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Každé dva týdny 6 000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolí

ROZHOVOR: Malíř a hudebník 
Petr Hilský a jeho osudové město Písek

FRANK BOLD – právníci 
zdarma radí, jak řešit 
konkrétní problémy 
a dopady pandemie

ŠIJTE ROUŠKY, HLEDEJTE, KDO 
POTŘEBUJE POMOC!

Kdo může, pomáhá, kde je 
třeba – hasiči, ČČK, Athelas, 

dobrovolníci, učitelky, skauti...
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PísecKý svět vychází každý druhý 
čtvrtek jako čtrnáctideník v nákladu 
6 000 kusů a je distribuován ZdaRMa.

Další plánovaná čísla: 
ve čtvrtek 9. a 23. dubna. 
Uzávěrka inzerce vždy v pondělí 
před vydáním.
Časopis si můžete pravidelně vyzvednout na 
desítkách distribučních míst 
seznam hlavních distribučních míst:
•	Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
•	Městská knihovna Písek, alšovo nám.
•	Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	TRaFIKY V CENTRU MĚSTa
•	divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
•	Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1
•	Zimní stadion, Na Výstavišti 493
•	Sportovní hala, Tylova ulice
•	dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394
•	Základní umělecká škola, Nádražní 1032/27
•	Natural, Budovcova 105/4/1
•	Knihkupectví Elim, Velké nám. 8 a Janáčkova
•	Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	Korálkárna Za vodou, Čechova ulice
•	Farmářský obchod Moje Lhota
•	Farmářský obchod Johanka
•	Prodejna Bez obalu,    
•	Ráj sýrů drlíčov
•	Pekařství U Slona
•	Pekárna Pekar, Pekárna Bernartice – Racek
•	Samoobsluhy COOP, POGRR, Pramen, Spar 
•	ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop)
•	MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	PROTIVÍN – supermarket Pramen
•	PUTIM – obecní úřad, vlakové nádraží Čd

T–Dance zve všechny 
malé i velké taneční-
ky, kterým chybí po-
hyb a tancování, aby 
se přidali a tancem 
rozbili každodenní 
stereotyp, který neví-
me, kdy skončí – dou-
fejme, že snad brzy! 

„Celý projekt vznikl z hodiny na hodinu, a to když 
jsem seděla u  televize a  čekala, zda budu moci 
v pondělí po jarních prázdninách otevřít studio,“ 
říká Gabriela Kroutilová, zakladatelka úspěšné 
písecké taneční skupiny T–Dance: „Avšak přišlo 
nařízení a studio musí být zavřené. V tu chvíli mi 
v hlavě běhaly myšlenky: A co teď? To jako nebu-

deme tančit? T–Dance bude zavřené, a co chudáci 
děti, budou bez tancování... Ne! COVID-19 nám 
to, co máme rádi, nezakáže!“

a  tak na youtube profilu Gabriela Kroutilová 
a T–dance tančí on-line a odkazy na videa jsou 
pak každý den vkládány na webovou stránku 
www.t-dance.cz, kde také mohou děti soutěžit 
o malé taneční dárečky.

„Nejsem na to sama, velkou oporou jsou mi vel-
ké holky z T–Dance. Především Rozálie Zborníko-
vá se svou sestřičkou Žofií, které chrlí jednu variaci 
za druhou,“ směje se Gabriela.

a  jaké tance na tanečním kanále najdete? „Je 
to taková všehochuť. Popustili jsme uzdu kreativi-
ty, takže tam nejsou jen věci plné scénického tance 
a  baletu, kterému se T-Dance věnuje především. 

T–Dance tančí on-line proti 
trudomyslnosti a pandemii

HOŘELA SKLÁDKA VYDLABY: Čtyři cisterny píseckých profesionálních a dobrovolných hasičů 
a dopravní automobil dobrovolných hasičů obce Smrkovice vyslalo operační středisko ve středu 25. 
března v ranních hodinách ke Smrkovicím, kde byl v 3:39 ohlášen blíže neurčený požár s vysokými 
plameny. Hořet začalo na skládce odpadu Vydlaby, požár zasáhl plochu přibližně 50 x 50 metrů. 
Smrkovická jednotka zřídila na rybníku ve Smrkovicích čerpací stanoviště, odkud byla dodávána 
voda do cisteren na požářišti. Minutu po páté hodině ranní velitel zásahu nahlásil lokalizaci, tedy 
že požár je pod kontrolou a bude probíhat dohašování.

Zatancovat si s námi můžete od dětských lidových 
a rytmických tanců – Kočičí nebo Motýlí tanec – přes 
měsíční chůzi až ke skokovým variacím, nebo si mů-
žete také zaposilovat. Tanečky se snažíme stavět tak, 
aby je všichni zvládli v  domácím prostředí pokud 
možno hned s  videem. Nejsme žádní profesionální 
kameramani, a už vůbec ne střihači či osvětlovači, 
tak nás za to nesuďte. Jdeme s kůží na trh, abychom 
pomohly přečkat společně časy, které nastaly,“ vy-
světluje s vervou sobě vlastní Gábina Kroutilová.

zdenka jelenová

PrOLíNÁNí VZPOMíNEK: Bývalá Rybářská ulice se zaniklým jezem.
FoTokoláŽ: Petr Mourek

Noste a šijte roušky, je to IN!
„Hurá. Celková bilance od pondělí 16. března, tedy za 9 dní 
trvání naší sbírky: společně jsme předali celkem úžasných 1465 
šitých roušek, 120 jednorázových roušek a 800 ochranných gu-
mových rukavic. Je po nich stále sháňka, poslední dodané slouží 
zdravotníkům a v Domově Rakovice a DPS Mirovice. Díky, díky, 
díky. Šijte prosím dále. RouškoBOX před Athelasem u písecké 
nemocnice je v provozu stále nonstop. Letadla z Číny přistávají, 
ale ochranných pomůcek v terénu je pořád nedostatek,“ říká 
Martin Zborník, iniciátor celé akce v Písku. 

„Po dohodě s dobrovolnými hasiči města Písku v zastoupení 
Lukáše Nebese vzniklo druhé odběrné místo v jejich Hasičském 
domě v Sedláčkově ulici č.p. 2681, naproti vlakové zastávce na 
Tábor – u pekárny. Roušky je tam možné nosit také nonstop,“ 
dodal novou informaci Martin Zborník. Písecký svět bude 
nadále zajišťovat mediální podporu a  propagaci, dobrovolní hasiči ve spolupráci s  ČČK zajiš-
ťují rozvoz a distribuci roušek a  letáků do zařízení a osamělým seniorům, na které je upozorní 
veřejnost, a  domácí hospic Athelas zajišťuje dále provoz sběrného místa roušek u  nemocnice 
a shromaž ďuje poptávky od zdravotníků a poskytovatelů sociálních služeb. Každý den veřejnost 
pravidelně informujeme na www.piseckysvet.cz a na facebooku o tom, kolik se shromáždilo roušek, 
kam putovaly a o aktuální poptávce v terénu. Pokud někdo potřebuje látku na šití, je něco k vyzved-
nutí v athelasu. Všem, kdo šijí a nosí roušky, patří velké díky!    RedakCe

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

– CENY JSOU KONEČNÉ, v Kč, nejsme plátci DPH.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/16 str.
od 442,- 

1/4 str.
od 1462,- 

1/3 str.
od 1950,- 

1/8 str.
od 787,- 

KAžDýM DNEM rOSTE zájem seniorů o do-
vážku obědů a nákupů. Tuto službu pro ně zajiš-
ťuje město Písek prostřednictvím svého střediska 
sociálních služeb. „Denně rozvezeme zhruba 
o šedesát obědů více než v běžném provozu,“ in-
formuje Marcela Průšo-
vá, ředitelka MSSS Písek. 
Obědy si lze objednat na 
tel. 382 214 245 nebo 382 
213 974. Nákupy a dodej 
léků na tel. 731 517 801 
(Taxík Maxík).

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Písecký svět jakožto nezisková organizace 
nemá v současné době prostředky na to, aby 
provozoval stálou redakci, proto nás nemůžete 
nikde navštívit. Jakékoliv příspěvky, reakce 
a podněty posílejte prosím nejlépe e-mailem: 
redakce@piseckysvet.cz.

INZERCI a  PR texty domluvíte na tel. 
607 777 993 (stačí sms, ozveme se vám ob-
ratem), inzerce@piseckysvet.cz. dopisy lze 
posílat na adresu: Zdenka Jelenová, Písecký 
svět, Tálín čp. 10, 398 15 Tálín.

děkujeme mnohokrát za vaši přízeň, spo-
lupráci a  jakékoliv příspěvky – textové, fi-
nanční i inzertní.

Vzhledem k  omezení inzerce v  součas-
né pandemické situaci neodhadneme, jak 
dlouho zvládne náš neziskový spolek ne-
závislé noviny Písecký svět vydávat. Pokud 
nám chcete a můžete pomoci jeho vydává-
ní udržet – a podpořit tak nezávislou míst-
ní žurnalistiku a  necenzurovaný prostor 
pro vaše názory – můžete jakýkoliv příspě-
vek poslat na účet č. 78 31 003 001 / 5500. 
(Veřejná sbírka schválena 5. 12. 2013 KÚ v Č. B.)

vaŠe RedakCe PS
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Zápisy do 1. tříd zŠ 
se uskuteční bez dětí

Zápisy do 1. tříd 
základních škol 
z ř i z o v a n ý c h 
městem Písek 
s e  u s k u t e č n í 
v plánovaném 
termínu 3. a 4. 
dubna 2020, ale 
bez přítomnosti 
dětí. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo 
školství v reakci na mimořádná opatření vlády 
k ochraně obyvatelstva před koronavirem.

Ředitelé ZŠ organizovat zápisy bez osobní 
přítomnosti dětí a  upřednostnit, pokud je to 
možné, podání přihlášky také bez osobní pří-
tomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
Bude přitom možné využít datovou schránku 
nebo e-mail s elektronickým podpisem (ne-
stačí prostý e-mail!) podle konkrétní situace 
budou rodiče moci přihlášku doručit osobně 
do schránky školy nebo poslat poštou.

Ministerstvo doporučuje, aby školy po 
ukončení mimořádných opatření uspořádaly 
setkání se zapsanými dětmi, aby měly mož-
nost seznámit se se školou a učiteli. Podrobné 
informace najdete na stránkách ministerstva 
www.msmt.cz. rodičům budoucích prvňáků 
doporučujeme sledovat webové stránky kon-
krétních základních škol.

MaRie Cibulková, 
vedoucí odboru školství a kultury

AKtUálně AKtUálně

strážníci kontrolují nošení 
roušek a shlukování lidí

„Strážníci porušení vládního nařízení zatím řešili 
jen domluvou. Lidé na upozornění obvykle reagují 
tak, že si obličej zakryjí. Pokud však někdo nebude 
chtít uposlechnout, čeká ho správní řízení a hrozí mu 
vysoká pokuta,“ říká Jaroslav rapant z Městské 
policie Písek.

Jak dále uvádí, městská policie se věnovala 
i  několika případům děti nezodpovědných ro-
dičů, které se pohybovaly venku nejen bez rou-
šek, ale navíc ještě ve skupinách. Právě na zákaz 
shlukování osob strážníci museli v několika pří-
padech hlavně v  parcích a  na sídlištích občany 
upozorňovat. „Týkalo se to především lidí bez do-
mova a  teenagerů, kteří mají problém dodržovat 
jakákoliv nařízení,“ dodává Rapant.

Činnost městské policie je v  současnosti or-
ganizována v  souladu s  přísnými hygienickými 
opatřeními, a  to proto, aby ji neochromila pří-
padná nařízená preventivní karanténa nebo one-
mocnění některého ze zaměstnanců. „Ke střídání 
směn dochází bez vzájemného kontaktu, služeb-
na i  vozidla jsou opakovaně dezinfikovány, naši 
strážníci musejí celý den nosit roušky. Respirátory 
zatím bohužel nemáme,“ sděluje Jaroslav Rapant.

Strážníci městské policie pracují v  tzv. první 
linii v  boji s  koronavirovou pandemií. Prosíme 
občany, aby jim jejich práci usnadnili respekto-
váním nařízení vlády a také dodržováním veřej-
ného pořádku a  pravidel dobrého občanského 
soužití. Tísňová linka 156 je přetížena.

iRena MaloTová, tisková mluvčí
ilustrační foto: MP Písek

(článek o tom, že dva písečtí místostarostové se ocitli po 
jarní prázdninové zahraniční „lyžovačce“ v karanténě, 
vyšel v Píseckých postřezích 18. 3.)

Ve dnech 6. 3. –12. 3. 2020 mělo s diacelem Písek 
odjet lyžovat na hory do Itálie odjet 39 osob. do-
poledne zasedla Bezpečnostní rada státu a následně 
pan premiér vyzval občany k občanské odpověd-
nosti a nedoporučoval nikomu cestování. Všichni 
jsme se rozhodovali v řádu hodin a minut. Téměř 
všichni pochopili situaci, nátlak rodin, případně 
zaměstnavatelů a kolegů. Každý z nás si – ať lékař, 
učitel, inženýr, ale i zaměstnanec – uvědomoval, 
že následnou karanténou by způsobil problémy 
nejen v rodině, ale právě v zaměstnání. My jsme 
tedy zájezd zrušili v den plánovaného odjezdu. 
Kdo z vás někdy někam cestoval, jistě ví, co to 
znamenalo se stornem...

Když si přečtu vyjádření píseckých místosta-
rostů Ondřeje Veselého a Petry Trambové, kteří 
údajně zrušili Itálii a odjeli do Rakouska, nezbývá 
mi než se divit. Snad si ani nemohli naivně po-
myslet, že virus zná hranice… Chápu, že paní 
místostarostka by zůstala následně doma i  tak, 
když pečuje o  dvě malé děti, na to mají nárok 
všechny maminky. ale zdůvodnění pana Veselé-
ho, že syn je dobrý lyžař a sněhu si letos neužil? 

Platí občanská odpovědnost 
jenom pro někoho?

V našem zájezdu byli účastníci též výborní lyžaři, 
i  instruktoři lyžování, a dokonce i akreditovaný 
učitel lyžování – a nikdo z nás si letos sněhu též 
neužil. Pan Veselý se chlubí a provokuje fotkami 
z hor. divné.

Myslím si, že pan poslanec PČR a písecký mís-
tostarosta by měl brát doporučení premiéra ČR 
vážněji než běžný občan. Měl by jít příkladem. 
Žádné výmluvy z jeho strany neobstojí. dle jeho 
tvrzení práci místostarosty zvládá, ale co jeho po-
volání poslance? Z domova na dálku?? a nikomu 
nechybí? Je pravda, že jemu 14-denní karanténa 
za 100% poslaneckého platu neublíží, ale zamys-
lel se aspoň na chvíli nad běžným občanem?

Jak je to tedy s občanskou odpovědností?
zdenka Staňková, diacel Písek 

+ další 38 účastníků zrušeného zájezdu 

z dIsKUse nA WeBU:
Ing. Marie Horažďovská: Naprosto souhlasím … 
Místostarostové Trambová a Veselý svým nezodpo-
vědným chováním (ať již jej ospravedlňují čímkoli) 
zklamali jistě většinu obyvatel Písku, kteří si je jako 
určité autority zvolili do vedení města … K lidem, 
kteří si jako správní maloměšťáci nedovedou o jar-
ních prázdninách odpustit tradiční lyžovačku, a to 
i za cenu zavlečení nákazy do svého města, opravdu 

Opravy PC Písek
Instalace 

Windows 10 
za výhodné ceny

opravy počítačů 
a notebooků

Aktuální přehled It služeb: 
www.opravy-pc-pisek.cz
e-mail: pc.pisek@gmail.com

mobil: 606 778 749

desítky případů lidí, kteří se po Písku pohybují bez zakrytí nosu a úst rouškou, 
šálou, šátkem či jinými ochrannými prostředky proti šíření koronaviru, řeší 
v těchto dnech strážníci Městské policie Písek. 

Aktuální nabídky pomoci 
seniorům a všem potřebným

nabízím ROZVOZ NÁKUPŮ v Písku i okolí
Josef Zajíček: Zdravím přátelé, po telefonické do-
mluvě s Oskarem Šimčíkem jsem se rozhodl také 
přiložit ruku k dílu, aby toho naši kolegové neměli 
moc. Od 17. 3. osobně zajišťuji rozvoz nákupů seni-
orům z Písku a přilehlého okolí. Pokud vám je více 
než 65 let, jste z jižních Čech a nemůžete si sami 
nákup zajistit, objednávejte na tomto telefonním 
čísle: 607 410 183, objednávejte denně mezi 14. 
a 18. hodinou. Rozvoz nákupů je ZdaRMa. Samo-
zřejmě budu při předání nákupu vybaven ochranou 
rouškou a rukavicemi. KdO SI MŮŽE OBJEdNaT? 
Každý z Písku a přilehlého okolí, komu je více než 
65 let a nemá možnost nakoupit si sám. Váš nákup 
doručím nejpozději do 24 hodin. O dodávce náku-
pu budete informováni individuálně telefonicky. 
Pomáháme Jihočechům v nouzi! Prosím o sdílení!!!

Ms ČČK záhoří pomáhá seniorům 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu nabízí 
MS ČČK Záhoří svým členkám a členům mož-
nost zajištění nákupu potravin, vyzvednutí léků 

nelze vzhlížet s důvěrou, a občané Písku by si to měli 
pamatovat… Dlužno dodat, že tuto trestuhodnou 
nezodpovědnost projevili bohužel i někteří písečtí 
lékaři… :(

Luděk Blaha: Patřilo by se dodat, že zdaleka nebyli 
jediní… V té dnešní překotně zavirované době se 
ale chová nezodpovědně i ten, kdo v obchodě sahá 
na jakékoli zboží holýma rukama, aniž by si jej 
potom odnesl domů. Možná by stačilo strčit ručku 
šmátralku do zbrusu nového mikrotenového pytlíku. 
„Vybírej očima“ platí v každé době.

JUDr. Ondřej Veselý: Dobrý den. Musím se přiznat, 
že jsem zděšen. Opravdu tady budeme lynčovat za to, 
že někdo jel do Rakouska v době jarních prázdnin? 
Když už se k něčemu tak nechutnému rozhodnete, 
tak se prosím podívejte alespoň na data. Píšete, že 
jsme neuposlechli doporučení. Doporučení nejezdit 
do Rakouska bylo vládou vydáno 12. 3. těsně před 
půlnocí, jarní prázdniny končily 13. 3. Já jsem zvyklý, 
že mi kdokoliv vynadá za cokoliv, ale je mi opravdu 
líto těch lidí, kteří něco takového budou muset snášet 
taky. Nemluvě o tom, že místo toho, abychom hledali 
sounáležitost a vzájemnou pomoc, hledáme viníky…

Luděk Blaha: Necítím se být kompetentní k tomu, 
abych kohokoli soudil… Tak jen, že obecně nemusí 
být prozíravé se za každých okolností řídit jen (ne)
doporučeními státní správy a samosprávy. Snad by 
bylo vhodné čas od času zapojit i vlastní rozum.

-Red-

MÚ Písek je možno navštívít jen 
v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne

Městský úřad Písek oznamuje, že v důsledku 
prodloužení karanténních opatření pro celou 
Čr budou nadále omezeny úřední hodiny. Své 
záležitosti můžete vyřizovat osobně jen v pondělí 
od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. 
Do obou budov radnice, Velké náměstí 114 a Bu-
dovcova 207, je otevřen jen hlavní vchod. Mimo 
uvedené hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. 

Prosíme občany, aby vyřizování svých záleži-
tostí řešili raději písemně, e-mailem nebo telefo-
nicky a omezili svůj přímý kontakt s pracovníky 
i  dalšími klienty úřadu. Pokud musíte úřad na-
vštívit, nezapomínejte na povinnost mít zakrytá 
ústa a nos rouškou, šátkem apod. Osobní podání 
písemností lze řešit pouze přes recepce úřadu, 
tel. 382 330 111 nebo 382 330 555. 

Výše uvedená opatření se vztahují i na službu 
Czech Point. Zrušeny jsou také zkoušky auto-
škol a konat se nebudou až do odvolání ani již 
naplánovaná jednání komisí a  výborů. děku-
jeme za pochopení a odpovědné chování v  této 
mimořádné situaci. O dalších změnách budeme 
neprodleně informovat.  -MÚ-

Kdy je otevřen 
Městský úřad Protivín?
V návaznosti na usnesení vlády ČR Městský 
úřad Protivín sděluje, že nadále je omezen chod 
všech odborů MěÚ a organizačních složek města 
Protivín, a to takto: V provozu je pouze podatelna 
na radnici (Masarykovo nám. 128) v pondělí, ve 
středu a v pátek od 7 do 10 hod. Toto omezení 
potrvá prozatím do 1. dubna 2020.

Neodkladné záležitosti je možné vyřídit na 
tel. číslech, příp. e-mailových adresách, uve-
dených pro jednotlivé odbory a  organizační 
složky na www.muprotivin.cz, tamtéž jsou zá-
roveň průběžně uváděny aktuální informace. 
Tel. na spojovatelku: 382 203 333.

jaromír Hlaváč, starosta města Protivín

Do šití roušek ve velkém se pustila také vietnamská 
komunita v Písku. Její zástupci, pan Bien Van Nguyen 

a jeho dvě spolupracovnice, jich přinesli na radnici 150 
a v šití dál pokračují. Každý den vyrobí kolem 500 kusů.

v lékárně apod. Zároveň prosíme všechny v našich 
obcích/našem regionu, aby tuto informaci předávali 
osamoceným seniorům a seniorům, jejichž rodina 
v současné době nemůže pomáhat. Kontaktujte nás 
na telefonních číslech: 607 051 382, 604 612 787.

Písecký Červený kříž, Athelas a skauti 
nabízejí pomoc

Pokud potřebujete donášku NÁKUPU do bytu, 
která je určená osamoceným seniorům a seniorům, 
jejíž rodina v současné době z nějakého důvodu 
nemůže pomáhat (nemoc, kranténa, vzdálenost), 
neváhejte zatelefonovat, dobrovolníci vám rádi 
pomohou. OS ČČK Písek zajišťuje zejména sídliště 
dukla a okolí Čechovy ulice. Telefon: 382 213 186.

Obědy zajišťuje Městské středisko sociálních 
služeb města Písek formou rozvozu obědů, více 
informací: Lenka Pekárková, tel. 382 213 974.

Pomáhají jednotliví dobrovolníci, skauti, čle-
nové a  zaměstnanci OS ČČK Písek, kterým je 
více jak 18 let, mají podepsané čestné prohlášení, 
jsou ochotni pomáhat druhým lidem a vědí, co 

je zodpovědné chování. Vždy budou mít na sobě 
roušky a nevcházejí k lidem do bytů.

Sběrné místo roušek: Athelas – Domácí hos-
pic, vedle Nemocnice Písek.

Pomoc s nákupem pro seniory v Milevsku

dobrovolník Jan Fara z Milevska nabízí pomoc se-
niorům v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR. 
Pokud jste senior z Milevska, který nemá možnost si 
dojít nakoupit, můžete se obrátit na tel. 728 398 269.

zdenka jelenová-
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Máte vstupenky na divadlo / koncert / film, 
které bylo v daný termín zrušeno z důvodu 
pandemie? 

Filmová představení v Kině Portyč – náhradní 
projekce nebudou, všechno vstupné na filmy až 
do 31. 3. včetně vracíme. Všechny on-line zakou-
pené vstupenky na filmy od 11. 3. do 31. 3. jsme 
již vystornovali. Peníze by vám během několi-
ka pracovních dní měly dorazit na účet. Pokud 
ne, ozvěte se na vstupenky@centrumkultury.cz 
a mrkneme se, v čem je problém.

Pokud máte vstupenky na filmy zakoupené na 
pokladně a chcete vrátit peníze na účet, napište 
nám na vstupenky@centrumkultury.cz 14místná 
čísla vstupenek a číslo účtu, kam máme peníze za 
vstupenky poslat.

Pokud máte vstupenky na filmy zakoupené na 
pokladně a raději chcete hotovost, přineste vstu-
penky po otevření na pokladnu Kd.

Ostatní představení a koncerty: Tam, kde Cen-
trum kultury nebo divadlo Pod čarou hledá nový 

termín, jsou vaše vstupenky nadále platné. Pokud 
by vám pak nový termín nevyhovoval, napíšete 
na vstupenky@centrumkultury.cz. Budeme po-
třebovat znát 14místná čísla vstupenek, pokud 
jste je koupili on-line. Pokud jste je koupili přes 
pokladnu, budeme potřebovat ještě číslo vašeho 
bankovního účtu, na který vám peníze pošleme. 
Pokud bude pořad zrušen, on-line vstupenky 
stornujeme hromadně (peníze dostanete auto-
maticky), u  papírových vstupenek je stejný po-
stup jako výše.

U  divadelního předplatného se budeme vždy 
snažit najít nový termín. (Poměrnou část částky 
za předplatné budeme vracet až v nejhorším mož-
ném scénáři, tedy kdy nebude možné adekvátní 
termín představení najít.) Vzhledem k tomu, že 
nevíme, jak dlouho bude nouzový režim trvat, je 
ve hře i varianta přesunu některých představení 
z jarního předplatného na brzký podzim a v ná-
sledném „zeštíhlení“ podzimního předplatného.
Uvidíme! ;-)           CenTRuM kulTuRY

Dne 23. března se mělo konat veřejné projednání 
PUM a PUZ (plán udržitelné mobility a zeleně) 
v Písku s občany v městské knihovně. Bohužel 
setkání bylo zrušeno kvůli koronaviru a nové 
už se pořádat nebude. Občané tak nebudou mít 
možnost se řádně a veřejně ke všemu vyjádřit.

Protože knihovna je zavřená, napsal jsem pá-
novi, který mne na setkání pozval na základě 
mého podnětu (zaslané studie sídliště M. Horá-
kové), aby mi dal vědět nový termín, který bude 
stanoven po opatřeních kvůli koronaviru. dostal 
jsem překvapivou odpověď, že se nic překládat 
nebude, že to nejde. a že se můžeme maximálně 
přes nějaký formulář vyjádřit na stránkách města 
Písku, a to jen do 31. 3. 2020. 

Email, od: Michal Bajgart, 23. 3. 2020. Předmět: 
Re: PUM a PUZ Písek – odpověď na podnět.

Dobrý den, dnešní akce s veřejností se nekoná, 
informace je zveřejněna i na webu města: http://
www.mesto-pisek.cz/do-31-brezna-muzete-posi-
lat-pripominky-k-rozpracovanym-planum-dopra-
vy-a-zelene/d-32209. Akci s veřejností nelze přesu-
nout na jiný termín, vzhledem k tomu, že projekt 
má dané milníky řešení a nelze jej prodloužit. Proto 
jsme zvolili formu, kdy vize, cíle a návrhová opat-
ření pouze zveřejníme a veřejnost se k nim může 
vyjádřit přes online formulář. Návrhová opatření 
budeme zveřejňovat v průběhu tohoto týdne, nyní 

je připomínkuje odborná veřejnost. Budeme rádi, 
pokud se nám k návrhovým opatřením vyjádříte. 
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Mgr. Michal Bajgart, Centrum do-
pravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 
Brno, tel.: +420 541 641 233.

Na odkazu na stránky města prý budou po-
stupně zveřejňovat nějaké rozpracované verze. 
Dnes (středa 25.3.) tam zatím ve 14 hodin jsou  
jen nějaké obecné cíle. Nic, k čemu by se dalo 
vyjádřit. Zkrátka nedají občanům ani týden na 
vyjádření a  to do toho počítám i  víkend? Pro 
mne něco nepochopitelného.

Pavel Šebelle

Jak vracet vstupky na filmy,
koncerty a představení?

774 85 84 87
kontakt@hospic-pisek.cz 
www.hospic-pisek.cz
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Jakoukoli inzerci, 
poděkování, vzkazy, 

reklamní články 
v tištěném Píseckém světě 

i na webu www.piseckysvet.
cz domluvíte na tel. 607 
777 993 nebo e-mailem:  

inzerce@piseckysvet.cz.

Projednání (?!?) plánu
udržitelné mobility a zeleně v Písku

PIŠTE NÁM své názory! 
rádi přijímáme dopisy, náměty i kritické 
názory. Jakékoliv příspěvky posílejte nejlépe 
e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo si 
domluvte předání na tel. 607 777 993. Vše 
můžete také po jednoduché registraci pohodlně 
vkládat rovnou na www.piseckysvet.cz.

Písecký svět jakožto nezisková organizace nemá 
prostředky na to, aby provozoval oficiální redakci, 
proto nás navštívit nikde nemůžete.

Školám, neziskovým 
organizacím, charitativním 

a občanským aktivitám 
nabízíme zvláŠtní 

PodMínKY MedIální 
sPolUPráce a vzájemné 

podpory
Vydavatelem čtrnáctideníku Písecký svět je 

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

co nejpestřejší fungování a další rozvoj 
občanské společnosti, především samozřejmě 

v regionu Písecka.
Pro bližší podmínky a dohodu nás ne-
váhejte kontaktovat nejlépe e-mailem: 

redakcepiseckysvet.cz.

roušky nestačí jen nosit,
 ale musí se i dezinfikovat

Humor v době pandemické
„Mnoho lidí chtělo nechat zavřít premiéra 
babiše, až nás babiš zavřel všechny…“ 
Humor se nesmí ztrácet ani v nejtěžších situ-
acích a Češi jsou na to experti. Všichni jsme 
měli dlouho pocit, že nic nestíháme. Najednou 
se vše zastavilo a mnozí mají spoustu času… 

Tak dlouho jsme kopali jámu, až jsme do ní 
spadli. Jaroslav dušek vyzývá: „nalaďte si každý 
svou kar-anténu!“ :-). a tak pro vás vybíráme 
několik vtipů kolujících po internetu, původní 
zdroj většinou www.kreslenyvtip.cz.              -Red-

rouška a ochranné pomůcky, to je téma, které hýbe světem. nestačí ale jen ochranné 
pomůcky nosit, musí se o ně správně pečovat. Přinášíme návod, jak se o ně starat. 
všem, kteří se chrání a tím zároveň brání přenosu na ostatní, děkujeme. zvláštní 
poděkování patří pak těm, kteří se zapojili do naší akce „Kdo může pomůže – Šijte 
roušky pro Písek“, která běží na www.piseckysvet.cz od pondělí 16. 3. stále to má smysl. 
dle informací hejtmanky Jihočeského kraje dostali zatím od státu k přerozdělení na 
celý kraj jen několik tisíc respirátorů pro zdravotníky a záchranku a další tisíce roušek 
pro terénní pracovníky v sociálních službách. zatím je to příliš málo...

také písecká firma ProGress sportswear šije roušky
Také písecká značka 
funkčního prádla a 
sportovního oble-
čení PROGRESS 
sportswear zare-
agovala na nedo-
statek ochranných 
pomůcek. Stejně 
jako mnoho dalších 
českých firem i jed-
notlivců začala mi-
nulý týden vyrábět 
ochranné roušky. 

Jak řekl jednatel společnosti Zdenek Zunt: 
„Od minulého týdne produkujeme v našich provo-
zech dva druhy zbrusu nových ochranných roušek 
z  bambusu a stříbrného vlákna. V plánu máme 
vyrobit takové množství kusů, jaké bude potřeba. 
Vyrobené ústenky dodáváme například do písecké 
nemocnice, hospicu nebo pro jihočeského autobu-
sového dopravce BUSEM a dalším subjektům. Na-
příklad písecké nemocnici poskytneme celkem dva 
tisíce kusů roušek, z toho tisíc kusů se stříbrným 
vláknem je darem.“ Ochranné roušky od Pro-
gres su prozatím nebudou uvolněny do volné dis-
tribuce, protože se firma primárně snaží pokrýt 

vysoký zájem od organizací zajišťující zdravotní 
péči či hromadnou dopravu obyvatel. 

Petr Sznapka, PRoGReSS sportswear Písek
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Napadlo mne se vel-
ké propagátorky do-
mácího vzdělávání 
či sebeřízeného učení 
zeptat na praktická 
doporučení ,  jak 
s dětmi doma pra-
covat, učit se s nimi 
a zabavit je ve zbý-
vajícím čase.

Zeptám se tedy rovnou, jak můžeme rozptýlit 
obavy rodičů, zda toto náročné období s dětmi 
zvládnou?
Obavám rodičů rozumím. Všichni jsme chodili do 
škol a školy a učitele vnímáme jako nezbytnou sou-
část našich životů. Jeden hezký citát říká: „Kdyby 
se chůze vyučovala ve škole, během jedné generace 
bychom žili v přesvědčení, že se bez školy děti 
nenaučí chodit.“ Strach, že jako rodič nezvládnu 
vzdělávat své dítě, pramení dle mého názoru právě 
z toho, že nám všem byla zodpovědnost za vzdělá-
vání naše vlastní i našich dětí odňata. Existují dva 
pohledy na vzdělávání: vzdělávání vnucené zvnějš-
ku, které u mnoha dětí a lidí vede ke ztrátě vnitřní 
motivace a k závislosti na motivaci vnější jako jsou 
tresty a odměny, a vzdělávání řízené vnitřně neboli 
sebeřízené vzdělávání, které díky evoluci dostal 
do vínku každý z nás už při narození. Bez touhy 
učit se novým věcem bychom nepřežili ani jako 

jednotlivci, ani jako druh. Už několikrát jsem se 
v posledních dnech setkala s tím, že rodiče v sou-
časné situaci vnímají, že jsou nyní nuceni v podstatě 
suplovat učitele, tedy nutit děti dělat něco, co často 
nedává smysl ani dětem, ani jim. Sami často cítí, 
jaký vliv má toto hierarchické uspořádání na jejich 
vzájemné vztahy. Moc ráda bych podpořila všechny 
rodiče a děti v hledání jiných cest. Není nutné se 
spoléhat na stát a školy, můžeme začít u vztahu 
mezi námi a dětmi, máme teď příležitost s nimi 
intenzivně být a probírat třeba i témata, na která 
v každodenním shonu není čas. Jsou děti spokojené 
ve škole? Těší se tam, nebo mají spíš radost, že tam 
nyní nemusí? Co by potřebovaly jinak? Jaké jejich 
potřeby jsou či nejsou ve školách uspokojovány? 
a co rodiče? Co jim dává a bere to, že musí děti 
do školy a učení nutit? dovedou si představit, jak 
by jejich vztah s dětmi vypadal bez donucování? 
Založený na dobrovolnosti a respektu? Co komu 
brání v tom, aby to vyzkoušel nějak jinak? Pro 
mě osobně je vztah s dětmi důležitější než to, zda 
se zvládnou naučit informace, které do několika 
málo dnů či týdnů zapomenou a k nimž se mohou 
dostat jednoduše i kdykoli v budoucnosti. Z úst 
mnoha lidí, mimochodem i od Ondřeje andryse 
z České školní inspekce, navíc zaznívá, že školy 
nemají žádný mandát vyžadovat po rodičích, aby 
dělali jejich práci za ně. doporučuji podívat se 
na vyjádření k tématu na facebookovou stránku 
Vaše práva ve škole, nebo u blogera Táty parťáka.

Jak zvládnout domácí vzdělávání?
zdeňka Šíp staňková odpovídá ze své praxe se dvěma domškoláky

Jste velkou propagátorkou domácího vzdělávání 
– takzvaného unschoolingu. Povězte nám prosím 
o něm více. V tyto dny se chtě nechtě právě skoro 
milion dětí stal domškoláky, jak je nazýváte, 
a váš pohled by mohl být v naší situaci užitečný...
Možná bych nejdříve použila termín sebeřízené 
vzdělávání, protože ho vnímám jako nadřazený 
slovu unschooling. Sebeřízené vzdělávání se děje 
prostřednictvím dobrovolně vybraných činností 
a životních zkušeností osoby, která se vzdělává. 
Odehrávat se může doma, v komunitě či ve svo-
bodné škole – nutným předpokladem je vzájemně 
dobrovolné vzdělávání, neexistuje povinný předmět 
či kurikulum. Význam termínu unschooling je 
podobný. Unschooling nerovná se domácí vzdě-
lávání, ani Montessori či waldorfská pedagogika, 
ani program Začít spolu. 

všechny děti – tedy 940 tisíc žáků základních škol – se ze dne na den staly 
„domškoláky“, tedy těmi, kteří se vzdělávají doma, byť dostávají zadané 
úkoly a studium od svých kantorů ze škol. dovolil jsem si oslovit zdeňku Šíp 
Štaňkovou z Prahy, která je maminkou tří dětí, z toho dvě má dlouhodobě na 
domácím vzdělávání, tedy výuku svých potomků sama obstarává již řadu let.

Souhrnná zpráva Světové zdravotnické organizace 
(WHO) potvrdila, že riziko úmrtí pacientů nakaže-
ných koronavirem se liší nejen v závislosti na věku, 
ale také na aktuálním zdravotním stavu. dle zprávy 
byla úmrtnost nejvyšší u pacientů trpících srdečně-
-cévními onemocněními (13,2 %) a dále diabetem 
(9,2 %). diabetikům 2. typu přitom zároveň hrozí 
větší riziko srdečně-cévních onemocnění. Při dobré 
kompenzaci diabetu a nepřítomnosti komplikací 
je průběh infekčních onemocnění srovnatelný 
s nediabetiky. V léčbě diabetu je proto důležité 
zaměřit se nejen na hladinu cukru v krvi, ale také na 
snížení rizika souvisejících zdravotních komplikací, 
jako jsou právě srdečně-cévní onemocnění a dále 
snižování hmotnosti. 

zdravotní komplikace 
související s diabetem
Náchylnost k virovým nákazám je ovlivněna cel-
kovým zdravotním stavem – tedy jak kompenzací 
diabetu, tak i přítomností jeho komplikací.

Nebezpečí cukrovky obecně spočívá jak v akut-
ních komplikacích (hypoglykémie), tak v  dlou-
hodobých (chronických) následcích. Příčinou 
komplikací je buď urychlená ateroskleróza vel-
kých cév (kardiovaskulární komplikace) vedoucí 
ke zvýšenému riziku srdečního infarktu, mozkové 

mrtvice a ischemické choroby dolních končetin, 
nebo poškození malých cév vedoucí například 
k  poškození zraku (diabetická retinopatie), led-
vin (diabetická nefropatie) či nervů (diabetická 
neuropatie). „Kardiovaskulární komplikace se 
u diabetiků vyskytují až 3x častěji než u nediabe-
tiků, což vede k  výraznému zkrácení délky jejich 
života i  k  jeho velmi zhoršené kvalitě. Poškození 
zraku u  diabetu je nejčastější příčinou slepoty ve 
vyspělých zemích světa a  více než polovina paci-
entů se selháním ledvin vyžadujících léčbu hemo-
dialýzou jsou diabetici,“ říká diabetolog prof. 
MUDr. Martin Haluzík, DrSc. z IKEM. 

co s tím?
Pokud je diabetes 2. typu dobře kompenzován, 
mohou pacienti dosahovat hodnot zdravého člo-
věka a dochází celkově ke snížení rizika kompli-
kací. Proto se moderní léčba zaměřuje nejen na 
snížení hladiny cukru v krvi, ale také na pozitivní 
ovlivnění dalších rizikových faktorů souvisejících 
s cukrovkou. Sem patří například léky založené 
na účincích GLP-1. Ty kromě účinného zlepšení 
kompenzace cukrovky také významně snižují 
hmotnost, vedou k poklesu hladin lipidů v krvi 
a při dlouhodobém podávání vedou i ke snížení 
výskytu srdečně-cévních komplikací a ke zpoma-

diabetici jsou koronavirem ohroženi více 
– v Jihočeském kraji jich je přes 63 tisíc

„Při dobré kompenzaci a nepřítomnosti komplikací je průběh srovnatelný,“ říká 
odborník. z Jihočeského kraje je každý 16. diabetik v České republice, z dat 
z roku 2018 přitom vyplývá, že s diabetem se léčí více než milion z nás.

AKtUálně

lení zhoršování funkce ledvin u diabetiků. I proto 
jsou dle mezinárodních odborných společností 
(Evropská asociace pro studium diabetu, EaSd; 
americká diabetologická asociace, ada) vhodnou 
první injekční volbou po selhání tabletové léčby. 
Cílem českých diabetologů je proto zmírnit limity 
pojišťoven, které předepisování léčby omezují. Tyto 
léky jsou podávány injekčně jednou nebo dvakrát 
denně, některé jenom 1x týdně.

Mají diabetici dodržovat vzhledem k  rizi-
ku nákazy koronavirem speciální opatření?  
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: „Špatně 
kompenzovaná cukrovka s  přítomností komplikací 
zvyšuje riziko komplikovanějšího průběhu infekč-
ních onemocnění. Naopak u  dobře kompenzova-
ného diabetika bez komplikací může být riziko 
podobné jako u nediabetika. Výhodné je proto vy-
užití moderních antidiabetik, jako jsou například 
GLP-1 agonisté, které zlepšují nejen cukrovku, ale 
také krevní tlak a hladinu lipidů a riziko komplikací 
snižuji. Velmi vhodné je také preventivní očkování 
například proti chřipce a pochopitelně při vyšším vý-
skytu viróz dodržování všech hygienických zásad.“

Domácí vzdělávání vychází z nejpřirozenější výuky 
v rámci rodinné nebo kmenové komunity. Bylo a je 

běžné na celém světě, např. v USA se podíl této formy 
výrazně zvyšuje, v roce 2016 tam bylo vzděláváno doma 

2,3 milionu dětí. Ilustrace z r. 1880, wikipedia.org

Poděkování 
učitelům z tylovky

Rád bych poděkoval pedagogům a týmu ZŠ J.K. 
Tyla. Mám osobní zkušenost konkrétně s prvním 
stupněm školy na dálku. Obě mé děti dostávají 
plnou podporu ze stran vyučujících. Mají růz-
né možnosti vzájemné komunikace nejen přes 
aplikaci „Bakaláři“. Pokud něco neví, píšou si 
a volají přímo s pedagogem. Některé úkoly jsou 
vyloženě hravou formou. Děkuji za váš přístup.

víT jaRouŠek

zaměstnanci zŠ a MŠ t. Šobra 
šijí roušky pro potřebné

Dříve se lidé scházeli u draní peří, dnes je to ušití 
roušek. I tato, pro nás nevlídná, situace má svá 
pozitiva – stmelení kolektivu. Mnoho legrace se 
dá užít u šití roušek! 

Není nad dobrý kolektiv, který se umí nad-
chnout pro dobrou věc. I my jsem se zapojili do 
akce šití roušek zejména pro potřebu seniorů. Ve-
doucí 12. MŠ přišla s nápadem a od toho byl už 
jen krůček k uskutečnění. Ve škole se sešly dob-
rovolnice, ve školce také a mohlo se začít.

S dobrou náladou a šicími potřebami jsme se 
všechny doslova „vrhly“ do práce. Začaly jsme šít 
ROUŠKY IN. Nedostatkový, ale pro dnešní dobu 
velmi důležitý sortiment.

Hotové roušky s  pestrými motivy poslouží 
klien tům Sd Světlo Písek, se kterými v rámci akce 

Mezigenerační setkávání pravidelně spolupracu-
jeme, klientům v  Hospici athelas a  část roušek 
jsme rozdali na ulici přímo některým seniorům.
Velké poděkování všem, které se zapojily!!

Romana bláhová a Pavlína Houšková
zŠ a MŠ T. Šobra 

Dokončení na str. 10

rozHovor

Nábory:
nabory.pisek@snop.eu
tel.: 382 901 301, 302
www.snop.cz

s. n. o. p. cz a.s.
Stanislava Maliny 452
397 01 Písek
tel.: 382 901 111

Kdo jsme?
 Jsme francouzská společnost s více než 

dvacetiletou působností v České republice. 
Jsme součástí skupiny FSD, která vlastní více 
než 40 výrobních závodů po celém světě.

Čím se zabýváme?
 Zabýváme se lisováním, svařováním 

a profilováním kovových dílů pro 
automobilový průmysl.

Co nabízíme?
 Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení 

a spoustu výhod a benefitů pro naše 
zaměstnance.

Právě hledáme:   SKLADNÍKY
     ŘIDIČE VZV     
     SVÁŘEČE
Více na www.snop.cz
Kdo jsou naši zákazníci?

Přijďte mezi nás!

Jak nakládat s odpadem,
jste-li v karanténě 

nebo nemocní

Podle stanoviska Státního zdravotního ústa-
vu k nakládání s odpadem v době epidemie 
COVId-19 a sdělení Ministerstva životního 
prostředí ČR k nakládání s ochrannými rouš-
kami platí, že domácnosti v karanténě nebo 
domácnosti s potvrzeným onemocněním 
COVID-19 by měly svůj veškerý odpad (včet-
ně použitých roušek a kapesníků) ukládat do 
pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do 
směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě 
nebo nejsou přímo infekční, se však nic ne-
mění. Nezapomínejte proto dál třídit odpady 
a chránit tak životní prostředí.              -MÚ-

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

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

e-mailem:  inzerce@piseckysvet.cz.
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Mohlo by to tak být, pokud bychom neměli po-
vinnou školní docházku a rámcové vzdělávací 
programy. Hlavní podmínkou unschoolingu je 
vzájemná dobrovolnost za všech okolností.

Proč jste se rozhodla věnovat se svým dětem a je-
jich vzdělávání sama?
Je to jednoduché. Každá školka i škola, chce-li být 
uznána za oficiální, musí splňovat podmínky, které 
jí určuje stát. Školky mají své rámcové vzdělávácí 
programy, různé typy škol zase své. Každá škola tvoří 
na základě RVP svůj školní vzdělávací program, 
který ale musí z RVP vycházet a konkretizovat jej. 
Školský zákon přesně určuje, kdy, kde, jak dlouho, 
s kým, za jakých okolností a podmínek se dítě musí 
vzdělávat. Jistě, existují alternativní školy, ale i ty 
musejí dodržovat rámcové vzdělávací programy. 
Často situaci u nás, pokud jde o výběr vzdělávací 
cesty pro děti, přirovnávám k tomu, že vám někdo 
dá na výběr, že si musíte dát k obědu buď kuře, nebo 
rybu. Jenže vy byste si třeba dal brokolici, nebo 
dokonce vůbec nemáte hlad (= nechcete nabídku 
využít vůbec), ale takové možnosti na výběr ne-
jsou. Podobně to vnímám v oblasti státem řízeného 
školství. U nás to bylo tak, že syn byl velmi zvídavé 
a bystré batole. Ve třech letech četl, zahlcoval nás 
dotazy, na které jsme neznali odpověď, neustále 
jsme četli různé encyklopedie, hltal všechno nové. 
Ve škole ho pod tlakem povinností tahle energie 
postupně opouštěla. Když jsme se ale s tehdejším 
mužem rozhodli nabídnout mu domácí vzdělávání, 
byl už v páté třídě a nedovedl si představit žít jinak, 
navíc jediné kamarády měl ve škole, takže odmítl. 
dcera, které je nyní 12 let, naopak nikdy do školy 
chodit nechtěla, takže po dvou letech, které se mnou 
strávila ve školce, bylo domácí vzdělávání, oficiálně 
se nazývá individuální vzdělávání, přesněji řečeno 
naše verze unschoolingu, jasnou volbou. Já sama si 
ze školy pamatuji hlavně pocit nesvobody, bezmoci 
a nepřijetí, neustálé hodnocení, příkazy a zákazy. 
U syna jsem viděla, že se naše školství od mého 
dětství příliš nezměnilo, a že – pokud nebudou 
samy chtít – do takového prostředí nebudu nutit 
své děti chodit. domácí vzdělávání není bohužel 
naše právo, je to výjimečný způsob plnění povinné 
školní docházky, je třeba mít k němu závažné důvo-
dy, vyjádření pedagogicko–psychologické poradny 
a další náležitosti vyjmenované ve školském zákoně. 
Schvaluje jej ředitel konkrétní školy, kde se chcete 
k domácímu vzdělávání zapsat, a ten jej může také 
kdykoli zrušit. Existuje asociace domácího vzdě-
lávání, kde metodičky ochotně poradí s výběrem 
vhodné školy a dalšími náležitostmi. Nedat dítě do 
školy je samozřejmě stále menšinová cesta a rodiče 
často mění celé své životy, protože je to pro ně prio-
rita. Změní zaměstnání, najdou si práci z domova, 
střídají se s partnerem nebo pracují oba na půl úvaz-
ku. Existují také skupiny pro domácí školáky, říká 
se jim různě – komunitní školy, sdružené školy, kde 
se mohou domškoláci setkávat. Mezi rodinami na 

Jak zvládnout domácí vzdělávání? zdeňka Šíp 
staňková ze své praxe se dvěma domškoláky

domácím vzdělávání panuje zejména díky internetu 
čilá komunikace, ať už ve skupinách na facebooku, 
nebo přes domškolácký newsletter či na mnoha 
společných akcích. Možností je tolik, kolik je lidí.

Jak těžké je domácí vzdělání u nás zajistit?
V současnosti je možné dítě doma vzdělávat na prv-
ním i druhém stupni základní školy. Samozřejmě 
je možné si pouze vzít „školu domů“ a fungovat 
s dětmi v režimu jednotlivých hodin a předmětů. 
ale v domácím vzdělávání je to dle mého názoru 
zbytečné. Svět nabízí nepřeberné množství vzdě-
lávacích příležitostí a jednotlivé školy mají různé 
požadavky ohledně toho, jak má vypadat půlroční 
zákonem dané přezkoušení domácího školáka. 
Někde testují děti po předmětech, ale často probíhá 
hodnocení formou rozhovoru nad portfoliem, které 
k přezkoušení rodina donese. Pokud jde o před-
měty dané zákonem na druhém stupni, i tam lze 
bez problémů najít mnoho zdrojů k učení, internet 
je jich plný, ale také existuje spousta kroužků či 
kurzů na daná témata. 

Asi často odpovídáte, jak vypadá váš běžný den...
asi tak, jako běžný víkendový či prázdninový den 
rodin, kde dospělí chodí do práce a děti do školy. 
Prostě si děláme, co nás baví. Unschooling a sebe-
řízené vzdělávání ale podle vyjádření ministerstva 
školství a tělovýchovy není v souladu s českou legis-
lativou. Přesto si lze půlroky mezi přezkoušeními 
s dětmi užít mnohem zajímavěji než jen učením 
se nad učebnicemi. 

Jaké byly vaše začátky s domácím vzděláváním, 
jak jste se s dětmi sladily?
Hlavní hodnotou, kterou ve vztahu s lidmi - tedy 
i se svými dětmi - vyznávám, a ke které se snažím 
dospívat, je dobrovolnost. Nechci nikoho do ničeho 
nutit, takže svou roli pokud jde o vzdělávání dcery 
vnímám hlavně tak, že jí vytvářím a chráním bez-
pečné prostředí k tomu, aby mohla žít tak, jak chce 
ona sama. Samozřejmě, že mívám strachy a obavy, 
ale snažím se s nimi pracovat a rozeznávat, zda jsou 
skutečně moje, nebo mi byly implantovány někým 
zvenčí. Často bývá za různými obavami strach z toho 
být jiný, lišit se. „Co tomu řeknou sousedi, prarodiče, 
lidi,...“ Vědomě pracuji na tom, abych žila v souladu 
se svými hodnotami. Jinak bych se sama se sebou 
necítila dobře. dalším úskalím, které rodiče často 
zmiňují je, že je málo dětí na domácím vzdělávání, 
tedy je pro děti náročnější hledat si kamarády. S tím 
jsme ale nikdy neměli problém, pohybujeme se mezi 
hodně lidmi a dcera má kamarádky na domácím 
vzdělávání, i ty, které chodí do školy. V době inter-
netu ale není nic jednoduššího, než organizovat 
setkávání se s dalšími rodinami a navazovat vztahy 
a přátelství. V současné chvíli alespoň na dálku.

Jaká je spolupráce s „vaší“ školou“, kam docházíte 
na přezkoušení?

V prvním pololetí první třídy dceru přezkušo-
vala metodička z asociace domácího vzdělávání. 
Metodičky vždy spolupracují s několika školami 
a přezkušují pro ně domškoláky. Pak jsem dceru 
zapsala do školy, která nám vyhovuje nejvíc, co se 
přezkušování týče a tam jsme až do současnosti. Spo-
lupráce je velmi příjemná a dceru nijak nezatěžuje.

Kde mohou rodiče najít rady a zkušenosti jiných, 
kteří zkušenosti mají?
doporučuji obrátit se na asociaci domácího 
vzdělávání, pročíst si blog metodičky Stáni Kra-
tochvílové www.ucitneboneucit.cz a případně se na 
facebooku přidat do skupiny domácí a komunitní 
vzdělávání a naší skupiny Svobodné vzdělávání. 
dále je možné navštívit různé akce domškoláků, 
pročíst si náš web www.svobodauceni.cz, nebo 
napsat mně či dalším lidem angažujícím se za 
svobodnější přístupy ve vzdělávání. Na mém you-
tube kanále jsou videozáznamy besed a přednášek 
i videa, kde mluvím o tom, jak vnímám sebeřízené 
vzdělávání. Jezdím také po besedách po celé Čes-
ké republice, byla jsem i v Písku v divadle Pod 
čarou. Ty jsem nyní musela přesunout, ale snad 
brzy zase vyjedu. Pro řešení problémů ve školách 
doporučuji naši facebookovou stránku a skupinu 
s názvem Řešení problémů ve škole, stížnosti na 
učitele a školy.

Po mnoha letech máte řadu zkušeností, jak ty 
roky hodnotíte?
V první řadě nic z toho, jak žiji, nevnímám jako 
úsilí. Žijeme s dětmi život tak, jak si přejeme my, 
ne podle vzdělávacích či jiných programů určených 
někým jiným. dcera prostě školy v této chvíli 
k životu nepotřebuje, což neznamená, že za pár let 
nezmění názor. Já ji podpořím v tom, v čem bude 
chtít. Pokud jde o mé usilí v oblasti propagace 
unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání, jsem 
ráda, že je o těchto stylech života víc slyšet. dělá 
mi radost komunikovat s lidmi, pro něž jsou děti 
lidi, kteří si zaslouží stejnou úctu jako dospělí.

Kvůli koronaviru se o domácím vzdělávání více 
mluví. Vnímátze to jako dobrou příležitost, že se 
o tomto způsobyu výuky dozví více lidí?
Je myslím fajn, že se o domácím vzdělávání víc 
mluví, ale mnohem víc podle mého názoru stojí 
za to hledat informace i o jiných způsobech vzdě-
lávání založených na jiném paradigmatu – tedy na 
vnitřním řízení každého člověka a dobrovolnosti. 
Za mě je současná situace mimo jiné příležitostí 
k tomu, abychom si mohli uvědomit, kolik toho na 
naše děti školy nakládají, že nemusíme suplovat uči-
tele, že si můžeme čas s dětmi užívat, že se učíme ka-
ždou vteřinu našich životů a nepotřebujeme k tomu 
vzdělávací programy a že se vůbec nic nestane, když 
se pár týdnů děti nepodívají na žádnou učebnici. 
Začnou-li se lidé více zajímat o domácí vzdělávání 
a jiné typy učení, budu jen ráda. Hlavně kvůli dětem. 
Ve školním roce 2006/7bylo v systému individuální-
ho vzdělávání v České republice 360 dětí, ve školním 
roce 2018/2019 to bylo již 3 233 dětí.

zbYněk konvička

TROCHA NEPOHODLÍ MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT VÁM, VAŠIM BLÍZKÝM, PŘÁTELŮM, SOUSEDŮM, 
KOLEGŮM, SPOLUOBČANŮM…

* Na veřejnosti vždy choďte se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek, šála, jiný vhodný prostředek). 
* Rouška je dnes symbolem ohleduplnosti. Vás sice před nákazou zcela neochrání, ale v případě, 

že onemocníte (a třeba o tom ještě ani nevíte), chráníte své okolí.
* Nekašlejte a nekýchejte přímo do dlaní, ale do papírového kapesníku.
* Často si myjte ruce mýdlem. V obchodech a MHD noste rukavice.
* Vyhýbejte se lidem s respiračním onemocněním. 
* Omezte pobyt na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu.
* Dodržujte odstupy od jiných osob (cca 2 metry).
* Preferujte bezdotykový kontakt na veřejnosti (především nepodávejte ruku), ale i doma u seniorů 

či  jinak oslabených členů rodiny.
* Obstarávat nákupy by měl pouze jeden člen rodiny pro všechny.
* Odložte jakékoliv pracovní i soukromé aktivity, které nejsou nezbytné.
* Svého lékaře osobně navštivte pouze v akutních případech. Konzultaci řešte nejprve telefonicky, recept 

lze zaslat elektronicky.

Máte-li příznaky nemoci (horečka, dušnost, kašel, bolest svalů, únava), jste v karanténě nebo máte již 
nemoc potvrzenou lékařem, nevycházejte ven. O nákup či vyzvednutí léků požádejte své blízké nebo 
známé. Nemáte-li takové osoby v dosahu, volejte na telefon 382 214 245 nebo 382 213 974.

Někteří lidé jsou ohroženější než jiní a měli by kontakty venku omezit na minimum. 
Znáte ve svém okolí osamělého seniora, chronicky nemocného nebo zdravotně postiženého člověka, 
který nemá v dosahu svou rodinu ani nikoho blízkého? Zavolejte na telefonní číslo 382 214 245 nebo 
382 213 974, kde nahlásíte jméno a bydliště osoby, která potřebuje pomoc především s obstaráním 
základních potravin a léků. 

postarat se vlastními silami o své rodiče, prarodiče, nemocné či jinak oslabené rodinné příslušníky,  
pro které není vhodné vycházet ven, a to zejména tak, že jim zajistíme potraviny a léky. 
Pokud tuto péči nezvládnete sami, obraťte se na telefon 382 214 245 nebo 382 213 974.

Ujistěte se, zda Vaši přátelé, známí, kolegové, sousedé, kteří žijí sami a jsou v karanténě či nemocní, mají 
zabezpečeny základní potraviny, léky apod. Je-li to možné, nakupte jim. Nákup nechejte za dveřmi a 
finančně se vyrovnejte po skončení karantény či uzdravení. Nemůžete-li jim pomoci, zavolejte na telefon 
382 214 245 nebo 382 213 974 nebo jim kontakt předejte.

SPOLU 
ZVLÁDNEME 
I KORONAVIRUS

BUĎME OHLEDUPLNÍ

BUĎME VŠÍMAVÍ

BUĎME PŘIPRAVENI

BUĎME SOLIDÁRNÍ

MĚSTO PÍSEK

Dokončení ze str. 9
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Ředitel Sladovny Adam Langer vysvětluje: „Roz-
hodli jsme se, že se otočíme dovnitř domu a budeme se 
věnovat především jemu, ale  nám samotným – týmu 
Sladovny a tomu, na co dlouhou dobu nebyl čas. Za 
týden jsme zvládli odinstalovat výtvarnou Laboratoř, 
která se věnovala papíru, demontovali jsme také 
Labyrint a začínáme dávat dohromady vylepšenou 
výstavu Hnízdo ilustrace. Zároveň tvoříme novou 
Laboratoř a další program na letní sezónu. S celým 
týmem Sladovny pracujeme na tvorbě strategického 
plánu, což bude dlouhý proces, ale nyní je možnost 
se na takovou práci plně soustředit. Snažíme se ve 
Sladovně vylepšit společné prostory a zamyslet se nad 
věcmi, které nebylo vždy za plného chodu Sladovny 
možné realizovat. Galerie je zavřená minimálně do 
13. dubna a nyní nezbývá než sledovat další vývoj 
situace. Nařízení vlády i postoj města Písku jako 
zřizovatele plně respektujeme a dodržujeme.”

Zároveň se Sladovna podílí na osvětě určené 
především dětem. Zástupci čtyř dětských muzeí 
z  Itálie ve spolupráci s  asociací dětských muzeí 
Hands on připravili jednoduchou brožuru, která 
věcně, lidskou a hlavně dětskou řečí vysvětluje, co 
koronavirus je a co je důležité dodržovat, bez pani-
ky, ale s důrazem. aktuálně ji kolegové ze Sladovny 
překládají, čeština bude jedním z  mnoha jazyků 
a je na stránkách Hands on k dispozici zdarma.

sladovna se uzavřela veřejnosti 
– práce na nových výstavách ale neustávají

oznáMení

stroM setKávání
Nová 99, Písek – Hradiště, 
tel. 777 571 529, 
info@strom-setkavani.cz, 
www.strom-setkavani.cz.
•  Práce s dechem a emocemi, (individuální) 
konstelace – dita Macháčková, 

dita.machackova@volny.cz
•  Hatha jóga – Jana Kozová, www.jogapisek.cz
•  Jarka Olžbutová – www.uvodnaru.cz
•  Poradna ájurvédy, ájurjóga 

– Radoslav Nahálka, www.ajurmed.cz
•  Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy 

Katky Čápové, kacabacapova@seznam.cz
•  Výuka hry na kytaru a ukulele 

– Jirka Macháček, info@strom-setkavani.cz.

Ve Sladovně nyní většina lidí pracuje z domova 
a spolupracuje na dálku prostřednictvím nových 
technologií. Zavřené je také Infocentrum s  tím, 
že funguje v nouzovém režimu na telefonní lince 
a emailu, každý všední den od 10 do 13 hodin. 
Ve stejný čas je možné dovolat se také na recepci 
Sladovny, pokud by bylo potřeba řešit objednáv-
ku nebo se na cokoliv informovat. 

„Vracíme všechno vstupné za dobu, kdy je zavře-
no, pokud ho někdo má koupené, tak stačí, když se 
nám ozve. Zrušili jsme veškerý program prozatím 
do 13. dubna, snažíme se připravit Sladovnu tak, 
abychom byli schopni otevřít, až se situace změní, 
a už nezavírali kvůli tvorbě nové výstavy, jak bylo 
v plánu na tři týdny v květnu. Situaci je teď složité 
odhadovat, zkrátka uvidíme, co nám přinese čas,” 
upřesňuje ředitel.

Pro Sladovnu toto nečekané uzavření a  situa-
ce u nás i ve světě znamená komplikaci nejen po 
finanční stránce, vysvětluje adam Langer: „Ještě 
před samotným uzavřením a  zavedením opatření 
v České republice se začaly komplikovat mezinárod-
ní projekty. Například workshop Seven valleys, na 
němž jsme měli týden hrát v Miláně, byl pochopi-
telně zrušen. S kolegy z vídeňského muzea ZOOM 
jsme měli naplánováno několik schůzek, které bylo 
také nutné zrušit. Ruší se také instalace našich 

výstav plánované v  jiných městech. Co to pro nás 
znamená finančně, nejsem schopen v  tuto chvíli 
přesně říct, snažíme se čas bez přítomnosti návštěv-
níků využít co nejlépe, takže zatím dopad nebude 
tak výrazný, ale pokud by bylo zavřeno déle, ná-
sledky bychom jistě pocítili. Také nevíme, jaká bude 
nálada, až se všechno vrátí do normálu, takže je 
asi předčasné cokoli předjímat. Pro představu, za 
měsíc březen loni Sladovnu navštívilo přes pět tisíc 
lidí, byl třetím nejúspěšnějším měsícem roku 2019 
a příjmy ze vstupného ten měsíc činily půl milionu 
korun, což určitě není zanedbatelná částka.”

Otazník visí také nad festivalem Pískoviště, 
který se má uskutečnit o víkendu od 22. do 24. 
května, stále ale pokračují všechny přípravy. Ne-
jistý je i  stav Sladovny po zrušení karanténních 
opatření a znovuotevření: „Nevíme, zda budou lidé 
chtít hned jít do Sladovny, možná pomůže situace, 
kdy se nebude tolik cestovat do zahraničí, a staneme 
se tak oblíbeným cílem výletů. Nyní je důležité, aby 
se situace s  šířením nového koronaviru uklidnila. 
Na vše další bude čas potom,” říká Langer.

Sladovna se snaží využít čas co nejlépe a  mi-
nimalizovat tak dopady situace, které na celou 
kulturní obec budou obrovské, pokračuje adam 
Langer: „Soucítím s  lidmi, kteří pracují v kultuře 
a jsou na volné noze, ti v tuto chvíli prožívají sku-
tečně existenciální problémy. Ještě než k nám do-
razilo nařízení vlády, uvažovali jsme, že bychom 
poskytli prostory Sladovny pro rezidenční tvorbu, 
aby například ti, kteří vymýšlejí nové divadel-
ní představení, mohli tyto prostory využít, ale to 
padlo, protože všichni teď mají být doma, tak uva-
žujeme, jak těmto umělcům, se kterými také často 
spolupracujeme, pomoci. Velmi pozitivní je přístup 
některých asociací, jednotlivců i  institucí. Mnoho 
z  nich včetně Sladovny šije roušky, Divadelní in-
stitut velmi intenzivně pracuje na podpoře umělců 
i institucí, některá placená díla jsou nyní přístupná 
zdarma, běží mnoho streamované kultury, vznika-
jí platformy pro podporu umělců. Solidarita je vel-
mi cítit, i tým Sladovny přichází s novými nápady 
jak pomoci a to mi dělá radost. Přeji všem pevné 
zdraví, klid a čerstvý vzduch nejlépe v lese.”

I  přes náročnou situaci je celý tým Sladovny 
připraven se s ní vypořádat co nejlépe, a jakmile 
to bude možné, uvítat vás v nových výstavách.

kRiSTýna baRCHini, www.sladovna.cz

na základě nařízení vlády a rozhodnutí města se galerie sladovna v Písku 
11. března uzavřela pro veřejnost. Pracovníci ale nezahálejí a intenzivně 
v budově pracují tak, aby byla připravena pro příliv návštěvníků.

Jarní úklid ve Sladovně

Je 22. 3. 2020 a už třetí den je jaro. Na balkónu mi 
pomrzly kytky. Ale je jaro. – Rozkvetly už sasanky 
a jaterníky, taky slivoně a zlatice. A bude toho čím dál 
více. – Je ráno a mám hlad, pro rohlíky však smějí teď 
do obchodu jen důchodci. To je dobře. Stejně držím 
dietu. – Venku zuří viry. Já nezuřím. Jsem v klidu. 
Všechno je teď víc v klidu. Skoro nikdo nikam ne-
spěchá. S rouškou se špatně spěchá. Spěchají hlavně 
šicí stroje – rouškostroje. Rouškostroje rouškošiček 
a rouškošičů – šikovných a laskavých. Co nemáme, 
vyrobíme, co nejde, vymyslíme. Ó, my se máme! 
Roušky nemáme, zato máme jeden druhého. – Lidé 
mají karanténu. Někteří jen anténu. Či satelit. A čučí 
na telku, Učí–telku. V televizi se naopak hodně spě-
chá a hodně pracuje. Ministři a pracovníci některých 
ministerstev pracují pořád. Taky mnozí lékaři, sestry, 
hasiči a policisté. Pracují pro řád. Protože Řád věcí 
byl narušen. Byli jsme moc rozjívení, neznalí věcí 

ceny, všechno jsme chtěli, všude jezdili, obyčejných 
věcí si nevážili. A tak teď sedíme doma a jsme rádi, 
že jsme zdraví. A že jsme. A že jsme spolu. 

Nejdřív jsme nosili velké nákupy domů, teď no-
síme roušky ven. – Je prima, že každý máme své 
doma a ještě můžeme ven. Mnozí. Ne všichni. – Ně-
kteří byli na chvíli daleko a teď si musí být dlouho 
pořád blízko. – Lidé povstali k  činům, ale vlastně 
sedí nejvíc doma. Povstali v duchu. – Povznesli se, 
i když letadla nelítají. (Proč tohle všechno vzniklo, 
nám kdosi kdesi tají.) – Chtěli jsme zlaté tele, teď 
vzýváme lékaře a  učitele. – Najednou víme, co je 
důležité. A důl to není. – Máme už desátý den stav 
nouze. Ve stavu nouze však máme všechno. Máme 
všechno kromě respirátorů, ochranných roušek 
a pohody. Lidé mají strach, že je čeká krach. Bojíme 
se o lékaře a sestry, i když nejsou vlastní. Práce mají 
moc, testují nemoc, potřebují pomoc. – Na letišti 

mnoho politiků vítá letadlo. Přijel snad nějaký král? 
Nikoli, zdravotnický materiál. – Na burze dávno 
spadly akcie. Naštěstí žádné nemám, srdce mi pro 
ně nebije. – Ve stavu nouze není nám špatně pouze. 
A že nemůžem ven? Poděkujme za každý nový den. 
– I když se nehrají žádné zápasy, vedeme 6:1. Nad 
virem. – Jak můžeme bojovat s něčím tak maličkým, 
že to ani není vidět? Že se nestydíme! Ale dobře tak. 
Kdybychom nebojovali s ním, bojovali bychom asi 
s někým jiným. Za něco, pro něco, o něco ... a vlast-
ně na nic. Takhle bojujeme sami se sebou. Vítězíme. 
V trpělivosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti a ukáz-
něnosti… Vítězíme? Ještě pořád? Ty taky? 

A teď milé děti a milí dospělí: Spočítejte, kolik je 
tam rýmů? A kolik je tam protikladů? ... A kolik 
získali jsme kladů? ... Takový malý vir. A  jak už 
teď nás poučil. Stále se však můžem smát, s dětmi 
si hrát, taky spát i se milovat. Přitom znát a držet 
správný věcí Řád, vědět, co je zápor, co je klad, do-
kud svět světem bude stát. 

lenka jelínková

Paradoxy dnešních dnů

PíSkoviŠTě v roce 2019 se konalo v režii Sladovny Písek, s podtitulem Festival dětské radosti. Zajímavým 
a různorodým programem ožilo celé město, multiinstrumentalisté se mísili s diváky, hudba zněla v okolí řeky Otavy... 

Tak si na skvělou akci zatím alespoň zavzpomínejme za pomoci několika fotografií Martina Zborníka. 

Podzimní Taneční kurzy 2020 se budou konat tra-
dičně od září 2020 vždy v úterý (kurz A) a ve středu 
(kurz B) od 19 hodin ve Velkém sále Kulturního 
domu Písek. K dispozici je na každém kurzu 45 
míst pro dívky a 45 míst pro chlapce. Místa budou 
na rezervaci, kterou učiníte on-line přes web www.
centrumkultury.cz. 

On-line rezervace tanečních bude spuště-
na v úterý 14. dubna v 18 hodin na kurz A a ve 
středu 15. dubna v 18 hodin na kurz B.

taneční kurzy podzim 2020

On-line rezervaci je potřeba vyzvednout (tzn. 
zaplatit a vyměnit za průkazky a gardenky) nej-
později do čtvrtka 30. dubna 2020 v  pokladně 
kulturního domu. Pokud se on-line místa obsadí, 
je možné se ještě dohlásit na pokladně kulturního 
domu, a když bude dostatek párů, kapacita kur-
zů se navýší. Pokladna je otevřena od pondělí do 
pátku od 8 do 16 hodin.

Cena kurzovného pro jednoho účastníka je 
2300 Kč. K jedné průkazce tanečníka je možné za-
koupit v pokladně Kd také gardenku v ceně 400 
Kč, která opravňuje ke vstupu na všechny lekce. 
V ceně kurzovného i gardenky je závěrečný ples.

V  Tanečních kurzech platí podmínka vhod-
ného oblečení. Tato zvyklost se týká nejen frek-
ventantů kurzu, ale i všech dalších návštěvníků. 
Vhodné oblečení pro účastníky kurzu a  i  pro 
návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro 
všechny, kteří se chtějí zúčastnit hodiny.      -kd-

nyní v březnu měly začít on-line rezervace na Podzimní taneční kurzy 2020. 
z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření nákazy 
koronavirem máme v současné době všechny objekty centra kultury města 
Písek zavřeny. z tohoto důvodu budou posunuty i on-line rezervace tanečních. 
Pokud to situace dovolí, on-line rezervace spustíme v dubnu. 

Písečtí diabetici 
v době pandemie

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Písek ozna-
muje, že kancelář v Jablonského ul. 395 (vchod 
od řeky) bude otevřena opět až po ukončení 
nouzového stavu, a to vždy v pondělí od 14 
do 16 hodin. 

Pravidelná schůzka, která se měla konat 
8. dubna, se z důvodu nouzového stavu ko-
nat nebude, stejně jako je odložen plánovaný 
zájezd 14. 4. do Netěchovic – Božetic. 

jiŘí ToMan, 
předseda, Svaz diabetiků čR 

– pobočný spolek Písek

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

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

e-mailem:  inzerce@piseckysvet.cz.
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V Prácheňském muzeu jsme společně uspořádali 
několik tvých výstav, jednu také v Galerii Portyč, 
kterou zahajoval náš společný přítel, tvůj profesor ze 
studií, historik umění Jaromír Zemina, velký příz-
nivec Písku. S Jaromírem Zeminou jsme v píseckém 
muzeu v průběhu let (kromě jiných) zahájili celkem 
tři výstavy Oldřicha Smutného, jeho celoživotního 
přítele a tvého profesora z pražských studií. Mám ráda 
taková propojování lidí na jejich cestách za uměním. 
Vždy to bylo pro mne velmi obohacující a inspirativ-
ní. Ostatně je toho dokladem i naše setkání. Město 
nad Otavou se stalo pro tebe a tvoji výtvarnou tvorbu 
zcela zásadním. Tvoje pastely píseckých zákoutí 
i okolní krajiny dokládají vřelý vztah k městu nad 
Otavou, které se stalo tvým druhým domovem...

A tak si dovoluji položit ti několik otázek v roz-
hovoru pro čtenáře Píseckého světa. Původně 
jsi vystudoval na divadelní fakultě AMU kresbu 
a malbu u profesora Oldřicha Smutného. Ve své 
profesi se věnuješ grafice, ale souběžně s výtvar-
ničinou také muzice. Co převažuje?
Myslím si, že se obojí vzájemně doplňuje. divadlu 
jsem se po absolvování katedry scénografie věnoval 
asi dva roky, to jsem dojížděl do Horáckého diva-
dla v Jihlavě. ale spíš jsem vždycky inklinoval ke 
kreslení a malování, hudba se pak přidala o něco 
později. ale tím se člověk v dnešní době těžko 
uživí. Kdysi jsem se vyučit sazečem–typografem 
v tiskárně, a tak pracuji jako grafik a malování 

a psaní písniček je mým velkým koníčkem, součástí 
mého života i jeho smyslem.

Zájem o výtvarno tě provázel určitě od dětství, 
bylo tomu tak i s hudbou?
To vznikalo postupně, nejdříve jsem převážně 
kreslil, časem vznikaly písně, které jsem si zazna-
menával, a nakonec jsem cítil i chuť a potřebu začít 
hrát a zpívat... Od mládí jsem poslouchal Beatles, 
Rolling Stones a hlavně Boba dylana. Měl jsem rád 
i českou poezii, Halase, Reynka, v posledních letech 
jsem objevil i nádherné texty mého pana profesora 
dějin umění Jaromíra Zeminy, některé jeho texty 
jsem dokonce s jeho svolení zhudebnil a zpívám 
je na svých občasných koncertech. a z českých 
muzikantů mám rád třeba Vláďu Mišíka nebo 
Ivana Hlase. Před nedávnem jsme měli dokonce 
v klubu Kaštan v Praze společný koncert našeho 
příležitostného sdružení 3xH (Hlas, Hříbal, Hilský).

Ovlivňují se hudba a výtvarné umění navzájem 
v tvojí tvorbě? Když se dívám na tvé obrazy a po-
slouchám tvé skladby, nacházím určité propojení...
Jak už jsem říkal, myslím si, že se obojí vzájemně 
doplňuje. Malování i psaní písniček je pro mne 
i mapováním mého života, většinu kreseb, které 
vznikají v plenéru, datuji, je to pro mě i forma 
deníku, záznam událostí ve své celistvosti...

Vyrůstal jsi v rodině, kde mělo umění svoje místo?
ano, tatínek byl velmi výtvarně i jazykově nadán, 
sám byl velmi zručný kreslíř a též i maloval. Vy-
studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze – specializace český a francouzský jazyk. 
a tatínkův bratranec byl významný český architekt 
Václav Hilský a jeho syn je zase překladatel z an-
gličtiny – autor uceleného překladu díla Villiama 
Shakespeara Martin Hilský... Můj starší bratr také 
maloval, vystudovali jsme dokonce postupně stej-
nou školu a naším společným učitelem malování 
byl akademický malíř docent Oldřich Smutný. 
Má neteř Zuzana také vystudovala scénografii na 
alternativní katedře daMU a synovec Matěj píše 
písničky a vystupuje s kapelou.

To je vskutku neobyčejně bohaté a inspirující 
rodinné podhoubí. Zaznamenala jsem na tvém 
posledním CD i jméno tvojí starší dcery, jako 
zpěvačky. Kdy padlo její rozhodnutí vystupovat 
s otcem?
To přišlo tak nějak přirozeně samo. Když byla Bára 
malá, měla ráda moje písničky, pak začala chodit do 
LŠU na zpěv, no a později začala občas zpívat s mou 
kapelou. S tou ale vystupujeme jen párkrát do roka, 

Malíř a hudebník Petr Hilský 
a jeho osudové město Písek

protože nestíhám, pendluji neustále mezi Prahou, kde 
mám 88letou maminku, práci a kamarády – a Pís-
kem, kde žiju s ženou Evou a jedenáctiletou dcerkou 
Táničkou. Vystupujeme také někdy jen v duu či triu 
– s kytaristou Pavlem Liptákem a někdy i s Ondřejem 
Konrádem, hráčem na foukací harmoniku.

Do Písku již roky dojíždíš za svou druhou rodinou. 
Je malá Tánička také políbena nějakou Múzou? 
Její maminka má k hudbě rovněž velmi blízko...
Tánička je hudebně i výtvarně nadaná, to má nejen 
po mně, ale i po mamince a celé její rodině, tam 
jsou všichni výborní hudebníci.

Petře, za dva roky tě čeká kulaté životní výročí. 
Za prvé doufám, že společně vypijeme sklenku 
dobrého vína na tvoje zdraví, ale také bych se tě 
ráda zeptala, jak pohlížíš na ty prožité roky zpětně, 
čeho si nejvíce vážíš, z čeho míváš radost a co by 
bylo tvée velké přání do dalších časů?
Nejdůležitější jsou pro mě moji blízcí, celá moje 
rodina, kamarádi a přátelé, malování a hudba je 
jen součástí mého života, byť důležitou... a co 
bych si tak přál do dalších časů? To už jsem myslím 
v nějakém starším rozhoru říkal a stále to platí: 
samozřejmě, že bych se chtěl malování a muzice 
věnovat intenzivněji, mít víc času pro své blízké... 
ale díky za každý nový den, kdy mi bude dopřáno 
kráčet dál tak, jak doposud.

Petře, děkuji ti za rozhovor a budu se těšit opět někdy 
na setkání v Písku, až pomine tato současná nevlídná 
doba, nepřející lidskému setkávání.

iRena MaŠíková konŠTanTová, 
březen 2020

s Petrem Hilským jsme se poznali kdysi v legendární písecké literární kavárně 
rW café. stále mi to místo neuvěřitelně chybí, stejně tak jako její úžasná 
programová náplň a neopakovatelná atmosféra. to místo mělo genia loci!

Příležitostné sdružení 3xH (Hlas, Hříbal, Hilský)
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Ing. Jaroslav Cícha je dlouholetým píseckým geo-
logem a kromě správy sbírek, bohaté přednáškové 
a hlavně publikační činnosti či organizaci každo-
roční mineralogické burzy připravuje čas od času 
i tematicky zaměřenou výstavu. Z těch posledních 
to byly Poklady z uranové šachty z Předbořic u Mi-
levska nebo Čarovný svět krystalů – pegmatitů 
z Čertova břemene, pořádané v letech 2016 a 2017. 

do jím spravované oblasti spadá i  výzkum 
jednoho z nejcennějších nerostů – zlata. Od le-
tošního roku tak obohatil expozici Zlato v Poo-
taví v  Prácheňském muzeu o  nový mimořádný 
nález přírodního zlatého nugetu. Ten má podobu 
bohatě prorostlého křemenného valounu o  cel-
kové hmotnosti 53 g. díky své velikosti se jedná 
o největší novodobý nález zlatého nugetu, který 
byl kdy získán a  uložen do českých muzejních 
sbírek. Tato vzácná ukázka byla nalezena detek-
torem kovů na okraji Písku během archeologic-
kého výzkumu prováděného Prácheňským mu-
zeem. dalším čerstvým přírůstkem do písecké 

HIstorIe

Když v roce 1713 řádila morová nákaza, pak kromě 
opatření, podobných v zásadě těm dnešním, byli 
měšťané vybízeni k modlitbě Růžence v kostele. 
Mor město minul a dodnes se těšíme ze znamení 
vděčnosti zachráněných – z mariánského slou-
pu, kde P. Marii obklopují sochy dalších svatých 
přímluvců.

Když na konci roku 1741 byli měšťané těžce 
poděšeni oprávněnou obavou, že armáda zákoni-
té panovnice Marie Terezie bude dobývat město 
obsazené francouzským vojskem, které bylo spo-
jencem uzurpátora Karla albrechta Bavorského, 
měšťané se opět sešli v mariánském chrámu, aby 
vzývali ochránkyni města a  nebezpečí bylo od-
vráceno. Z vděčnosti pak byla založena Městská 
slavnost, při níž byl v procesí nesen obraz Panny 
Marie Písecké, tou dobou již skutečně vnímaný 
jako Palladium města.

až se nákazy i naše rozbujelé strachy přeženou, 
jak budeme děkovat my, jakou památku zanechá-

me budoucím? Možná, že žádnou, protože na 
přímluvnou sílu Panny Marie a dalších ochrán-
ců většinou mnoho nedáme. Mluvím teď zvláště 
o  těch z nás, kteří se nazýváme věřícími a kteří 
mají v  římské církvi dostatek důvodů a  příle-
žitostí žádat o  přímluvu svaté ochránce. a  těch 
ochránců se v  Písku připomíná mnoho. Kolem 
sloupu, po stranách vchodu balustrády, sv. Še-
bestián a sv. Roch, kardinální přímluvci v těchto 
případech, podobně jako sv. Rozálie, odpočívající 
ve své jeskyni v podstavci sloupu. a stojí tu sochy 
dalších patronů města – svatého knížete Václava 
a svatého papeže Pia V. 

a teprve ve velmi nedávných časech město zís-
kalo dalšího ochránce v  boji proti nákazám – sv. 
Karla Boromejského, kardinála a  arcibiskupa mi-
lánského, jemuž je zasvěcen kostelík na Hradišti. 
Za uzavřenými vraty farního chrámu, ale to nechť 
nikoho neodrazuje, je na oltáři v jižní lodi střežena 
replika již jmenovaného obrazu Panny Marie Pí-

sbírky Prácheňského muzea obohatil 
největší novodobý nález zlatého nugetu

secké (foto viz protější strana). Od soboty 21. břez-
na byl obraz přenesen hned za mříž pod kruchtu 
děkanského kostela. Matka Boží trpělivě naslouchá 
všem prosbám. Římané mají svůj mariánský obraz 
Salus populi Romani – Záchrana římského lidu – 
obzvláště ctěný papežem. Písečtí svoji Záchranu 
píseckého lidu – Salus populi areniani! 

jan adáMek, historik Prácheňského muzea

Jak jsme si počínali my, Písečané, když jsme byli v minulosti tísněni epidemiemi 
a válkami? od času posvěcení farního kostela se stala Panna Maria, Matka 
Boží, jak zní její nejvznešenější titul, zvláštní ochránkyní města Písku.

Písek v době koronamoru
– jakou památku zanecháme my?

geologické sbírky je menší úlomek křemene se 
zlatem o hmotnosti necelé 3 g, nalezený rovněž 
detektorem kovů při archeologickém průzkumu, 
tentokrát na Vodňansku, který nálezce písecké-
mu muzeu daroval. Již v minulém roce se poda-
řilo muzeu navíc zakoupit i dvojici pozoruhod-
ných, opět detektorem nalezených zlatých nugetů 
z Vodňanska o hmotnosti 10 a 15 g. Všechny do-
hromady tak tvoří soubor raritních novodobých 
nálezů přírodního zlata, jenž je v  našich muze-
ích zcela unikátní. Všechny uvedené nálezy jsou 
v expozici vystaveny spolu s cennou ukázkou zla-
ta z Křepic u Vodňan z roku 1927 a jinými drob-
nějšími vzorky zlata z regionu.

další ukázky zlatých nugetů nalezených v již-
ních Čechách detektory kovů se díky ochotě 
nálezců podařilo Jaroslavu Cíchovi krátkodobě 
zapůjčit k  prostudování ze soukromých sbírek. 
V současné době probíhá ve spolupráci s Národ-
ním muzeem v Praze komplexní výzkum tohoto 
nového, v  ČR zatím blíže nepoznaného feno-

ménu. Ukazuje se, že rozšíření detektorů kovů 
u nás umožnilo nálezy vzorků zlata v dosud té-
měř neznámých formách a  typech výskytů, a  je 
třeba zčásti přehodnotit naše dosavadní znalosti 
o  rozšíření a  způsobu chování zlata v  přírodě. 
Současně je vhodné upozornit, že žádná novo-
dobá zlatá horečka na Písecku nehrozí. Jedná se 
pouze o naprosto ojedinělé a náhodné nálezy mi-
neralogického charakteru, vědecky mimořádně 
zajímavé a důležité, avšak zcela bez ložiskového 
nebo průmyslového významu.

vaŠe PRáCHeŇSkÉ MuzeuM

vzledem k uzavření všech expozic i poboček Prácheňského muzea v Písku, 
tedy vyjma pozorovací věže na rybníku Řežabinci, kam je pořád možné 
vyrazit, a nejisté době znovuotevření může se dnešní text podívat pod ruce 
některému z muzejních odborných pracovníků...

Jeden v nedávné době nalezený valoun obsahující 
zlatý nuget, foto Jaroslav Cícha

Mariánský sloup na Alšově náměstí. Foto pisek.eu

zAMYŠlení

Nevěříme ve Stvořitele všeho viditelného i nevidi-
telného, který dal zákony vesmíru, přírodě, nám 
lidem a je otcem nás všech bez rozdílu původu, 
národnosti, barvy pleti, vzdělávání, postavení 
a vyznání. dává lidem, kteří si to zaslouží, ducha 
tvořivého vědění. Jen lidé malí a malicherní si chtějí 
přisvojit to, co nám Jeho vůle propůjčila pro druhé. 
Užívejme darů ducha v pokoře své mysli, aby zrno 
poznání vydalo užitek stonásobný. aby pravda 
a láska vítězila nad lží a nenávistí, abychom lépe 
poznávali své nepřátele, uměli s nimi promluvit tak, 
jako by oni promlouvali s námi, aby byl ve světě mír.

Nechceme zbraně hromadného ničení, bom-
bardování, armády vojáků, které se předstihují 
v  prokazování své síly a  moci. Zatím jen cvičí. 
Je nejvyšší čas vytvořit celosvětový bezpečnostní 
sbor, který by v zárodku potlačil prostřednictvím 
národních bezpečnostních sborů všechny snahy 
o  užití zbraní hromadného ničení a  vyvolávání 
konfliktů. Nic by se nemělo utajovat! Cesta bez-
mezné svobody, práva silnějšího, nekontrolova-
telná touha po moci a slávě vede k zániku lidstva.

Bůh nás stvořil k  obrazu svému. dal nám 
svobodnou vůli, ale také zákony vzájemné víry, 
naděje a  lásky. Vše, co máme, umíme, po čem 
toužíme, vše existuje jen díky společenství lidí. 
Z Boží vůle. Nemáme si proto nic přivlastňovat. 
Jedinec bez společenství lidí neznamená nic. Jen 
ten, kdo umí společnosti víc dávat než brát, může 
být opravdu svobodný. Potom nebude stát ani 
o moc a slávu, bude si vážit majetku, naší krásné 
země a lidí.

Musíme dodržovat zákony lidské a  zákony 

Boží. Jsme lidé hříšní. Máme mnoho pochybnos-
tí, vlastních názorů, které však nesmíme považo-
vat za jedině správné. Musíme umět naslouchat 
jiným a přiznat i cizí pravdu. Každý člověk by měl 
znát desatero Božích přikázání, snažit se vyvaro-
vat sedmi těžkých hříchů a praktikovat víru v člo-
věka, neztrácet naději, že musí dojít k správnému 
poznání, a nezapomínat na lásku.

Nesmíme být leniví v myšlení ani v práci. Ko-
lik řečí znáš – tolikrát jsi člověkem. – Nezříkej se 
světa, obdivuj jeho krásu a snaž se je chránit pro 
druhé! – Nezříkej se citu, jeho svědectví budou 
jednou vyrovnány tvé myšlenky a  činy! – Ne-
zříkej se přátelství, ale v nouzi pomoz každému, 
jako by byl tvůj nejlepší přítel! – Sám rozdávej 
odpuštění, abys i Ty mohl dojít k pravdě v  tom 
čase, až přijde poznání!

Každý člověk by měl poznat manuální práci. 
Naučit se dokonale něco potřebného i pro druhé. 
Mladým lidem by prospěla a naší zemi pomohla 
jednoroční pracovní ekologická služba na pomoc 
přírodě.

Vývoj informačních systémů měl snížit admi-
nistrativu. Opak je skutečností. Přibývá počíta-
čových odborníků, ale i  počet škodlivých virů 
v systémech. Vznikají nové komise, odpovědnost 
se vytrácí a srozumitelnost je složitější.

Přestaňme konečně praktikovat televizi jako 
reklamu. Peníze věnujme skutečné kultuře bez 
násilí, střílení a  narychlo vytvořených pořadů. 
Hudba má příběhy jen podkreslovat, nepřehlu-
šovat a herci by se měli naučit zřetelně mluvit. – 
Stali jsme se nucenými konzumenty reklamy. Vy-
hazujeme koše nečtených reklam. Máme internet 
a můžeme si vybírat vše potřebné lépe, než když 
jsme šetřili naše lesy naše lesy a sbírali starý papír. 
Proč v hospodářsky vyspělých zemích vymýšlíme 
umělou zaměstnanost pro lidi většinou z  dobře 
situovaných rodin, kteří umí vše trochu a nechce 
se jim dělat? – V obchodní činnosti je mnoho or-
ganizací, které jen dublují prodej, aniž by přines-
ly něco potřebného pro kupujícího a společnost. 
Někdy zákazníkům přímo škodí. Například pro-
dej elektřiny. – Proč musí mít železniční dráhy 
konkurenci, když za kolejiště, nádraží, železniční 
svršek odpovídají? Jestli je tato činnost také roz-
dělena, tak proč? Konkurence má přinášet něco 
nového, lepšího a  nebýt jen spekulativní záleži-
tostí. – Ve zprávách o vlastnických, obchodních 

ÚvAHY Pro ŽIvot

a jiných transakcích se často opakují dílčí údaje, 
které informace znepřehledňují. Množství údajů 
v návaznosti na další předpisy a ustanovení nutí 
uživatele hledat pomoc odborníků a vede k myl-
ným rozhodnutím. S  počtem vyplňovaných tis-
kopisů přibývá i  úředníků. – Organizace, které 
těží z neznalostí lidí, by neměly existovat. Peníze 
půjčovat jen lidem, u nichž je záruka, že je vrátí. 
Zakázat zvyšování úrokových sazeb při pozdním 
vracení peněz.

Nerozhodnost v soudnictví je přímo zarážející. 
advokáti obcházejí paragrafy a  výmluvami pro-
dlužují rozhodnutí soudu. Proč mnoho let neví-
me, zda se člen vlády dopustil trestného činu, nebo 
je nevinný? – Rozborem trestného činu, při dů-
kladné znalosti práva, majíce na paměti, že pravda 
a láska vítězí nad lží a nenávistí, musí soudy včas 
rozhodnout! Měly by také znát pracovní a morál-
ní profil obžalovaného a nepodléhat politikaření. 
Některé politicky stanovené podmínky jsou pak 
příčinou sporů a  demonstrací. Ve společnosti je 
stále víc lidí, kteří chtějí obcházet zákony. Z  ve-
řejné činnosti mít osobní prospěch. Jejich pýcha, 
neupřímnost, neskromnost a  předstírání působí 
negativně na celou společnost. Spolu s upadajícím 
zájmem o  kulturu slova, zpěvu, hudby a  kvality 
kulturních pořadů přibývá i trestných činů. Chybí 
příklady lidí, kteří něco dokázali ve vědě, v práci, 
lékařství, kultuře, sportu, ve svém plném životě. 
Bojových a detektivních vzorů je dost. Za to poe-
zie, úsměvů, pohody a šťastných konců potřebu-
jeme víc. – Také bych přál všem poslancům, aby 
mohli hlasovat podle svého nejlepšího svědomí. 
Snad by někdy došlo k větší shodě napříč celým 
politickým spektrem. Zamysleme se nad mno-
hastupňovými úřady, soudy a parlamenty. Vždyť 
přece méně radilů a víc kvalitních odpovědných 
lidí by pomohlo všem. – Je také hodně dobrých 
věcí. dělejme proto všechno s chutí, radostí s pře-
hledem a láskou. – Věřme lidem!

M.P.

Vážená redakce, bydlím v Písku u rodačky z dětství. Bude mi letos 90 let. Jsme oba vdovci. Díky tomu, 
že si pomáháme, je nám dobře. Jsme stále méně pohybliví. Čteme, posloucháme telezivi, občas nás 
někdo navštíví. Starám se o domácnost. Dokud jsem měl chalupu, vyřezával jsem z lipového dřeva 
ptáčky. V Písku nemohu. Vzpomínám na mládí, občas si zazpíváme a recituji si jen tak pro sebe 
básničky a písně svého kamaráda z mládí, horlivého skauta. Jsem věřící člověk a myslím si, že trochu 
víry ve Stvořitele a zamyšlení se nad občasným soužitím nemůže nikomu uškodit. Loni jsem napsal 
Úvahy pro život I. Začal jsem verši mého kamaráda Jana Kratochvíla ze sbírky básní Hlídání pramenů. 
Trochu jsem je přizpůsobil svému vkusu. Protože se mi tato část zdála pro Písecký svět příliš poetická 
a duchovní, posílám Vám druhou část Úvahy pro život II z ledna dnešního roku. Naznáte-li, že by 
se čtenáři Píseckého světa mohli dovědět, co si myslí devadesátiletý dědek o životě, tak to zveřejněte. 

MiRek PokoRný

Písecká Madona, foto archiv

Mariánský sloup na Alšově náměstí. Foto pisek.eu
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Mohou zaměstnanci (např. prodavači, 
řidiči kamionů či MHd) odmítnout 
nastoupit do práce?
Pouze pokud k tomu budou mít zákonem předví-
daný důvod – např. péče o dítě do 10 let, nařízená 
karanténa, onemocnění apod. V opačném případě 
se bude jednat o neomluvenou absenci, v jejímž 
důsledku může zaměstnavatel při splnění zákonných 
podmínek ukončit pracovní poměr (okamžitým 
zrušením nebo výpovědí) a vymáhat náhradu škody, 
pokud mu nějaká v té souvislosti vznikne. V případě 
zásadních nedostatků v ochranných opatřeních 
zaměstnavatele je možné výkon práce odmítnout (§ 
106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce). 
Musí se však jednat o bezprostřední ohrožení zdraví. 

Musí zaměstnavatel zaměstnancům 
zajistit ochranné pomůcky?

Zákon se zaměřuje především na ochranné pomůcky 
pro práci s rizikovými materiály či v rizikových ob-
lastech. Taková opatření zpravidla vyplývají z povahy 
zaměstnání, nikoli z „mimopracovních“ skutečností, 
jakou je třeba právě šíření nemoci. Z obecné prevenč-
ní povinnosti však lze dovodit, že zaměstnavatel je po-
vinen minimalizovat rizika pro zaměstnance. Má tak 
povinnost zajistit na pracovišti dostatečná opatření ke 

snížení rizika nákazy. Těmi může být nadstandardní 
zajištění hygienických pomůcek, omezení osobních 
schůzí a setkání aj. Pokud zaměstnavatel není schopen 
dle názoru zaměstnance dostatečná opatření zajistit, 
neznamená to automaticky, že by mohl práci nevy-
konávat. Pokud zaměstnavatel prohlásí, že vhodná 
opatření není schopen zajistit, jedná se o překážku na 
straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada 
mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě, že 
zaměstnavatel preventivní opatření podcení, může 
odpovídat za případnou újmu tím způsobenou.V pří-
padě zásadních nedostatků v ochranných opatřeních 
zaměstnavatele je možné výkon práce odmítnout (§ 
106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce). 
Musí se však jednat o bezprostřední ohrožení zdraví.

Mohu jít na vycházku se psem i po 
omezení pohybu osob na území Čr dle 
opatření vlády z 15. 3.?

ano, z opatření vlády o omezení volného pohybu 
osob existují výjimky a jednou z nich je “pobyt v pří-
rodě a parcích”. avšak jste-li na takové vycházce, 
vyhýbejte se shlukování s ostatními návštěvníky 
parku. Přestože to není z opatření zcela zřejmé, 
domníváme se, že pod tuto výjimku spadá také 
cesta mezi domovem a parkem.

Jako senior mám obavu jít v době 
nouzového stavu pro důchod na 
poštu. Mohu za sebe poslat někoho 
jiného?
ano. Vzhledem k doporučení, aby osoby staršího 
věku a osoby s oslabenou imunitou neopouštěly 
v době epidemie koronaviru své obydlí, se v období, 
na které je z tohoto důvodu vyhlášen nouzový stav, 
mimořádně umožňuje, aby tyto osoby měly možnost 
účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné 
nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto 
projevu vůle slouží formulář, který musí být vlastno-
ručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněn-
cem. Formulář je k dispozici na webu www.cssz.cz.

Mohu opustit bydliště ve městě, kde 
je vyšší riziko nákazy, a odcestovat na 
chatu na samotu do přírody?

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného po-
hybu osob je možné opustit místo bydliště pouze 
ve velice omezených případech. Pojem bydliště lze 
podle nás vyložit tak, že půjde i o chatu, kde se budete 
po delší dobu cíleně zdržovat. Pokud je tedy cílem 
přesunout se na chatu při současném dodržení všech 
bezpečnostních opatření a minimalizování kontaktů 
s jinými lidmi a pobývat tam např. měsíc či dva, pak je 
to v souladu s účelem nařízení omezit šíření nemoci 
COVId–19. Současně může jít o místo v přírodě 
s omezenou možností kontaktu s dalšími lidmi, což 
opět může být v souladu s výjimkou „pobyt v pří-
rodě“. Podobně bychom vykládali i situaci, kdy se 
rozhodnete přechodně pobývat např. s rodiči, abyste 
jim mohli poskytovat péči. Zde by šlo o přechodný 
cílený pobyt s účelem péče o blízké osoby.

Mohu být jako otec přítomen 
u porodu svého dítěte?

Ne. Na základě mimořádného opatření ministerstva 
zdravotnictví ze dne 18. 3. nemohou na lůžková 
oddělení nemocnic nově návštěvy ani za rodička-
mi. Zákaz se nadále netýká návštěv na dětských 
odděleních, u lidí s omezenou svéprávností a lidí 
s nemocí v posledním stadiu či v hospicích.

zpracováno podle PoRadnY on-line 
koronavirus.frankbold.org
zdenka jelenová

Krizový štáb se ve spolupráci se složkami integro-
vaného záchranného systému podílí na koordi-
naci provedení záchranných a likvidačních prací 
a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života 
obce a následně na koordinaci obnovovacích prací 
na postiženém území obce. Při vyhlášení krizového 
stavu krizový štáb zejména zabezpečuje vyhodnoco-
vání situace, přijímá opatření k řešení, spolupracuje 
s orgány, zabezpečuje nouzové přežití a ochranu 
majetku, pomáhá řešit likvidaci následků situace.

Krizový štáb povinně zřizují pouze obce s roz-
šířenou působností. Ostatní obce jej mohou zřídit 

co je krizový štáb obce, 
kdo a kdy ho zřizuje a svolává?

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Písek s působností pro správní obvod města byl starostou 
města Písku zřízen v lednu 2011 a je jeho pracovním orgánem pro řešení krizové situace. 

Složení krizového štábu města Písku
vedoucí: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města; zástupce vedoucího: Ing. Petr Hladík, 1. místostarosta
ČLENOVé: Ing. Zlatuše Hofmanová, MÚ Písek, tajemnice; plk. Mgr. Bc. Jaroslav Svoboda, Poli-
cie ČR; plk. Ing. Luboš Broulim, Hasičský záchranný sbor Jč. kraje; Lukáš Nebes, Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Písek; Phdr. Jaroslav rapant, Městská policie Písek; Ing. Jiří Votýpka, 
MÚ Písek, odbor vnitřních věcí; Ing. Miloslav Šatra, MÚ Písek, odbor ŽP; Ing. Michal Kovařík, 
MÚ Písek, odbor dopravy; Josef Hrádek, Městské služby Písek s. r. o.
tajemník krizového štábu: Ing. Aleš Kudlák, Ph.d., MÚ Písek, kancelář úřadu
Zástupci složek integrovaného záchranného systému: 
•	 mjr. Ing. Filip Jareš, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Územní odbor Písek
•	 npor. Mgr. Bc. Petr Drápal, Policie ČR Krajské ředitelství policie Jč. kraje
•	 Jiřina Houdková, Zdravotnická záchranná služba Jč. kraje

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Písek projednává možnost řešení krizové situace, navrhuje 
opatření hejtmanovi Jč. kraje nebo starostce města Písku, a to zejména na základě podkladů členů 
bezpečnostní rady Jč. kraje nebo obce s rozšířenou působností Písek; členů stálé pracovní skupiny 
krizového štábu Jč. kraje nebo obce s rozšířenou působností Písek.

Frank Bold provozuje bezplatnou 
poradnu o tom, jak řešit dopady pandemie

Mohu po dobu nouzového stavu řídit, 
i když mi propadl řidičský průkaz?
ano. Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou 
po dobu nouzového stavu dál řídit. Lidé mohou 
též používat i propadlé občanské průkazy. Podle 
stanoviska ministerstva vnitra mohou občané, 
u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním 
pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 
1. března 2020, mohou na území ČR prokazovat 
svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.

Může mi být přikázána práce?

Krizový zákon umožňuje za trvání nouzového stavu 
uložit fyzickým osobám pracovní povinnost nebo 
povinnost pracovní výpomoci. Podle současného 
opatření se možnost uložení povinnosti týká stu-
dentů v denní formě studia vyšších odborných a vy-
sokých škol v sociálních oborech vzdělání. To, zda 
jim bude povinnost uložena, závisí na rozhodnutí 
hejtmanů krajů. Za neuposlechnutí příkazu k plnění 
pracovní povinnosti podle krizového zákona může 
být uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč.

Je šíření koronaviru trestný čin?

Koronavirus byl zařazen do seznamu nakažlivých 
nemocí podle trestního zákoníku. To znamená, že 
šíření koronaviru je trestným činem. Kdo úmysl-
ně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo 
rozšíření koronaviru, může být potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci. Sazba trestu může být vyšší 
v závislosti na tom, zda je šířením způsobena smrt 
nebo těžká újma na zdraví. Trestným činem je však 
také šíření nemoci z nedbalosti. Základní trestní 
sazbu představuje odnětí svobody až na jeden rok, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Pokud je ale 
tímto nedbalostním jednáním způsobena smrt 
nebo těžká újma na zdraví a pokud jsou touto 
nedbalostí hrubě porušeny předpisy na ochranu 

veřejného zdraví, sazba může být navýšena až na 
10 let. Je důležité, že tímto nedbalostním trestným 
činem je i porušení nařízené karantény.

Mám nárok nechat se na covid-19 
otestovat, i když nemám příznaky?

ano, formou placené služby u některé z laboratoří 
uvedených na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: 
koronavirus.mzcr.cz.

co hrozí za porušení zákazu 
shromáždění více než 30 osob?

do odvolání jsou zakázány soukromé i veřejné akce 
s účastí přesahující 30 osob ve stejný čas. Platí zákaz 
přítomnosti veřejnosti v posilovnách, na koupališ-
tích, v soláriích, saunách a dalších wellness službách, 
v hudebních a společenských klubech, zábavních 
zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích. dále 
je zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb 
v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, 
hygienických potřeb, léků a dalších. Uvedený zákaz 
se týká i restaurací a jiných stravovacích zařízení. 
Režim zákazů se řídí zákonem o krizovém řízení 
a v případě porušení zákazu týkajícího se shroma-
žďování osob je možné uložit pokutu až 20 000 Kč.

Platí tříměsíční odklad splátek hypoték 
a spotřebitelských úvěrů?

Česká bankovní asociace uvedla: „Vhodným nástro-
jem možných tíživých dopadů epidemie je v dolo-
žených případech poskytnout klientům možnost 
tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotře-
bitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří 
na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně 
výdělečně činných, protože lze předpokládat, že 
právě na ně dopadne nejtíživěji.“ Prozatím však 
většina bank jednoznačný závazek umožnit odklad 
splátek spotřebitelských úvěrů nekomunikovala. 
V případě problému se splácením doporučujeme 
nespoléhat příliš na pojištění schopnosti splácet. 
Je nutné pečlivě zjistit rozsah pojistného krytí, 
neboť například riziko ztráty zaměstnání často není 
součástí základního pojištění.

Mají právo mi na hranicích měřit 
teplotu i proti mé vůli? 

ano, podle opatření ministerstva zdravotnictví 
máte povinnost při překročení hranic strpět pro-

vedení kontroly příznaků infekčního onemocně-
ní. Při provádění této kontroly přitom může být 
požádána o součinnost též Policie ČR. V případě 
podezření na nákazu je zde povinnost podrobit se 
odběru biologického materiálu, tento odběr však 
může provádět pouze zdravotnický pracovník. 
Na hranicích vám tedy může být změřena teplota, 
odběr krve vám však může na hranicích provést 
pouze zdravotnický pracovník.

Je-li člověk v karanténě, může do 
nemocnice na vyšetření?

Osoba v karanténě je povinna se řídit zejména 
pokyny ošetřujícího lékaře. Je možné se dostavit 
na vyšetření v nemocnici nebo u lékaře, avšak po 
předchozí telefonické domluvě. Cílem je mini-
malizovat styk potenciálně nemocného s okolím.

Musí zaměstnavatel umožnit home 
office zaměstnancům, jejichž pracovní 
náplň to umožňuje?

Ne. Zaměstnanec je povinen práci vykonávat 
v místě sjednaném se zaměstnavatelem, prozatím 
žádné krizové opatření neukládá zaměstnavatelům 
povinnost home office umožnit.

Může stát nařídit maximální objem 
nákupu potravin na 1 zákazníka?

ano, právně možné to je, takové krizové opatření 
však vydáno nebylo.

Je škola povinna zajistit žákům 
možnost studia dálkovým způsobem?

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 
zakazuje osobní účast žáků ve školách (základních, 
středních, vyšších odborných i vysokých), což má za 
následek přerušení výuky na všech těchto školách. 
Je pouze na uvážení jednotlivých škol, jestli budou 
svým žákům dálkovým způsobem zadávat učivo 
k samostudiu, či nikoliv. 

co znamená uzavření škol pro 
pedagogy a jiné zaměstnance škol?

V případě pedagogů Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy doporučuje ředitelům škol, aby jim 
přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání 
úkolů žákům prostřednictvím elektronických nástro-
jů, příprava na výuku), případně mohou pedagogové 
využít samostudia. U nepedagogických pracovníků 
školy lze dovodit, že není-li možné jim přidělovat 
práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele 
ve smyslu § 207 a následujících zákoníku práce. 
S ohledem na uzavření škol a školských zařízení 
a následné vyhlášení nouzového stavu na celém 
území České republiky z 12. března 2020 připravilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový 
web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání 
žáků a studentů na dálku. https://nadalku.msmt.cz/cs.

epidemie má významné ekonomické a sociální dopady, ve kterých může být 
těžké se vyznat. Právníci z organizace Frank Bold proto spustili bezplatnou 
právní poradnu. najdete v ní už desítky odpovědí na nejčastější právní otázky 
relevantní pro občany, podnikatele, obce i státní správu. Má škola povinnost 
zajistit žákům dálkové studium? Můžu kvůli koronaviru žádat o odklad 
splátek? Mám jako živnostník nárok na daňové úlevy? Jaké jsou v době krize 
pravomoci a povinnosti starosty? všechny odpovědi najdete na koronavirus.
frankbold.org. Pokládat můžete ale i zcela nové dotazy.

AKtUální PorAdnA

jako poradní orgán starosty. Krizový orgán zřizu-
je a řídí starosta jako svůj pracovní orgán k řešení 
krizových situací. Svolává jej dle potřeby při vzni-
ku mimořádné události velkého rozsahu nebo 
v případě vyhlášení krizového stavu. 

Starosta je ohledně složení krizového štábu 
obce vázán § 13 vládního nařízení č. 462/2000 
Sb., podle něhož jsou členy krizového štábu 
vždy členové bezpečnostní rady a členové stálé 
pracovní skupiny krizového štábu. Čím odbor-
nější tým je, tím lépe.

Podle koronavirus.frankbold.org

výzvA vŠeM, Kdo BY se cHtělI zAPoJIt 
do PoMocI a sdílení informací: 

Sledujte web www.piseckysvet.cz a facebooko-
vou skupinu Kdo může v Písku si pomůže. 
Případně se můžete domluvit i pomocí e-

-mailu: redakce@piseckysvet.cz, nebo SMS na 
telefonní číslo 607 777 993 (Písecký svět).



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz
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11. 3. Janě Bártlové, Nalžovy, syn Jaroslav Bártl 
11. 3. Jiřině Petrýdesové, Písek, syn Matěj Hynouš 
11. 3. Simoně Machové, Chelčice, 
 dcera Eliška Machová 
11. 3. Lucii Márové, Písek, dcera Zuzana Hálová 
12. 3. Nikole rigóové, Kamenice, 
 syn Cristian Tomáš rigo
12. 3. Mgr. Janě Řehořové, Písek, 
 syn Mikuláš Řehoř 
12. 3. Bc. Haně rutrlové, Strachovice, 
 dcera Elen Šimková 
13. 3. Ing. Kateřině Novákové, Vodňany, 
 dcera Adéla Vincencová 
13. 3. Michaele Sladové, Prachatice, 
 syn Matyáš Loquenz 
15. 3. Monice Breuové, Písek, syn Tomáš Smola 
15. 3. Kristýně Bartovancové, Slabčice, 
 syn Dominik Kukrál 
16. 3. Simoně Dostálové, Milevsko, 
 dcera Linda Dostálová
16. 3. Veronice Tobolkové, Kestřany, 
 syn Teodor Starý 
16. 3. Kláře Červenkové, Protivín, 
 syn Ondřej Nečesaný

zemřeli:
Pohřební služba Foitová – vrba
10. 3. František Kolbábek, Písek, 85 let
10. 3. Jaroslav Březnický, Písek, 76 let
12. 3. Květoslava Našincová, Kestřany, 88 let
13. 3. růžena Bytelová, Písek, 93 let
14. 3. Ivanka Miňhová, Kestřany, 65 let
15. 3. Jana Moricová, Písek, 78 let
16. 3. Zbyněk Korecký, Čížová, 40 let
16. 3. Ing. Karel Bílek, Písek, 62 let
21. 3. Božena Pavelková, Písek, 89 let
24. 3. Marcela Velíšková, Vojníkov, 66 let
24. 3. Šárka Procházková, Údraž, 51 let

Pohřební služba Habich
11. 3. Ing. Ladislav Samek, Písek, 89 let
11. 3. František žák, Kukle, 63 let
13. 3. František Kub,Vodňany, 86 let
15. 3. Miloslav Kunt, Bernartice, 87 let
16. 3. Karel Berenda, Čimelice, 88 let
17. 3. Miloš Prell, Ražice, 74 let
17. 3. Marie žáčková, Písek, 73 let
18. 3. Věra Titlová, Písek, 89 let
19. 3. Věra Vokatá, Protivín, 62 let
20. 3. Jiří Štofl, Písek, 74 let
21. 3. Ing. Eva Němcová, Písek, 68 let

Pohřební služba Městské služby Písek
14. 3. Jiří Váňa, Zvíkovské Podhradí, nedož. 64 let
11. 3. Miloslava Melicharová, Milevsko, 80 let
18. 3. Marta Nebesová, Písek, 73 let
22. 3. Jindřich Venclík, drhovle, 74 let
23. 3. růžena Smilová, drhovle, nedož. 98 let

18. 3. Anetě žákové, Čimelice, 
 syn Tadeáš Maštalíř 
19. 3. Janě Sluštíkové, Lhenice, 
 syn David Alex Draxal 
20. 3. Veronice rydvalové, Sepekov, 
 syn Tadeáš rataj 
20. 3. Tereze Majerové, Těšínov, syn Matěj Mačura 
20. 3. Kateřině Tomáškové, Milevsko, 
 dcera Kristýna Koutníková 
22. 3. Bc. Haně Vošahlíkové, Milevsko, 
 dcera Ella Vošahlíková 
22. 3. Tereze Slepičkové, Týn nad Vlt., 
 dcera Valentýna Slepičková 
22. 3. Sandře Jankové, Chelčice, 
 dcera Sofie Köhlerová 
22. 3. Andree Solnařové, Písek, 
 syn Jáchym Morava 
22. 3. Michaele Uhlířové, Protivín, 
 dcera Martina Klůfová 
23. 3. Kristýně žílové, Blatná, syn Petr žíla
24. 3. Nikole Mandlové, Třebkov, 
 dcera Magdalena Buzková 
24. 3. Daně Chocholové, Milevsko, 
 dcera Alžběta Chocholová

narodili se:

vítáme a loučíme se 
 v březnu

POHŘEBNÍ SLUŽBA HABICH 
PÍSEK a okolí od roku 1994

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

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

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

Mnohé plody jsme znali, a tak nebyl problém si je 
utrhnout. Pokud jsme na ně ovšem vůbec narazili 
nebo dosáhli. Nejčastěji jsme se setkávali s divoce 
rostoucími citrusovými plody – grepy, pomeranči, 
citróny nebo kokosovými ořechy. Občas jsme v di-
vočině natrefili také na plody, které se nedají konzu-
movat přímo, ale musí se nejdřív tepelně upravovat. 

To byl případ třeba chlebovníků (zde Artocar-
pus brasiliensis). Ne že by se z nich dal upéci chle-
ba. ale upéci se dají a pak jsou jedlé. Taky se dají 
povařit. To nám ovšem bylo v terénu málo platné. 
Stejně málo platné nám byly plody ještě nezralé. 
Nacházeli jsme v  takto dočasně nepoživatelném 
stavu třeba banány, avokáda, papáje nebo manga. 
a na to, abychom počkali, až dozrají, jsme nemě-
li dost času. dost jsme toho znali, ale občas jsme 
natrefili i na něco, co nás lákalo třeba svou vůní 
nebo vzhledem, ale nevěděli jsme, co s tím. 

Bylo to na dominice, když jsme byli již druhý 
den v terénu asi 40 km od našeho kotviště. Stalo 
se to právě, když jsme se chystali nainstalovat za-
řízení na odchyt hmyzu s pomocí světla. drápali 
jsme se vyprahlou pastvinou do prudkého svahu, 
nad kterým byl trnitý porost opadavého pralesa. 
Přesto, že byla noc, z porostu i pastviny vydatně 
sálalo teplo. Země vydávala energii, kterou přes 
den nastřádala. Pot se z nás jen lil, měli jsme ží-
zeň a taky hlad. Náhle ke mně temnotou zavanula 
důvěrně známá vůně. „Kde se tady berou švestková 
povidla. Nebo, že by to byla slivovice?“ přemýšlel 
jsem. Hladový žaludek provokoval mozek k před-
stavě povidlových buchet. Mozek se rozhodl vy-
dat za lákavou vůní. Slintající tělo ho bez odporu 
následovalo. došel jsem ke zdroji. Byl to rozložitý 
strom téměř bez listí. Entomologové opodál na-
svítili silnými baterkami bílé prostěradlo, napjaté 
mezi dvěma kůly. Odlesk světla dopadl na strom. 
To byla příležitost vypátrat, co to tak libě voní. Ne-
viděl jsem nic než větve, pár listů a nějaké lusky. 
Volba padla zákonitě na lusky. Jak jsem chtěl jeden 
utrhnout, obal povolil a ruku mi potřísnila hustá, 
lepkavá a intenzivně vonící hmota. „No jasně, po-
vidla,“ potvrdil se můj předpoklad. Už mi nic ne-
mohlo zabránit, abych neochutnal. Trochu jsem se 
bál a tak jsem si jen opatrně líznul. „Hhmmm, dob-
rý!“ pomyslel jsem a začal vylizovat obsah lusku. 
Už už jsem chtěl utrhnout další, když se začaly 
dít podivné věci. Pálily mne rty a kořen jazyka mi 
podezřele ztrnul. Zmateně jsem se rozhlížel ko-
lem sebe a podvědomě hledal pomoc u kamarádů. 
Neviděl jsem nikoho, jen z  druhé strany stromu 
jsem zaslechl podezřelé mlaskání. Zpoza kmene se 
vyhoupl Tonda. „Ty, Tondo, taky jíš ty lusky?“ ově-

řoval jsem si své tušení. „Taky,“ ozvalo se ze tmy. 
„A taky tě pálí rty a dřevnatí ti jazyk?“ žádal jsem 
o doplnění informací. „Taky!“ opáčil Tonda. Ule-
vilo se mi. Tak v tom nejsem sám. To skýtá větší 
naději, že v případě potřeby nám kamarádi pomo-
hou. a kdyby bylo nejhůř, tak mi při tom umírání 
nebude tak smutno. Když na to budeme dva, tak se 
to bude aspoň lépe snášet. 

Když už mám umřít, měl bych si ten zbytek ži-
vota trochu užít. Proto jsem se rozhodl, že už na to 
raději nebudu myslet. Nechám tomu volný průběh 
a budu se věnovat něčemu praktickému a užiteč-
nému. Obrátil jsem proto svou pozornost z  lusků 
na hmyz. Začal jsem pátrat na kmeni a  větvích, 
jestli po nich něco neleze. Štěstí mi přálo. Za chvíli 
jsem ulovil zajímavého a docela velkého tesaříka. 
Horečně jsem pátral po dalších a díky loveckému 
zápalu jsem zapomněl umřít. Když jsem si asi po 
půl hodině na nebezpečí zase vzpomněl, nebylo po 
příznacích otravy ani památky. To rozhodlo. Vrátil 
jsem se k luskům a nacpal se jimi do sytosti. 

Mezitím o  stromě s  jídlem a  našich dočasných 
potížích informoval Tonda ostatní, takže jsme se 
brzy sešli pod stromem všichni. Jediná obtíž byla 
v tom, že nikde nebyla voda a naše ruce se lepily na 
všechno, čeho jsme se dotkli. Přesto jsme byli spo-
kojeni. dnes je večeře zajištěna. a zítra? Opravdu 
to není jedovaté? Nepůsobí jed až za delší dobu? 
Přežijeme to? Kdo by se staral. Zítra se uvidí. děj se 
vůle Boží. Naše pochyby měly být záhy rozluštěny. 
Po návratu do hlavního města jsme před jedním 
domem objevili černou prodavačku, která měla na 
stolku před sebou hromadu povědomých lusků. 
Okamžitě jsem se zeptal, co to je a k čemu to je. 
„To je tamarind a dělá se z toho marmeláda. Ale dá 
se to jíst i bez vaření, ochutnejte!“ „Uff!“ Muselo to 
být slyšet, jak mi spadl kámen ze srdce. Byli jsme 
z  nejhoršího venku. Teprve teď jsem se uklidnil. 
asi nebylo jednoduché být královským ochutná-
vačem. Tak tamarind, to si budu pamatovat celý 
život. a vy si to pamatujte taky. Budete ho pak jíst 
s  chutí a  klidem. Je to tamarind indický (Tama-
rindus indica). Jmenuje se indický, ale přesto má 
pocházet z afriky. a hlavně je jedlý. 

další náš kulinářský zážitek je opět z dominiky. 
Navštívili jsme údolí řeky Layou. S kletry na hřbetě 
jsme se vlekli kolem plantáží, kde byly zvláštní po-
dlouhlé plody, tvarem i  strukturou připomínající 
dýně. Vyrůstaly na stromech z větví a kmenů. Ces-
tou jsme občas nacházeli hromady prázdných slu-
pek. Byly silnostěnné, rozříznuté napříč a prázdné. 
Bylo jasné, že vnitřek se musí nějak využívat. ale 
co to je a k čemu to je? díky neustálému hladu nás 

žádné jiné využití než jídlo samozřejmě nenapadlo. 
Vydrželi jsme ještě několik hromad se slupkami, ale 
všem bylo jasné, jak to dopadne. Hurá do plantáže. 
Každý si našel tu svou nejlépe zbarvenou a nejzra-
lejší dýni. a už pracovaly parašutistické dýky. Tech-
nologii, jak se dostat dovnitř, jsme z hromad slupek 
pochopili. Rozřízli jsme dýni napříč a z obou polo-
vin na nás vyhřezla bělavá slizká hmota obalující 
velká hnědá semena. Co s tím? Obsah nijak nelákal 
k nakousnutí. ale co? Mladická nerozvážnost nás 
nejstarších členů opět zvítězila. Já i Tonda (oba 50) 
jsme si odtrhli po jednom obaleném semenu. Ke 
kousání to nebylo, semeno kladlo tvrdý odpor. ale 
sliz byl chutný. Chvíle soustředěného cucání a tvář 
se začala rozjasňovat. Příjemně nakyslou chutí to 
připomínalo osvěžující bonbóny Bon Pari. a ty já 
rád. dál jsme už na nic nečekali. Každý chtěl ochut-
nat. Všichni se cpali důvěrně známými bonbóny. 

Teprve když opadla první vlna euforie, začali 
jsme opět přemýšlet. Věděli jsme, že jsou černoši 
hraví, ale že by byli tak hraví, aby pěstovali slizo-
vité „Bon Pari“ na plantážích? To se nám přece jen 
nezdálo. Navíc jsme si nedovedli představit, jak by 
se ty slizké semenné obaly balily a distribuovaly 
ke spotřebitelům. Taky jsme dosud neviděli niko-
ho, kdo by je cucal. V tom bude asi něco jiného. 
Třeba se z toho něco vaří nebo se to suší a do ně-
čeho přidává. Rozuzlení mělo přijít v zápětí. Těsně 
před ústím řeky Layou do moře stála velká dřevě-
ná kolna. V ní byly rámy s velkými síty. Na nich 
byla navrstvena velká hnědá semena. Ta nám byla 
povědomá. Bodejť ne, když jsme je před několika 
hodinami plivali kolem sebe. ano, ta semena se 
suší. Ta jsou tedy k něčemu a to, co jsme my jedli, 
je asi na nic. To tady asi nikdo nejí. Třeba to ni-
koho ještě nenapadlo a my jsme byli první. Měli 
bychom si to možná patentovat. ale k čemu se ta 
semena suší? Nebyl tu nikdo, kdo by nám odpo-
věděl. Pomalu nám to začínalo docházet. Spojili 
jsme si plody vyrůstající přímo z  větví a  kmene 
(jev nazývaný floricaulie) a velká hnědá semena. 
a byli jsme doma. Jasně, je to kakao. Konečně vi-
díme, z čeho se náš z dětství důvěrně známý voňa-
vý a výživný prášek vyrábí. Ještě několikrát jsme 
ten sliz během expedice ochutnali. Takže – pokud 
jste náhodou získali v  restituci fabriku a nemáte 
zrovna žádný výrobní program, jsme ochotni vám 
jeden nadějný na balení osvěžujícího a jistě i zdra-
vého cucavého slizu z kakaových dýní odprodat. 
a nebyl by ani moc drahý!

Text a foto kaRel PeCl
spolupracovník Prácheňského muzea

a záchranné stanice živočichů Makov. 

Kakaovník velkokvětý (Theobroma grandiflorum), 
rozříznutý plod se semeny obalenými osvěžujícím slizem

chodili jsme tropickou přírodou kolem stromů obsypaných roztodivnými, často 
lákavými plody. není divu, že jsme často zatoužili ochutnat z té bohaté nabídky. 
zvlášť když jídla nebylo dost (byla to první expedice a podcenili jsme její finanční 
náročnost) a energetických výdajů naopak až moc. 

Malé Antily – 26. díl: 
Hlad je nejlepší kuchař

Chtěl bych tímto příspěvkem umožnit nám všem 
v diskusi pod článkem na www.piseckysvet.cz 
poděkovat lidem ve zdravotnictví a v jiných 
profesích, např. prodavačkám a prodavačům, že 
nám všem v dnešní složité době slouží.

dnes mě v zubní ordinaci ošetřil pan MUdr. 
Buček, přestože on ani jeho sestra nedostali od 
státu ty správné ochranné prostředky, které by 
měli mít. Rozhodně neměli respirátor FFP3, se-
stra měla jen roušku a pan doktor ochranu podle 
mne asi jen na úrovni FFP1. ano, mohli bychom 
říci, že je to jejich práce. ale chci jim a ostatním 
lidem pracujícím ve zdravotnictví a  jiných služ-
bách, kde přijdou do styku s velkým množstvím 
lidí, poděkovat – aby věděli, že si jejich práce vá-
žím a vážíme, a abychom jim tak dodali energii 
potřebnou do dalších dní a reálně je podpořili.

děkuji tedy lékařům, sestrám, lékárníkům, ale 
i  sanitářům, uklízečkám v  nemocnici a  na po-
liklinice, prodavačkám, prodavačům, řidičům 
autobusů, PPL, pošty a e-shopů, obyčejným pra-
covníkům a pracovnicím pošty a mnohým jiným, 
pekařům a  pekařkám, i  lidem v  potravinářství. 
Jistě mne nenapadnou všichni, a tak i vy ostatní 
v diskusi pod článkem anebo přímo ve svém oko-

Poděkujme lidem pracujícím 
nejen ve zdravotnictví

lí poděkujte lidem, bez nichž by nefungoval ten 
nejnutnější „provoz“ naší společnosti, a podpořte 
je! Potřebují naši podporu.

Jen instituce Česká pošta by se měla polepšit, 
dopisy hlavně doporučené nedoručují, přestože 
jsem někde slyšel, že je budou házet do schránek. 
a tak jsem za poslední týden byl víckrát na poš-
tě než za předchozí půlrok. Navíc pošta zkrátila 
pracovní dobu na 8-16 h, od 8-10 h tam lidé pod 
65 let nesmí, takže nám zbývá jen 10-16 h, což 
pro lidi pracující mimo Písek může být problém. 
a také se díky kratší pracovní době lidé více ku-
mulují v prostorách pošty, což není vhodné. Není 
ani příjemné se podepisovat propiskou, kterou 
tam všichni používají, proto by měli po dobu tr-
vání nouzového stavu dopisy i doporučené házet 
do schránky. Ne vždy si člověk vzpomene na ru-
kavice nebo vlastní propisku.

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

a máme tady jaro. I když musím říct, že tento způsob 
jara zdá se mi poněkud podivný. Kdo by řekl ještě 
před pár měsíci, že budou uzavřeny státy, že obce, 
města a lidé budou v karanténě, že bude vyhlášen 
stav nouze, že budou uzavřeny všechny školy, mnohá 
pracoviště, že bude omezeno vycházení, že budeme 
chodit v rouškách, kterých bude nedostatek, že budou 
všude zasedat krizové týmy, že se zruší všechna mož-
ná shromáždění, zasedání, koncerty, kina, divadla, 
zájezdy, bohoslužby… Kdybych to tehdy někomu 
řekl, tak bych já seděl v ústavní karanténě a všichni 

by si o mně mysleli, že jsem se zbláznil. Nebezpečný apokalyptický blázen. 
ale nevěděl jsem to, jako většina. 

Ze současné situace jsem ale pochopil, že všechno je možné a že přicháze-
jící události mohou být velmi rychlé a budeme si muset zvykat na měnící se 
situaci za pochodu. Pravdou je, že mi ožívají některé biblické pasáže týkající 
se událostí doby konce. Současná doba samozřejmě prověří naše charaktery. 
Vyplave na povrch to špatné v nás, ale věřím, že u většiny to nejlepší z nás. 
Znovu se nám srovnají hodnoty. ale o tom, co dobrého nám může přinést 
tato pandemie, možná jindy, teď cítím potřebu psát o něčem jiném. O zdraví. 

Kdy jindy? Kdy jindy jsme schopni udělat tolik kroků ke zdraví, než v situaci, 
kdy je naše zdraví ohroženo?

Z dostupných informací jsem pochopil, že na nemoc COVId-19 neexis-
tuje zatím vakcína, že je nakažlivější než chřipka a že je nebezpečná právě 
v tom, že mnozí nakažení nemají žádné nebo mají jen slabé příznaky a že 
inkubační doba je 1 – 14 dnů, proto ta karanténa. a protože nakažených lidí 
bez zjevných příznaků je z celkového počtu nakažených až 80 %, má tato 
nemoc velký potenciál se šířit. Lidé, kteří onemocněli na SaRS nebo EBOLU, 
měli příznaky hned a tím se tato nákaza dostala pod kontrolu. Tady je to slo-
žitější. Proto ty roušky – je to znak ohleduplnosti. Já svou rouškou chráním 
tebe a ty svou rouškou chráníš mě. a děkuji všem lidem dobré vůle, že šijí 
a rozšiřují roušky. Zatím u méně než 20 % nakažených se objeví příznaky 
onemocnění a ti pak vyhledají lékaře. 

Co můžeme dělat? Buďme ohleduplní, všímaví, připravení a solidární, 
tedy dbejme doporučení z města, z kraje, od vlády a modleme se za tyto 
lidi, nesou břemeno, na které se nedá připravit, a dělají to nejlepší, co umí, 
potřebují naši podporu. 

a co můžeme udělat my pro své zdraví? Weimar Institut v Kalifornii si 
nechal patentovat program NEW STaRT, o kterém jsem už psal, týká se 
osmi oblastí našeho životního stylu, který může posílit naše zdraví, a tedy 
v současné době i naši imunitu. Tak jej uvedu velmi jednoduše a krátce, 
protože každá oblast je tak rozsáhlá, že je zpracována v samostatné knize. 

NUTRITION – VÝŽIVa: Konzumujte stravu s vysokým obsahem anti-
oxidantů, ovoce a zeleninu, z ovoce, pokud to trochu jde a máte, tak jahody, 
maliny, borůvky a švestky, ze zeleniny pak kapustovou a listovou zeleninu 
– brokolici, růžičkovou kapustu, špenát a samozřejmě česnek. Obiloviny, 
luštěniny, ořechy, semínka, ovoce, zelenina, to by měl být základ naší stravy. 
Omezit potraviny s vysokým obsahem cukru a nasycených tuků.

EXERCISE – POHYB: 30 až 60 minut aktivního pohybu denně nejen po-
siluje imunitní systém, ale má i antistresový efekt a mnoho dalších benefitů.

WaTER – VOda: Vnitřně i zvnějšku. Pijte dostatečné množství teplých 
tekutin, bylinkového ovocného čaje, zeleného a zázvorového čaje. a dopo-
ručím jednu hydroterapii, která posiluje imunitu: střídavá sprcha – 3 mi-
nuty teplá a 30 sekund studená, 3-5x zopakovat, pak vytřít do sucha a 30 
minut v klidu nebo v posteli, můžete to dělat 1-2x denně.

SUNSHINE – SLUNEČNÍ SVIT: Využijte sluníčka, dezinfikuje kůži, po-
máhá vytvářet serotonin, pomáhá vytvářet vitamín d, který teď potřebuje-
me – je imunostimulátor.

TEMPERENCE – STŘÍdMOST: Střídmost bývá někdy definována jako 
vyloučení toho, co je zdraví škodlivé, a rozumné užívání toho, co je zdraví 
prospěšné, tedy vyhnout se alkoholu, kouření, drogám, všemu, co může 
způsobit fyzickou či psychickou závislost.

aIR – VZdUCH: Myslím, že teď doceníme, co je to mít čistý vzduch. 
Čerstvý vzduch pročišťuje, okysličuje, pomáhá cirkulaci. Pokud to trochu 
jde, jděte na procházku, na zahradu, tam, kde je to bezpečné, zhluboka 
dýchejte.

REST – OdPOČINEK: Někteří ho mají v současné chvíli dost, jiným 
zoufale chybí, je dobré si nastavit řád ve svém životě, pravidelně jíst, pravi-
delně spát, dostatek kvalitního spánku podporuje imunitu, tvorbu melato-
ninu, je dobré jít spát nejpozději kolem 22:00 hod. a spát 7–8 hodin denně.

TRUST – dŮVĚRa – dŮVĚRa V BOŽÍ MOC: O tom píšu pořád, ale 
možná dneska to dostává hlubší význam, tak alespoň jeden biblický verš. 
„Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám při-
praví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1 Kor 10:13) 

Těchto pár jednoduchých rad a jejich aplikace nám může pomoci k lepší 
imunitě, k malým, nebo i žádným příznakům, vytvoříme si protilátky a pů-
jdeme dál. ale už teď si můžeme zpívat s Věrou Martinovou: 

Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš.
Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó Pane náš.
Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš.
Ať mocná pýcha, nedusí život náš.

RoSŤa HoMola, oddělení spirituální péče – nemocnice Písek

Imunita – nový start
Náš jarní pobyt v Zátoni na Vltavě měl tentokrát 
více než aktuální téma. ŠVAGR zahajuje svůj kaž-
doroční cyklus akcí tradičně o jarních prázdninách. 
Termín přizpůsobujeme dětem z dětských domovů 
Písek a Zvíkovské Podhradí. Letos na nás vyšel 
poslední termín jarních prázdnin, tedy od soboty 
7. 3 do pátku 13. 3. Jako už mnoho let jsme vyrazili 
do námi milované Zátoně na Vltavě. Téma bylo víc 
než aktuální. Navazovali jsme na úspěšný loňský 
rok, kdy jsme nevyčerpali inspiraci knihou Neboj, 
Neboj! od Lukáše Urbánka na téma strachu – jak 
s ním pracovat a zvládnout ho. Tábor zpočátku 
probíhal naprosto normálně. Hned v úvodu jsme 
s dětmi hovořili o tom, jak se strach projevuje a 
čeho se kdo bojí. Docela nás zaskočilo, že většina z 
nich uváděla, že jeden z jejich aktuálních strachů je 
z koronaviru – říkali třeba kolona-viru, nebo také 
kotletaviru. A to bylo ještě dva dny před oznámení 
vlády o uzavření škol. 

Dalo by se očekávat, že děti budou jásat, ale 
světe div se, minimálně polovina z nich byla ne-
čekaným prodloužením „prázdnin“ zaskočena. 
Vzhledem k  tomu, že jsme byli v opuštěném pří-
hraničním místě, kde trvale žije jen deset obyvatel, 

mohli jsme docela nerušeně pokračovat v progra-
mu. Vyráběli jsem koláže na téma strach, věnovali 
jsme se pověrám, měli jsme bojovku, kde se dalo 
získat 10 návodů, jak překonat strach, zahráli jsme 
si tematické divadlo, užili jsme si probouzející se 
jarní přírodu a venkovní hry, jako třeba šiškovou 
bitvu na bývalém keltském pevnosti – Oppidu. 
Okořeněním bylo také středeční nečekaná odpo-
jení elektřiny a vody, což jsme vzali jako výzvu a 
poobědvali letošního prvního buřta na ohni. 

Vzhledem k tomu, že jsme na táboře zažili i 
vyhlášení nouzového stavu, museli jsem vše dě-
tem vysvětlit a pomoci jim to pochopit. Náš tábor 
končil příznačně v pátek 13., naštěstí ale vše dob-
ře dopadlo, je to totiž jen pověra. Na tento pobyt 
asi nikdo z nás jen tak nezapomene, ale věříme, 
že návody na zvládání strachu nás všechny dobře 
ochrání. Plánované ŠVAGR Velikonoce díky koro-
naviru sice nebudou, nic se ale neděje, potkáme se 
zase v lepších časech, třeba hned na letním táboře.

Tato akce a naše činnost je tradičně podporo-
vána městem Písek a množstvím našich dárců, 
za což moc děkujeme.

váš ŠvaGR  www.svagr.net

neboj, neboj! ŠvAGr je s tebou!



VÝZVA VŠEM, KDO BY SE CHTĚLI ZAPOJIT 
DO POMOCI a využít sdílení informací: 

sledujte web www.piseckysvet.cz a facebookovou skupinu Kdo může v Písku si pomůže. 
Případně se můžete domluvit i pomocí e-mailu: redakce@piseckysvet.cz, 

nebo SMS na telefonní číslo 607 777 993 (Písecký svět).

Po pročtení prosím toto číslo nevyhazujte, ale pošlete 
dál – nejlépe těm, kteří nemají přístup na internet!!!


