno chystáme! 

ROZHOVOR

ROZHOVOR s architektem Krajícem: 
Jak se bude parkovat před nemocnicí?

V listopadu schválili zastupitelé investiční záměr, který předpokládá zásadní 
změny v  prostoru před píseckou nemocnicí. Mezi ulicemi Budějovickou 
a U Obory mají na místě zanedbaného lesíka plného odpadků vzniknout 
nová parkoviště a cesty pro pěší. Náklady jsou odhadovány na 30 milionů, 
z toho město Písek pokryje zhruba 16 milionů, zbývající část uhradí Jihočeský 
kraj a Nemocnice Písek a.s. 

Jak to bude s autobusovými zastávkami v Budě-
jovické ulici?
Když jsme návrh předložili vedoucímu odboru 
dopravy panu Kovaříkovi, požadoval současně 
s vjezdem na parkoviště vyřešit také autobusovou 
zastávku v  Budějovické ulici, která je na straně 
příjezdu do města po pravé straně nedaleko křižo-
vatky v nebezpečném uzlu, kde blokuje dopravu. 
Na tomto místě by měla zaniknout a  novou na-
vrhujeme v  prostoru před vchodem do Domova 
mládeže, kde bude zapuštěna do zeleně. Pokácené 
dřeviny nahradí před jídelnou nová výsadba. Za-
stávka ve směru na Budějovice zůstane beze změn 
včetně stromořadí. 

Jaká bude kapacita nových parkovišť před ne-
mocnicí?
Na dolním veřejném parkovišti bude 60 parko-
vacích míst, na horním parkovišti také celkem 
60 míst, z toho 18 míst pro domov důchodců, 34 
míst pro zdravotnickou budovu a další místa pro 
školu. Na stávajícím placeném parkovišti před ne-
mocnicí se uvolní dalších 10 míst pro veřejnost. 
Nic z  toho se netýká provozu nemocnice, která 
má vlastní parkoviště pro zaměstnance a pro pa-
cienty uvnitř areálu.

Jak je projekt daleko?
V současnosti se připomínkuje a upřesňuje pro-
jekt pro územní řízení, kde se snažíme vyhovět 
všem požadavkům například dopravní policie, 
teplárny, odboru životního prostředí. Během 
měsíce bychom o  něj mohli požádat. Ze strany 
teplárny je velký tlak na přípravu projektu, aby 
podle něj mohla realizovat přestavbu teplovodu. 
Současně jsou navrženy také úpravy Čapkovy uli-
ce. Věříme, že nové parkoviště svou kapacitou celé 
situaci odlehčí. 
 
Vizualizace si můžete lépe prohlédnout na www.
piseckysvet.cz.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Město současně nabízí bezúplatný převod svých 
pozemků do vlastnictví nemocnice. Investoři plá-
nují realizaci do dvou let, přičemž projekt má být 
rozdělen do dvou etap. Druhá z  nich – výstavba 
dolního městského parkoviště s napojením do Bu-
dějovické ulice a výstavba nové autobusové zastáv-
ky - si vyžádá změnu územního plánu.

Na základě nejasné informace v tiskové zprávě 
města jsme v  prosincovém čísle Píseckého světa 
nesprávně interpretovali budoucí plány s autobu-
sovými zastávkami v Budějovické ulici. O podrob-
nější osvětlení celého záměru jsme proto požádali 
autora projektu Ing. arch Vladimíra Krajíce z pro-
jekční kanceláře FACT s.r.o.
Jaké jsou hlavní cíle plánovaného projektu?
Hlavní myšlenkou je zapojit celý prostor od Bu-
dějovické k Čapkově ulici do předpolí nemocnice 
a upravit ho tak, aby se tam lidé mohli pohybovat 
bezpečně a aby tam byl nejen dostatek parkovišť, 
ale také pěších tras. Jde o to, aby se území oteví-
ralo, nikoli uzavíralo veřejnosti. Příležitost upravit 
prostor před nemocnicí se otevřela v  okamžiku, 
kdy Teplárna Písek získala grant na likvidaci staré-
ho vedení parovodu a pokládku nového teplovodu 
do země, čímž se tento prostor uvolňuje pro další 
využití. Území před nemocnicí bylo parovodem 
limitováno, kvůli němu tam vznikl ten zanedbaný 
lesík, kde dnes dokonce žije i divoká zvěř.

Jaké zadání jste dostali?
Naším zadáním bylo řešit přetížený a nebezpečný 
uzel před nemocnicí, který nejvíce trápí pacienty, 
zaměstnance nemocnice i obyvatele. Stávající par-
koviště před nemocnicí leží na pozemku města 
a nemocnice nedokáže nevyhovující situaci řešit, 
pacientům nabízí parkování uvnitř areálu. V Čap-
kově ulici vznikají velké problémy, kdy je dokon-
ce ohrožován výjezd záchranné služby, protože 
v zadní části má své garáže. Aktivně se tam ozvali 
také obyvatelé bytovek, kteří se často nemohou 
auty dostat domů, protože se tam parkuje podél-
ně i kolmo a řidiči nerespektují předpisy. Svou roli 
hraje i to, že se hustého provozu před nemocnicí 
účastní ještě jeden subjekt, a to je průmyslová ško-
la. Dřív tomu tak nebylo, ale dneska jezdí kluci do 
školy auty a obsazují místa před nemocnicí. Když 
jsme se na území podívali v širším kontextu, do-
šli jsme k návrhu, že by mu prospělo nerozšiřovat 
parkoviště s  vjezdem z  tohoto přetíženého bodu 

před nemocnicí, ale napojit ho z Budějovické ulice. 
Tak by parkoviště současně mohlo sloužit i obyva-
telům a návštěvníkům města, protože na příjezdu 
od Českých Budějovic dnes není možné nikde za-
stavit. I pro pohyb pěších od sídliště Dr. Horákové 
je dnes území řešeno poměrně nebezpečně, ústí 
do jednoho úzkého hrdla v  ulici U  Obory a  dál 
směrem k nemocnici. Proto jsme se snažili navrh-
nout také novou pěší penetraci území.

Jak budou participovat jednotlivé subjekty? 
Na základě naší studie se všechny tři zúčastněné 
subjekty – město, kraj a Nemocnice Písek – do-
hodly na společném řešení. Panu místostarostovi 
Knotovi se podařilo domluvit, že by se jednalo 
o společnou investici kraje a města. Náš návrh ře-
šení přitom téměř přesně kopíruje majetkoprávní 
vztahy. Horní plato parkoviště leží na pozemcích 
Jihočeského kraje a  dolní plato a  komunikace 
jsou na pozemcích města. Díky tomu podíl na 
investicích odpovídá i tomu, kdo co bude užívat.

Můžete stručně popsat, jak bude doprava před 
nemocnicí fungovat?
Z hlediska automobilové dopravy má řešené úze-
mí dvě části. Je tam horní a dolní plato s výško-
vým rozdílem tří metrů, kde bude stát opěrná 
gabionová zeď. Obě plata nebudou propojena pro 
auta, ale pro pěší budou navzájem propojena pří-
rodním schodištěm a bezbariérovým chodníkem. 
Ten povede podél Budějovické ulice přibližně 
v trase stávajícího parovodu, abychom co nejvíce 
zachovali zeleň, a dále až k domovu důchodců, ke 
kruhovému objezdu a  k  nemocnici. Na horním 
platu bude parkoviště zajištěné závorou a  bude 
sloužit potřebám přiléhající budovy. Mikrobio-
logie a hygiena by se odtud měly vystěhovat, ale 
předpokládá se, že v  budově zůstane zachována 
medicínská funkce, například ordinace. Za tou-
to budovou budou vyhrazena místa pro domov 
důchodců, takže se na parkovišti před nemocnicí 
uvolní další místa pro parkování veřejnosti. Aby-
chom ještě více nezatěžovali dopravní uzel před 
nemocnicí, bude celý provoz na spodní plato par-
koviště vedený z Budějovické ulice, vjezd i výjezd. 
Nebylo to jednoduché vyřešit, museli jsme zacho-
vat stoletou lípu v blízkosti autobusové zastávky, 
a proto jsme vjezd a výjezd posouvali dál směrem 
ke kruhovému objezdu.

Vizualizace projektu – pohled od Domova mládeže.

Pjér la Šé'z: 
Duch Západu a Východu
Ve středu 24. ledna od 19 hodin pořádá 
Divadlo Pod čarou opět po roce již třetí 
setkání s Pjérem la Šé'z. Tentokrát na téma 
Duch Západu a  Východu. „Evropan sní 
o  osvícení, zatímco Ind o  tom, že si pořídí 
ledničku. Ten i  onen však sotva tuší, co 
pro něj realizace jeho snu ve skutečnosti 
znamená,“ říká Pjér. Pjér la Šé'z (civilním 
jménem Petr Knotek) je psycholog 
a  psychoterapeut vycházející z  C. G. 
Junga, který se uchýlil do přírody a  svou 
pracovnu si vybudoval v jurtě. Je hereckým 
partnerem Jaroslava Duška (např. Čtyři 
dohody), ale také hudebník a  spisovatel. 
Vstupné 150,- v předprodeji, 180,- na místě, 
120,- klubová karta.

ZBYNĚK KONVIČKA

Přednáška o Gustávu Husákovi se koná 25. ledna.

Loučící se Irena Mašíková
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Maturanti besedovali 
se zástupci Armády ČR

V prosinci se zúčastnili žáci 4. ročníku SPŠ 
a  VOŠ Písek besedy na téma Armáda ČR. 
Tato oblast je součástí výuky předmětu Ob-
čanská nauka. 

Setkání s  nadrotmistrem Jiřím Lygou 
a  nadrotmistrem Jaroslavem Drábem při-
blížilo maturantům nejen současnou orga-
nizaci a strukturu české armády a  její úkoly 
při obraně státu, ale i  informace týkající se 
branné povinnosti občanů, možnosti vyso-
koškolského studia na Univerzitě obrany 
v  Brně i  pracovní uplatnění po ukončení 
průmyslové školy.

LUDMILA KLAVÍKOVÁ

Zimní dobrodružství ZŠ Cesta:
Dobývání Jižního pólu

Ve dnech 2. – 6. ledna se žáci 3. – 9. třídy a  uči-
telé ZŠ Cesta vypravili na zimní dobrodružnou 
výpravu. Cílem sice byly Nové Hutě na Šumavě, 
lyžařský výcvik a týden plný her, ale v mysli všech 
zúčastněných byl příběh o dobývání Jižního pólu, 
jak jsme jej mohli vidět na podzim v  divadelní 
hře Scott kontra Amundsen. Přijel za námi do-
konce polárník pan Najman, aby nám vyprávěl 
skutečný příběh o  tom, jak strávil deset měsíců 
na české polární stanici. Sám, s tučňáky a tuleni.

Žáci – polárníci zvažovali, čím je třeba se na vý-
pravu vybavit, vytvářeli mapy Jižního pólu a měli 
právo pojmenovat objevené končiny, ve scénkách 
pak ztvárnili, co všechno za ten týden prožili. Na 
svahu novohuťské sjezdovky či v   běžecké stopě 
pak prokázali svou fyzickou zdatnost a vytrvalost 
v boji s únavou, vyčerpáním či vlastními limity.

Zde je několik dojmů malých dobyvatelů:
•	 Nejvíc mě bavil program. Taky bobování a sta-

vění iglu. A nakupování. (Pozn.: nanuky a cola 
v bufetu restaurace.)

•	 Byla sranda. Líbily se mi ty scénky.
•	 Naučil jsem se lyžovat. Stál jsem na lyžích úpl-

ně poprvé.
•	 Bavily mě skokánky, závody ve slalomu. A celý 

program, hlavně scénky.

•	 Rád jsem jezdil na vleku, a  když jsem jel po-
prvé, tak jsem se nějak špatně pustil. Líbily se 
mi scénky.

•	 Jezdila jsem na tatrapomě. Skvělé byly scénky 
poslední den.

•	 Poslední den jsem ani jednou nespadla.
A jak to viděli dospělí dobyvatelé?
•	 Jsem nadšená, že jsem si osvěžila sjezd a  sla-

lom. Naposledy jsem měla na nohou lyže s pru-

Koncem minulého roku proběhla na Výstavišti 
v  Českých Budějovicích tradiční výstava Vzdě-
lání a řemeslo. Její součástí byly i různé soutěže, 
kterých se zúčastnili také žáci Střední průmys-
lové školy a Vyšší odborné školy Písek. Soutěže 
Talenty pro firmy (zkráceně T-Profi) jsem se zú-
častnil i já se svými spolužáky.

Soutěžilo se v  týmech v  následujícím složení: 
tři žáci střední školy, tři žáci základní školy prv-
ního stupně a  velitel týmu z  partnerské firmy. 
Tým naší školy pracoval ve složení: Kryštof Pio-
recký, Jakub Pavelka a já ze třídy B2.I, Stanislav, 

Talenty pro firmy: Průmyslováci zvítězili,
skvěle reprezentovali Písek i svou školu

DOTAZ UŽIVATELE: Dobrý den, loni jsem provedl upgrade Přítelkyně 1.0 na 
verzi Manželka 1.0 a nový program nečekaně spustil proces Dítě, s mimořádně 
velkou spotřebou paměti a systémových zdrojů. V návodu není tato funkce zmi-
ňovaná... Mimo to Manželka 1.0 také zasahuje do ostatních programů a nata-
huje se už při bootování systému. Ostatní programy, jako například NocniPoker 
10.3 a Pivo 2.5 od té doby přestaly fungovat, při jejich spuštění se systém hroutí. 
Zdá se, že Manželku 1.0 nemůžu odstranit ze systému. Uvažoval jsem o návra-
tu k Přítelkyně 1.0, ale uninstall skončil neúspěšně. Můžete mi někdo poradit? 
ODPOVĚĎ: Vážený uživateli, toto je velmi častý problém. Mnoho lidi pře-
chází z Přítelkyně 1.0 na Manželku 1.0, domnívajíc se, že je to jen neškodná 
utilita. Ale Manželka 1.0 je program, navržený tak, aby sám spouštěl ostatní 
aplikace. Nepouštějte se do instalace! Dodatečné odstranění Manželky 1.0 
může mít za následek poškození systémových zdrojů. Někteří se pokoušeli 
instalovat Přítelkyni 2.0 resp. Manželku 2.0, ale narazili na více problémů, 
než v  původním systému. Jiní zkoušeli spouštět Přítelkyni 2.0 paralelně 
na pozadí. Bohužel, Manželka 1.0 detekuje přítomnost Přítelkyně 2.0, což 
zapříčiní konflikty, s následným kolapsem systému. Jediná možnost jak se 
vyhnout problémům je neinstalovat software Manželka, ale používat jen 
Přítelkyni. Verze Přítelkyně 1.0, 2.0, 3.0 atd. jsou navzájem kompatibilní, 
dokonce se mohou provozovat paralelně. Nyní je již pozdě, můžete jen va-
rovat své známé. Ještě dodáváme, abyste si dal pozor na nedokumentovanou 
automatickou instalaci programu Tchyně 6.4.

PŘIŠLO MAILEM a pobavilo nás :-D

Jen jediná písecká uči-
telka byla žáky své 
školy nominována do 
celostátní ankety Zlatý 
Ámos 2018: Martina 
Pobříslová ze ZŠ Josefa 
Kajetána Tyla. V  této 
škole pracuje od roku 
1998 (aprobace český  

a francouzský jazyk). Od samého začátku v roce 
2000 vede školní parlament, stála u  jeho zrodu. 
Je koordinátorkou ŠVP, má na starosti také týmy 
Školní akademie, Vánoční jarmark a  Rozsvě-
cování vánočního stromu. Nově vede čtenářský 
klub pro žáky 2. stupně. Působí i  jako lektorka 
čtenářství, kdy předává své zkušenosti kolegům 
a kolegyním. 

Každoroční anketu o  nejoblíbenějšího učitele 
ČR vyhlašuje občanské sdružení Klub Domino, 
Dětská tisková agentura. Navrhovat kandidáty do 
ankety mohou pouze žáci základních a středních 
škol a členové dětských zájmových sdružení.

„Paní učitelka Pobříslová by se rozhodně soutěže 
měla zúčastnit, protože si s ní užijeme legraci, ale 
také nás povzbuzuje. Nikdy neztrácí chladnou hla-
vu, vždy je ochotna nám pomoci, umí se přizpů-
sobit, nebrání se novým zkušenostem, a proto si ji 
hodně vážíme. Dvěma příhodami bychom chtěli 
ukázat, proč si ji vlastně tolik vážíme. Minulý rok 
někdy na podzim se náš žákovský parlament zú-
častnil Konference žákovských parlamentů v Blat-
né. Jeli jsme tam autobusem. Když jsme se vydali 
na pěší cestu přes Blatnou, povedlo se nám v časo-
vém presu ztratit. Po perných chvílích jsme přece 

jen cestu našli. Jakmile jsme se zpocení posadili, 
byla na nás řada. Čekal nás přednes našich akti-
vit před možná více jak stovkou lidí. Paní učitelka 
nás podporovala a  říkala nám, že to zvládneme. 
Poradila nám své „učitelské triky“. Byli jsme pyšní 
na svůj výkon i na aktivity, které pod jejím vede-
ním v parlamentu děláme. Letos jí nově připadlo 
třídnictví v 6.C. Ve třídě je jeden kluk, budeme mu 
říkat Vojta. Je autista. Pro paní učitelku Pobříslo-
vou je to nová zkušenost a ze začátku měla trošku 
strach. Vojta miluje Rusko a ještě více miluje koč-
ky. Jednou při hodině češtiny se Vojta zvedl a lehl 
si pod tabuli, kde se schoulil do klubíčka. Paní uči-
telka Pobříslová si k němu klekla a začala si s ním 
povídat o  kočkách, pak spolu mňoukali. Vojta si 
paní učitelku Pobříslovou velmi oblíbil. Někdy jí 
dokonce nosí ke svačině koblihy. Při slohu si po-
vídají o Farmě zvířat, to Vojtu velmi baví. Stejně 
jako nás baví hodiny s úžasnou paní učitelkou Po-
bříslovou,“ vysvětlila v přihlášce za školní parla-
ment Tereza Bečvářová z 9.A. 

„Kolegyni Martinu Pobříslovou do ankety Zlatý 
Ámos 2018 nominovali členové školního parla-
mentu. Z píseckého okresu je mezi nominovanými 
jediná, jedna ze sedmi z Jihočeského kraje. Věnuje 
se kromě výuky školnímu parlamentu, čtenářským 
dílnám a klubu, školní akademii, vánočnímu stro-
mu… Je prostě báječná. Její nominace si vážíme, 
paní učitelku podporujeme a víme, že v naší škole 
je podobných skvělých učitelů a učitelek více,“ oko-
mentoval nominaci ředitel školy Pavel Koc.

Písecký svět blahopřeje k  nominaci a  plánuje 
s oblíbenou učitelkou rozhovor.

ZDENKA JELENOVÁ

Do ankety Zlatý Ámos je nominována
jediná písecká učitelka – ze ZŠ J. K. Tyla

PŘÍSPĚVKY TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT ŠKOL i  názory samotných 
žáků a studentů lze po jednoduché registraci zadávat přímo do ad-
ministrativního systému na www.piseckysvet.cz, nebo je posílejte (po 
předchozí domluvě i bez ní) e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, pří-
padně se informujte na tel. 739 348 550.

žinkou a kožené šněrovací boty, to bylo ještě na 
střední škole :-)

•	 Jezdila jsem s  Petrou a   Anetkou na svahu... 
Učily jsme se vzájemně.

•	 Večerní cesta z  churáňovské cukrárny na běž-
kách. Padla tma, šli jsme lesem ve stopě – pět 
dospělých a deset starších dětí. Nikdo nefňukal, 
všichni si sáhli na dno, vzájemně jsme si pomá-
hali a povzbuzovali se. Zkušenost dobrá.

•	 Tvořivá družstva –   mapy a  názvy i  scénky 
svědčí o velké fantazii našich žáků, o jejich smy-
slu pro humor.

•	 Děti byly nadšené do lyžování, nejsou to žádné 
padavky.

MIRIAM SULKOVÁ, ZŠ Cesta

Kristián a Anna z páté třídy ZŠ Šindlovy Dvory. 
Soutěžili jsme pod záštitou firmy Kern Liebers 
ČR, odkud byl náš velitel, pan Petr Šidlík.

Soutěžním úkolem bylo sestavit podle návodu 
funkční těžební linku ze stavebnice Merkur, ale 
hodnotila se např. i  týmová spolupráce a atmo-
sféra v týmu. 

Soutěž pro nás dopadla velice dobře, obsadili 
jsme první místo a zajistili si tím postup do celo-
státního kola, které proběhne letos v dubnu.

PAVEL ŠTĚPÁNEK 
třída B2.I, obor Informační techn. SPŠ a VOŠ Písek

Z NAŠÍ ŠKOLY

Včelaři na Tylovce
Tak jako v  minulých létech, i  letos pokra-
čuje spolupráce ZŠ a MŠ J. K. Tyla v Písku 
se Včelařským spolkem Apicentrum vzdě-
lávání Václava Jakše z. s. z  Protivína v  en-
viromentální výchově dětí. Cílem nového 
projektu „Žijeme spolu na jedné planetě“ 
je získat u  žáků povědomí o  prospěšnosti 
chovu včel nejenom pro získávání včelích 
produktů, ale především pro zajištění opy-
lovací činnosti hmyzomilných rostlin. Na 
tomto příkladu chceme zvýraznit i člověka 
jako součást přírody a  také jeho odpověd-
nost za stav životního prostředí, ke kterému 
lze přispět i chovem zdravých včelstev.

V rámci projektu realizujeme v listopadu 
a prosinci besedy, spojené s výrobou vánoč-
ních ozdob a svíček ze včelího vosku. V zimě 
nabízíme školám v  jejich společných pro-
storách týdenní expozici deseti výukových 
panelů, na jaře pokračujeme v  besedách, 
doplněných videoprojekcí o  životě včel 
a  ochutnávkou pastového medu. V  květnu 
a  červnu nabízíme již částečně poučeným 
žákům exkurzi s praktickou ukázkou života 
včel v Naučném včelíně v Protivíně.

Na prázdniny motivujeme žáky k pozo-
rování včel v přírodě s využitím jejich fo-
toaparátů. Soutěž „Včely prázdniny nemají“ 
bude začátkem nového školního roku vy-
hodnocena a výherci obdrží medové ceny.

JOSEF ROTBAUER
Apicentrum vzdělávání Václava Jakše Protivín

Více o projektu, do kterého se mohou hlá-
sit další školy, najdete na www.zstylova.cz.
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Sdělení, že na výstavě „píseckých“ loutek chyběl 
princ s  naším městským znakem na prsou, je 
vlastně nekorektní a neprofesionální. Návštěvník 
totiž netuší, co všechno ještě mohlo na výstavě 
být, a že kurátorovy velkolepé plány zůstaly zčásti 
nenaplněny. V našem případě však touha sběra-
tele – muzejníka – získat postavičku do sbírek 
vítězí. Protože třeba právě tento článek k  tomu 
může pomoci.

Loutková rodinná divadélka se v první polovině 
20. století stala standardním vybavením všech ale-
spoň trochu movitých. Loutky toužilo mít doma 
každé dítě a  tak poptávka po hýbacích figurkách 
byla veliká. I  v  Písku tak v  této době vznikla 
ZEKA, firma na divadla a loutky, která se snažila 
dětské sny splnit. Založil ji roku 1929 Hanuš Ze-
linka, ale protože téhož roku zemřel, připadla veš-
kerá starost na jeho manželku Marii a tři nezletilé 
syny. Z  nich loutkám nejvíce propadl prostřední 
Josef. Spolku s maminkou vytvářel v ložnici jejich 
pronajatého bytu čp. 2 na Havlíčkově náměstí ná-
vrhy na loutky do sádrových forem, které pak ve 
slévárně dostávaly podobu litinovou.

Zhruba před dvěma lety začalo naše muzeum 
spolupracovat s  rodinou při objevování historie 
firmy. Ony litinové formy jsou z  velké části do-
chovány. Navíc se v dalekém Jablonci nad Nisou 
objevila krabice plná dokumentů. Matka a  syn, 
Marie a Josef, zaměstnávali v době svého největ-
šího rozmachu devět dělnic. Uživit firmu nebylo 
zvláště v době hospodářské krize snadné. Pokud 
každý druhý dopis z pozůstalosti je objednávka, 
každý první se týká splácení dluhů. Zelinkovi 
pravděpodobně na rozjezd firmy potřebovali větší 
hotovost a věřitelé – členové rodiny či třeba speci-
ální hračkářský fond - se neustále ozývali.

Lisované loutky do malých domácích divadélek 
byly však za I. republiky nedostatkové zboží, firma 
nestíhala vyrábět. „Dodejte nám promtně 20 druhů 

po 3 tuctech, dále dva tucty čertů, půl tuctu Špej-
blů, půl tuctu Hurvínků, 2 tucty rytířů a tucet krá-
loven,“ psali obchodníci z Prahy. Mezi odběratele 
patřila třeba síť obchodů Brouk a Babka či vyhlá-
šený baťovský obchodní dům ve Zlíně. Hlavním 
problémem však byly termíny. „Cestování pro fir-
mu, která tak špatně dodává, nemá pro mě žádného 
smyslu. Jiná firma by už desetkrát zboží dodala,“ 
stěžoval si například obchodní zástupce Šia Licht, 
který ne vlastní vinou přicházel o provize. „Mám 
již několik měsíců od Vás objednané loutky do di-
vadla, na které dosud marně čekám,“ zoufala si 
i majitelka hračkárny Helena Šíchová z Brandýsa.

Hospodářskou krizi začátku třicátých let vy-
střídala doba relativní hojnosti, naopak II. svě-

tová válka přivedla firmu ZEKA zase téměř ke 
krachu. Problémem byla jednak menší poptávka, 
jednak nedostatek výrobního materiálu. „Vyexpe-
dování Vaší zakázky se zdrželo pro nutné vyřizová-
ní zakázek určených pro německou brannou moc,“ 
suše konstatují dodavatelé nezbytného kaolínu. 

Za války nemohl být na výrobu loutek používán 
metrový textil, ale výhradně látkový odpad. Pro-
blémy s  materiálem však bolely mnohem méně 
než ztráty lidské. Obchodní zástupce a blízký ro-
dinný přítel, Žid Viktor Taussig, byl spolu se svo-
jí mladičkou dcerou a dělnicí ve firmě Josefinou 
v roce 1942 deportován do Terezína. O rok poz-
ději v Osvětimi oba zahynuli. Přes všechny hrůzy 
války se u Zelinků lisovali tělíčka králů, královen 
a  čertů dál. A  to i  když v  roce 1943 hrozilo, že 
budou muset výrobu všech hraček a loutek kvů-
li vypuklé totální válce zastavit úplně. „Děkuji za 
zaslaný nový druh loutek, jsou velmi krásně prove-
deny, každému se líbí a mám je téměř rozebrány!“ 
Takovéto dopisy však držely firmu nad vodou. 
Pohádkové postavy z Písku se totiž líbily. Zelinko-
vi za zhruba dvacet let provozu vyrobili desetitisí-
ce figurek. Ty se rozběhly nejenom po celých Če-
chách, ale třeba i do Košic, Salzburgu nebo Vídně.

Jediná firma, která kdy v Písku vyráběla loutky, 
byla roku 1949 zestátněna, začleněna do výrobní-
ho družstva JAS Stráž nad Nežárkou a přesunu-
ta do Mirovic. Tam se začala psát historie nová, 
která tu starou „píseckou“ dokonale překryla, 
a ZEKA zmizela ze světa.  

Fotografie prince v  modrých šatech a  s  písec-
kým znakem na prsou se poprvé objevila v  roce 
2008 v  nejprestižnější „loutkářské“ knize Česká 
loutka. V  ní je odborníky datován do 30. let 20. 
století a doprovázen popiskou „neznámá proveni-
ence“. Dnes již víme, že princ se narodil u Zelinků. 
Litinová forma, která zmáčkla tzv. hmotu „massu“, 
ze které je vyroben, je jedna z těch dochovaných. 
I oněch „píseckých“ princů musely být zhotoveny 
stovky kusů. Kdoví, kolik se jich dochovalo do 
dnešní doby. Třeba ho ale někdo ze čtenářů doma 
objeví a příští loutkářská výstava bude úplnější.

JAN KOUBA
Autor je etnograf Prácheňského muzea

Výstava skončila, ať žije další! Vitríny odstěhovat, svěsit obrazy, plakáty 
přelepit. A  pokud není katalog, zůstanou jen dojmy návštěvníků, několik 
článků v novinách a oprášené předměty, které se vrátí do svých polic do 
doby, až si na ně zase někdo vzpomene a vytáhne z depozitárních temnot. 
K právě skončené výstavě loutek v Prácheňském muzeu mi však dovolte se 
tímto článkem vrátit, jedna zásadní figura na ní totiž chyběla.

V muzeu chybí princ se znakem Písku
 Podaří se objevit vzácnou loutku?

INzerce

Vítáme a loučíme se...
24. 12. Marcele Mocové z Mlak 
 dcery Ella a Emma Staňkovy
24. 12. Veronice Palánové z Písku 
 syn Jakub Kabele
25. 12. Janě Kasíkové z Písku dcera Karolína
26. 12. Ivetě Mikešové z Písku dcera Aneta
27. 12. Zuzaně Markové z Písku 
 syn Mikuláš Vincens
28. 12. Aleně Procházkové z Bavorova 
 syn Dominik Richter
28. 12. Pavle Danielové z Protivína 
 syn Matěj Motyčák
28. 12. Michaele Smolové z Volyně 
 syn Daniel Kučera
28. 12. Simoně Palánové z Bernartic 
 syn Václav Čeněk
29. 12. Elišce Petrýdesové z Nové Vsi 
 syn Jan Horejš
29. 12. Petře Tománkové z Písku dcera Tereza
29. 12. Vendule Bártíkové ze Škvořetic 
 dcera Valentýna Jiránková
29. 12. Denise Pánkové z Čimelic 
 dcera Laura Švecová
30. 12. Lucii Tomanové-Čapkové z Bud 
 syn Martin Toman
30. 12. Ivaně Novákové z Tábora 
 dcera Barbora Záveská
30. 12. Lence Šátavové z Prachatic 
 dcera Anna
31. 12. Monice Vágnerové z Horosedel 
 dcera Magdalena Slavíková

Pohřební služba Foitová – Vrba, 
  Harantova 415, Písek

12. 12. Marie Mizerovská, Písek, 68 let 
28. 12. Libuše Anna Vladyková, Kladno, 71 let
28. 12. Helena Klímová, Drhovle, 93 let 
29. 12. Hana Bernardová, Vimperk, 68 let 
1. 1. Jan Vávra, Písek, 90 let    
2. 1. Marie Kuntová, Protivín, 92 let
2. 1. Jana Žemličková, Písek, 76 let 
4. 1. Milada Machůrková, Písek, 87 let
4. 1. Václav Honzíček, Smetanova Lhota, 74 let 
7. 1. Jaroslav Kožíšek, Nevězice, 80 let
8. 1. Eliška Pekařová, Březí u Kluk, 85 let 
8. 1. Pavla Fišáková, Písek, 49 let 
9. 1. Zdeněk Karlíček, Milevsko, 82 let

Pohřební služba Městské služby 
Písek,                     Lesní hřbitov v Písku

13. 12.  Karel Šejna, Praha, 72 let 
2. 1.      Marie Volfová, Drhovle, nedož. 91 let
7. 1.      Martin Míčka, Vrcovice, 38 let

Narodili se v prosinci / lednu
Zemřeli  
v prosinci / lednu

Nemáte vzácného prince doma?

Výroba loutek probíhala v ložnici nad dnešní prodej-
nou Rossmann, fotoarchiv PM.

Sortiment loutek firmy ZEKA, fotoarchiv PM.

31. 12. Martině Kolíbalové 
z Horní Olešnice syn Kristian 
Vebr
31. 12. Lucii Kovářové z Du-
bence syn Jakub Zámečník
31. 12. Lucii Kronusové 

               z Vodňan dcera Eliška
1. 1. Lucii Zobalové z Rakovic 
 dcera Amálie Nezbedová
2. 1. Evě Matouškové ze Zvěrkovic syn Vojtěch
2. 1. Pavlíně Čejkové z Chelčic dcera Mia Nídlová
2. 1. Kateřině Koutné z Bud syn Šimon
2. 1. Heleně Maturové z Mirotic syn Jakub
3. 1. Lence Čečkové z Vodňan dcera Elena
3. 1. Evě Dlauhoweské z Němčic 
 synové Hubert a Karel
3. 1. Denise Kaiserové z Borovan 
 dcera Natálie Nováková
3. 1. Duong Thi Nhung z Březnice Ngo Gia Huy
5. 1. Martině Rončkové z Písku dcera Terezie
5. 1. Elišce Prokopové z Prachatic 
 dcera Stella Vlčková
5. 1. Lucii Malečkové ze Sedlice dcera Sofie
6. 1. Olze Minákové z Písku dcera Sofie
6. 1. Janě Součkové z Bělčic 
 syn Matyáš Gregorovič
6. 1. Janě Bokrošové ze Smrkovic 
 syn Jakub Chuman
8. 1. Kamile Marešové z Písku syn Alex
8. 1. Simoně Kučerové z Písku syn Jiří
8. 1. Sandře Prágrové z Krsic dcera Laura

Oblastní charita Písek děkuje 
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
K naší velké radosti byla Charitní ošetřovatel-
ská služba Oblastní charity Písek v  roce 2017 
již posedmé podpořena z  programu SENIOR 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Záměrem projektu je vybavení služby dosta-
tečným a  kvalitním zdravotnickým materiálem a  pomůckami, které 
jsou nezbytné pro poskytování odborné zdravotní péče. Tato služba 
je terénní a  zajišťují ji kvalifikované zdravotní sestry s  dlouholetou 
praxí v  domácnostech klientů. Služba je poskytována lidem, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou zdravotní péči z důvodu akutní či 
chronické nemoci a osobám v závěrečné fázi života. Hlavním úkolem 
je zlepšení nebo alespoň udržení zdravotního stavu klientů. U umíra-
jících se jedná zejména o zajištění klidného a důstojného dožití. 

Důležitou předností služby je umožnit osobám nemocným jejich 
setrvání v jejich domácím prostředí mezi jejich blízkými, bez nutnosti 
hospitalizace. Součástí péče je poskytování edukační činnosti v oblas-
ti péče o nemocné a umírající. Tato činnost je určená jak klientům, tak 
pečujícím osobám a i pro její zajištění je nutné mít dostatek potřebné-
ho materiálu a pomůcek.

Velice si vážíme opětovné podpory ze strany Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové a ze srdce děkujeme. 

Za Oblastní charitu Písek DANA VEJŠICKÁ

Otištění 
poděkování, 
vzpomínky 
a jakýkoliv 

další inzerát 
lze domluvit 

e-mailem: 
inzerce@

piseckysvet.cz, 
tel. 739 348 550.

Tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109
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Za pár dní se uskuteční 
prezidentské volby, kte-
ré vnímám jako velmi 
důležité. Setkala jsem se 
již s více lidmi, kteří mi 
řekli, že nemají čas nebo 
sílu sledovat prezident-
ské debaty, rozhovory, 
volební spoty, číst člán-
ky, vybírat mezi kandi-

dáty. Řekli mi: „Nechci Zemana, ale koho tedy?“ 
Strávili jsme s  manželem mnoho hodin snahou 
udělat si obrázek. A výsledek? Prosím, nenechte 
se svou případnou bezradností odradit od účasti 
ve volbách. Prosím, jděte volit – JE KOHO!

Máme tři děti na prahu dospívání a moc si pro 
ně přejeme (a doufáme, že si to můžeme přát i pro 
vás), aby mohly prožít svůj život v demokratické 
zemi, v níž politici i občané pěstují a rozvíjejí zá-
kladní dobré lidské hodnoty a  jim odpovídající 
celkové společenské podmínky – kde se ctí  svo-
boda člověka, pravdomluvnost, důstojnost, odva-
ha, soucit, slušnost, zdvořilost, ohleduplnost. Je 
mi jasné, že ne vždy a  ne všichni politici to dě-
lají. Ale vnímám demokracii jako jediný prostor, 
kde se o  to mohou svobodně a  soustavně starat 
všichni, kterým na tom záleží. Nebudeme-li žít 
v demokracii, budeme žít v nějaké formě tyranie 
– jiné uspořádání tento svět zatím nezná. 

Blížící se volba prezidenta mi připadá důležitá 
ze dvou důvodů: jednak proto, že člověk, který 
v  roli hlavy státu stane, bude mít velký vliv na 
atmosféru a další směřování této země, a jednak 
proto, že pokud zvítězí člověk nedemokratic-
ký, despotický, křivý a/nebo  prodejný, ukáže to 
smutný obrázek tohoto národa – a všichni, kdo 
ho zvolí a pro které je přijatelný, budou tím posí-
leni. Vypůjčím si tu kousek z dopisu, který napsal 
své rodině můj kamarád:

„Cítím potřebu zastavit se a zamyslet. Vidím, že 
se schyluje k zápasu, borci se rozcvičují a někde už 
začalo okopávání kotníků. Není mi to jedno. Máme 
prý fandit tomu pánovi z plakátu, v televizi říkali, 
že má preference... Nejde to ale nějak jinak, s nad-
hledem? Napadlo mě podívat se na volbu preziden-
ta tak, jako bych měl vybrat učitele pro své děti. 

Člověka, kterého jim bez obav můžu dát za vzor. 
Někoho, kdo ví, přitom svůj názor nevnucuje, spíš 
moudře nabízí. Dokáže vést, zvládnout rozjívené 
kluky, ale nemstí se jim. Ctí školní řád. Nemlu-
ví sprostě. Nebo někoho, kdo dokáže být oporou 
jako dobrý rodinný lékař, v  případě nemoci umí 
doporučit řešení a přitom neslibuje zázračné léky. 
Dokáže uklidnit i vhodně zakročit, nejlíp obojí na-
ráz. Má autoritu i zkušenost, ale nevidí jen sebe. 
Nevzbuzuje pochyby, naopak přináší důvěru, tolik 
potřebnou k uzdravení. Tím přirovnáním se chci ří-
dit, i když ještě přesně nevím, komu dám hlas. 

Řada kandidátů má dobré předpoklady, takže 
rozhodně je z čeho vybírat. Na druhou stranu mám 
jasno, koho určitě volit nebudu. Nechová se jako 
dobrý učitel nebo rodinný lékař.

Pokud by vám můj pohled přišel blízký a chtěli jste 
ho předat dál, udělejte to! Někomu dalšímu z rodi-
ny, protože ať se mi to líbí nebo ne, celá tahle země 
připomíná jednu velkou domácnost. A  ta teď moc 
potřebuje dobrého správce, slušného domovníka.“

Za sebe chci k  tomuto dopisu přidat: Moc 
si přeji mít prezidenta, za kterého se nemusím 
stydět. Prezidenta, který přináší nadhled do 
konfliktních situací, který stojí pevně na straně 
spravedlnosti, pravdy a slušnosti. Prezidenta, kte-
rý důsledně a  zodpovědně spojuje naši zemi se 
západem a  ne s  východem. Prezidenta, který je 
ochráncem základních demokratických principů 
a institucí a ne jejich podrývačem.

Překvapuje mě, když někdo vidí ve východních 
velmocích možné partnery či ochránce. Docela 
prostý pohled ukazuje, že lidé, pokud odněkud 
někam utíkají, pokud hledají lepší místo k životu, 
utíkají vždy z východu na západ, nikdy naopak. 
Země, které musejí stavět ploty, aby jim lidé ne-
prchali, jsou ty nedemokratické. 

Hezky to vystihl americký historik, profesor 
Timothy Snyder: „Pokud tě někdo přesvědčuje, 
že bezpečí si lze zajistit jedině za cenu svobody, 
nejspíš ti chce upřít obojí.“ 

Přeji nám všem dobrou volbu! A ať budete volit 
jakkoli, přeji vám upřímně šťastný a krásný rok 
2018, pevné zdraví, světlo a  mír v  duši, radost, 
lásku a odvahu!

KATEŘINA SLABOVÁ

PUBLICISTIKA

SUDOKU: Vaším úkolem je co nejrychleji doplnit tabulku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném 
sloupci, řádku, a ani jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. Vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.

Přeji si prezidenta, 
za kterého se nemusím stydět

Když se nám někdy zdají sny, 
hodně nás rozruší a pak je za-
pomeneme, většina z nás kýv-
ne rukou a utíkáme do práce, 
abychom nezmeškali. Když se 
ovšem zdál sen starověkým 
králům, to bylo něco úplně ji-
ného. To je výjimečná situace. 
Promluvili bohové. 

V Egyptě se zdál takový sen faraonovi, sen ovšem 
nezapomněl, vzpomněl si na hebrejského mladíka Jo-
sefa, který tehdy dlel ve vězení. Josef sen vyložil a ná-
sledně se stává druhým po faraonovi a zachraňuje 
Egypt od sedmiletého hladu.  Podobně se zdál sen 
králi Nebúkadnesarovi v  r. 603 př. Kr. Babylónský 
král ovšem sen zapomněl. Velmi se rozrušil, protože 
věděl, že to bylo něco důležitého. Naštěstí má král 
poradce – tehdy hvězdopravce, mudrce a kouzelníky, 
dneska bychom to možná mohli dát do složky mo-
derní spiritistismus. Král na ně naprosto spoléhal, 
žel byli stejně užiteční a neschopní jako kdysi egypt-
ští rádci v případě faraóna, nebo jako celá ta vzne-
šená vědecká společnost na dvoře Rudolfa II., jak 
jsme mohli vidět v úsměvném filmu Císařův Pekař. 
Vyjednávali, taktizovali, získávali čas, ale nakonec 
nebyli schopni říct ani sen ani výklad. A začali být 
zabíjeni. A znovu se objevuje jiný hebrejský mladík 
– Daniel, který se v této zoufalé situaci modlí a Bůh, 
který vyrušil krále zjevuje sen i výklad Danieli. 

Daniel pak přichází před krále a popíše mu sen. 
„Tobě, králi vyvstaly na lůžku starosti o  to, co se 
v budoucnu stane, a  ten, který odhaluje tajemství, 
ti oznámil, co se stane (...) To tajemství mi bylo od-
haleno, aby výklad byl králi oznámen a abys poznal 
myšlení svého srdce. Ty jsi, králi, viděl jakousi ve-
likou sochu. Byla to obrovská socha a  její lesk byl 
mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. 

Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže 
ze stříbra, břicho a  boky z  mědi,  stehna ze železa, 
nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl jsi, jak se 
bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných 
a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, a rázem bylo 
rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly 
jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a ne-
zbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do so-
chy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou 
zemi. Toto je sen. Dan 2:29 – 36 

„Též jeho výklad řekneme králi: Ty, králi, jsi král 
králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a  slá-
vu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a ne-
beské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím 
vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další 
království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, 
měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté 
království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí 
a  drolí vše, a  to království jako železo, které tříští 
všechno, bude drtit a tříštit. Že jsi viděl nohy a prsty 
dílem z  hrnčířské hlíny a  dílem ze železa, zname-
ná, že království bude rozdělené a bude v něm něco 
z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jí-
lovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem 
z  hlíny znamenají, že království bude zčásti tvrdé 
a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou 
hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, 
avšak nepřilnou k  sobě navzájem, jako se nesmísí 
železo s hlínou. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes 
povstat království, které nebude zničeno navěky, 
a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdr-
tí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo 
zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály 
kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlí-
nu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se 
v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehli-
vý." Dan 2:36 – 45 A to tehdy nemohli tušit, co víme 

my dnes při pohledu zpět do dějin. Král Nebúkadne-
sar, zlatá hlava (v. 38) tady nebyl věčně a Babylon 
byl dobyt v r. 539 př. Kr. Pak přichází na scénu Médo 
– Persie 539 – 331 př. Kr. (Dan 5:28) a ani stříbrná 
hruď tady nevydrží. Říše je dobita rychlým řeckým 
tažením a ani starověké měděné Řecko 331 – 168 př. 
Kr. (Dan 8:21) není tady navěky a upadá postupně 
po smrti Alexandra Velikého, protože bude vystřídá-
no železným královstvím Říma 168 – 476 po Kr.  Je 
zajímavé, že pak i když byli a jsou pokusy sjednotit 
Evropu do jedné velké říše – nedrží to. Protože hlína 
a  železo v  chodidlech nikdy nebude držet. Hliněné 
nohy jsou to, na čem současná civilizace stojí. Jsme 
v závěru dějin. Proroctví předpovídá vznik a rozkvět 
největších říší světa – Babylona, Médo-Persie, Řecka 
a Říma. U každé z nich, právě tak, jako u národů 
méně mocných se historie opakuje. Každý z nich má 
své období zkoušky, každá upadá, její sláva uvadá 
a  její moc mizí. Obraz zjevený Nebúkadnesaro-
vi, znázorňoval úpadek  moci a  slávy pozemských 
království, ale také svou  sestupnou  kvalitou kovů 
ukazuje na úpadek morálky mezi lidmi v těchto krá-
lovstvích. S tím jak lidé zapomínají na Boha, stejnou 
měrou oslabují i  morálně. Babylon zanikl, protože 
ve svém blahobytu zapomněl na Boha a připisoval 
svou slávu a prosperitu lidským úspěchům. I Médo-
-Perské království padlo, protože Boží zákon v tomto 
království byl pošlapán. Bázeň před Bohem neměla 
místo v srdcích lidí. Převládajícími vlivy byly zlomy-
slnost, rouhání a korupce. Království, která následo-
val, byla dokonce ještě více podlá a zkorumpovaná. 
Protože zapomněli na Boha, klesali stále níž a níže 
na žebříčku morálních hodnot. A tak moji milí, dří-
ve než se utrhne kámen, za což se křesťané modlí slo-
vy Přijď království Tvé a přijde Ježíš podruhé a vlo-
mí se do dějin to poslední kamenné království, tak 
dříve než přijde toto Boží království, tak Vám i sobě 
přeji rok nasycený Boží přítomností a  tedy láskou, 
spravedlností a pokojem. Pokojný rok 2018..

ROSŤA HOMOLA, 
Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek a.s.

Me too !

Rok 2018 – aby byl dobrý…

Tohle nepíšu z  důvodů 
osobních či že jsem žena, 
ale ze soucitu s muži. Roz-
brečelo se mi málem na ra-
meni několik totálně vydě-
šených chlapů.

Ne, že bych ne „já taky“. 
Která z nás snad ne? Jen zá-
leží na tom, jak a kolik toho 

bylo. Kdyby se totiž u  nás spojily holky všeho 
věku jako ty americké... 

Například vzpomínky na školní šatny, ty kle-
ce v suterenu. Moje zkušenosti: šatna? Výsledek 
stížností matinky hošíka paní učitelce i mé mat-
ce, že jeho monokl na očíčku nejde a nejde dolů, 
a on, samozřejmě, jemný a nevinný, nechtěl, jen 
mu kamsi spadla ručička, do mých nepatřičných 
míst. A mně ulítla – nerada – ruka.

Později, před 15. rokem věku, jsem se stala ob-
jektem tužby pana profesora hudby (je dávno na 
pravdě Boží) – to bylo těžší, neboť by mi rodina 
skutečně neuvěřila – byl totiž ušlechtilý a hrál na 
kůru. Od té doby vím, že umělci – no prostě, zná-
te to z bulváru. Mé řešení? Na hodiny klavíru se 
mnou docházela spolužačka a na konci roku jsem 
změnila pedagoga. Z důvodu uměleckého růstu.

Poznala jsem i  jiné nepříjemné pozornosti, 
ale poměrně rychle jsem se jich dokázala zbavit. 
Později se mi svěřil jeden kolega z fakulty, že se 
mne muži ostýchali, ba přímo báli. Bezva, do 
manželství jsem vstoupila bez neblahých zkuše-
ností, provdána za JUDra.

Byla jsem konzultantkou svého muže v této ob-
lasti – cenil si pohledu ženy. Jeho úvahy se pohybo-
valy v oblasti způsobu dokazování trestných činů 
v této sféře. Dospěl k závěru, že, aby si muž uchoval 
dokonale bezúhonnou pověst a zcela se mohl vy-
hnout nařčení (i my ženy jsme pěkné pomstychtivé 
potvory), musel by být v  místě jiným nepřístup-

ném, nebo nemít, jak říkal, žádné tělo. „Harašení“ 
v té době bylo v podstatě nežalovatelné, bylo „in“ 
na všech podnikových oslavách a politických ško-
leních. Pardon – prý to trvá stále – nevím. 

Zákon praví: když žena řekne NE, muž musí 
ukončit jemu libou činnost v jakékoliv fázi. A po-
kud ne? Vím, že není příjemné jít podat trestní 
oznámení, ale asi bych měla vztek tak veliký, že 
bych to udělala. Ale hned. Začalo to v Hollywoo-
du. Poněkud mne děsí, že i slavné hvězdy začínaly 
v rukou nemravy. Ale násilí bylo trestné vždy! Asi 
by ovšem nebyly hvězdami... Moje rada: Dámy, 
bijte ty sprosťáky včas, bez ohledu na rasu, ná-
boženství, vliv a peníze. Pozdní zveřejnění není 
pláč, ale přidání se k  nevěrohodnému davu 
– proč jste nepřišly hned nebo neodešly pryč?

Rada pánům: Nechte své ruce v kapsách. Nechť 
je slušný muž hodně ostražitý, a těm druhým to 
patří, že, dámy? Požehnaný nový rok 2018, bacha 
na osmičky a ať se nám všem vyhnou Dějiny! 

JIŘINA POSPÍŠILOVÁ – PANÍ TROI
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Od ledna 2018 vychází Písecký svět KAŽDÝ DRUHÝ 
ČTVRTEK a je distribuován ZDARMA.
Nejbližší čísla vyjdou: 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3. 2018.
Časopis si můžete vyzvednout na některém distribučním místě nebo 
objednat za 10 Kč/ks donášku do schránky – objednávejte e-mailem: 
inzerce@piseckysvet.cz nebo telefonicky: 739 348 550. 
Seznam hlavních distribučních míst (stále rozšiřovaný):

•	 Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
•	 Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 85/14
•	 Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	 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
•	 Kantýna – všechny provozovny i v rámci rozvozu jídel
•	 Knihkupectví Elim, Velké nám. 8, Janáčkova ul.
•	 Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	 Farmářský obchod Moje Lhota
•	 Farmářský obchod Johanka
•	 Prodejna Bez obalu
•	 Ráj sýrů Drlíčov
•	 Pekárna Pekar
•	 Pekárna Bernartice – Racek
•	 Psychiatrická nemocnice
•	 Samoobsluhy Jednota, Pogrr, Pramen, Spar 
•	 ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop), restaurace Na Knížecí
•	 DOBEV – smíšené zboží
•	 MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	 PROTIVÍN – supermarket Pramen
•	 PUTIM – restaurace U Cimbury, obecní úřad

Starostka ocenila 
úspěšné mladé sportovce
Jsou ještě malí, ale moc šikovní. V obřadní síni písecké radnice starostka 
města Eva Vanžurová přijala úspěšné mladé sportovce. Drobné dárky 
byly přichystány pro devět dětí, které výborně reprezentovaly město a svůj 
oddíl SKP karate Písek ziskem několika mistrovských titulů i stříbrných 
a bronzových medailí na Mistrovství ČR v karate. Vedle mladých kara-
tistů a karatistek starostka ocenila také úspěchy sedmiletého závodníka 
Adama Vyskočila, který se ve své kategorii stal republikovým šampionem 
v  silničních motocyklových závodech. Ocenění karatisté: Kateřina No-
váková, David Hološevyč, Tomáš Nechyba, Dominik Bartuška, Tomáš 
Vondrášek, Jan Běle, Miroslava Vokatá, Aneta Stinková, Jakub Žlábek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/16 str.
od 337,- 

1/4 str.
od 1200,- 

1/3 str.
od 1.575,- 

1/8 str.
od 637,- 

ŘÁDKOVÁ INZERCE: 50,- Kč za jeden inzerát do 120 znaků, v jaké-
koliv rubrice (prodej / koupě / výměna / zaměstnání / poděkování / auta / zví-
řata / nemovitosti / seznámení / doučování / služby / různé).
KONTAKT: inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550
UZÁVĚRKY: každé sudé pondělí (2 dny před tiskem).


