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Každé dva týdny 6.000 výtisků v Písku a širém okolí

19. října – 2. listopadu
ZDARMA / za 10 Kč až do schránky

• komentované
ZRCADLO událostí
na Písecku
• VOLBY 2018:
představujeme nově
zvolené zastupitele
• ... A co se začalo dít
po volbách...
• ANTITELEVIZNÍ
PŘÍLOHA
– co se chystá
• VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
O KNÍŽKY

O 14 DNÍ DŘÍVE:

komedie herců Divadla
Pod čarou byla skvělá!

Cimrmanovci
ve Sladovně
PÍSECKÝ SVĚT

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

Kterak jsme v Písku
republiku vyhlásili...

POZVÁNKY

www.piseckysvet.cz
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Komu pomohlo křížkování
k zisku madátu zastupitele
a koho naopak vyřadilo?

Písecký svět vychází každý druhý čtvrtek
jako čtrnáctideník v nákladu 6.000 kusů
a je distribuován ZDARMA.
Nejbližší čísla vyjdou: 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.

I když princip komunálních voleb neumožňuje tak razantní změny v pořadí kandidátů, jako je tomu v případě kroužkování u voleb do Poslanecké sněmovny PČR, pokud
se některý kandidát líbí opravdu velkému
počtu voličů, nastávají i tady na komunální
úrovni leckdy při sčítání hlasů překvapení.
Jak to tedy dopadlo v Písku?

Časopis si můžete vyzvednout na distribučních místech nebo objednat za 10 Kč/ks donášku do schránky
– e-mailem: inzerce@piseckysvet.cz nebo telefonicky:
739 348 550.
Seznam hlavních distribučních míst:
• Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
• Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 85/14
• Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
• TRAFIKY V CENTRU MĚSTA
• Divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
• Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1
• Zimní stadion, Na Výstavišti 493
• Sportovní hala, Tylova ulice
• Dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394

POD STÁTNÍMI VLAJKAMI: Červeno-modro-bílou vlajku sice přijal nový stát teprve v roce 1920,
ale využití těch původních dvoubarevných by asi dnes vzhledem k podobnosti s polskými bylo poněkud
matoucí... Foto z příjezdu parního vlaku na písecké nádraží v neděli 14. října 2018. Více snímků Martina Zborníka z víkendových oslav najdete ve fotoreportáži na str. 19 a na www.piseckysvet.cz.

• Základní umělecká škola, Nádražní 1032/27
• Knihkupectví Elim, Velké nám. 8 a Janáčkova
• Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
• Farmářský obchod Moje Lhota
• Farmářský obchod Johanka
• Prodejna Bez obalu
• Ráj sýrů Drlíčov

Česká pirátská strana: u pirátů odsunul
Zbyněk Konvička (č. 6) Petra Souška (č. 5).

• Pekárna Pekar, Pekárna Bernartice – Racek
• Samoobsluhy COOP, POGRR, Pramen, Spar

ANO 2011: nejvíc hlasů z celé kandidátky
získal nestraník Lukáš Nebes (č. 5), což připravilo o mandát Darinu Hanákovou (č. 4)

• ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop)
• MIROTICE – potraviny vedle lékárny
• PROTIVÍN – supermarket Pramen

PÍSECKÝ SVĚT – zdarma

stk Mirotice s.r.o.

ČSSD: MUDr. Michal Turek se posunul ze
4. místa na 2. a odsunul tím Romana Ondřicha, MUDr. Karel Chytrý (č. 10) získal
mandát místo Jindřišky Kudrlové (č. 3).

ODS: MUDr. Helena Kozlíková ze 7. místa
křížkování voličů vyneslo před Jiřího Slaného (č. 3) a JUDr. Jan Taraba z 10. místa
odsunul na místo bez zisku mandátu lídra
kandidátky Jiřího Černého.

• Korálkárna Za vodou, Čechova ulice

nádraží ČD

KDU–ČSL: MUDr. Tomáš Váně (č. 15) přeskočil kandidáta č. 3 – Ing. Jan Manek. Další lékař, MUDr. Vratislav Němeček (č. 19),
získal od Písečáků tolik křížků, že odsunul
lidoveckou dvojku, Soňu Sádlovou.

KSČM: RSDr. Jiří Lejčar (č. 9) přeskočil komunistickou dvojku Michala Jirmana.

• Natural, Budovcova 105/4/1

• PUTIM – restaurace U Cimbury, obecní úřad, vlakové

zrcadlo
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PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA: V rámci víkendového programu oslav 100. výročí vyhlášení
republiky se všem zájemcům o návštěvu otevřel i ateliér výtvarníků P.U.B. v domečku u Putimské brány.
Svá díla zde vystavoval a s návštěvníky diskutoval Andrej Rády, ručně vyráběné šperky (vpravo) zase
zájemcům představila Luba Rády
Foto PS/Zdenka Jelenová

Číslo 20/2018, redakční uzávěrka: 17. 10. 2018.

PRO PÍSEK: MUDr. Rudolf Tyll postoupil
ze 7. místa – bez mandátu zůstal dosavadní místostarosta JUDr. Josef Knot, a dále
dlouholetý zastupitel Ing. Tomáš Franců
z 9. místa odsunul jako nezvoleného Jiřího
Hladkého (č. 3)

Evidenční číslo MK ČR E: 211 63, ISSN 2464-7519.
Vydává Občanské sdružení Písecký svět, z.s.,
Budějovická 102/5, 397 01 Písek, IČ: 22827765, zapsaný spolek na podporu občanské společnosti, registr. MV 20. 11. 2009. Web www.piseckysvet.cz,
e-mail redakce@piseckysvet.cz. Bank. spojení:
5015117001/5500 (Raiffeisenbank).

stanice technické kontroly
a m ě ře n í e m i s í

382 229 094

www.stkmirotice.wbs.cz

Redakční rada: Mgr. Magdalena Myslivcová,
myslivcova@piseckysvet.cz; Ing. arch. Martin Zborník, zbornik@piseckysvet.cz;
Mgr. Zdenka Jelenová, jelenova@piseckysvet.cz;

Zajišťujeme zákonem předepsané kontroly motocyklů, osobních motorových
vozidel, nákladních vozidel do 3,5 t a jejich přípojných vozidel, dále traktorů
i jejich přípojných vozidel.
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Zveřejněné texty obsahují názory autorů, nevyjadřují (není-li výslovně uvedeno) ani stanovisko OS
Písecký svět, ani názor redakční rady. Za obsah inzerátů a článků ručí inzerenti a autoři. Přetiskování
obsahu povoleno pouze s uvedením zdroje.
Tisk: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178

© OS Písecký svět, z.s., 2018

TIP NA DÁREK:
ŽIVÉ OBRAZY PRÁCHEŇSKÉ SCÉNY: V neděli odpoledne předvedli herci z píseckého divadelního
spolku Prácheňská scéna na několika místech v historickém centru města výjevy ze slavných událostí
před 100 lety. Na snímku zakončení posledního z nich českou státní hymnou v Palackého sadech.
3

Novou knížku Zámečky a tvrze jižních Čech
pokřtila její autorka Jaroslava Pixová. Knížku
získají zdarma výherci naší dnešní křížovky.

inzerce

www.piseckysvet.cz
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Z prohlášení
píseckých pirátů

ČKA Písek
uvádí

Beseda s
Věrou Sosnarovou

Vás srdečně zvou na

Koncert trubačů

příběh ženy, která přežila gulag
(knižně známé z bestselleru Krvavé jahody)

konaný u příležitosti 8. mezinárodního studentského semináře
mysliveckých trubačů

Dne: 21. října 2018, 10. 30 hod.
Kde: Prostranství u Kamenného mostu
(v případě nepříznivého počasí změna místa vyhrazena)

Barevný podzim
24. - 29. října 2018
––––––––––––––––––––––––––––––––
Předkrm:
Jelení paštika s brusinkami, máslová jablka s karamelem,
147 CZk
křížaly 130 g
57 CZk
Variace podzimních chipsů, BBQ a bazalkový dip 100 g
hlavní Chod:
Kančí řízečky s jalovcem a česnekem, nakládaná
zelenina, bramborovo-dýňová kaše 200 g
Grilovaný jelení hřbet, konfitovaná podzimní zelenina,
pyré z červené řepy 200 g
Kuřecí prso Supreme, máslové žampiony s bylinkami,
omáčka ze sušených hříbků 220 g
Salát s pečenou červenou a žlutou řepou a karamelovými
ořechy, rozpečený toast 250 g

187 CZk
357 CZk
187 CZk
157 CZk

dezerT:
Pečená jablka s ořechy a medem, ostružinový tvaroh 1 ks

67 CZk

PODZIM / ZIMA 2018

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Sladovna čt 18. října 17:00

€§

www.piseckysvet.cz

Zveme Vás na módní přehlídku,
která se uskuteční v pátek 16. 11. 2018
v kavárně a vinárně Beseda v Palackého sadech.
Přijďte posedět a u dobrého vína či kávy shlédnout
nové trendy na letošní podzim a zimu.
K dispozici bude vizážistka, ale i majitelky butiků,
které rády poradí, co sluší právě Vám!
Začínáme v 18 hodin!

€§

+420 604 333 444
rezervaCe@KozLovnaUpLeCHandY.Cz
WWW.KozLovnaUpLeCHandY.Cz

Písečtí Piráti dostali nabídku účasti v nově
vznikající koalici a celkem dvě místa v devítičlenné radě Města Písku včetně 1. místostarosty pro oblast dopravy. Volební výsledek
pirátů v Písku dosáhl v letošním roce 15,33
% a znamenal zisk pěti mandátů v zastupitelstvu města.
„Během našeho minulého působení v zastupitelstvu města Písku jsme upozorňovali zejména na předražené investice, nízkou
komunikaci významných investic s občany,
nesprávné zavádění informačních technologií, nehospodárnou správu s finančními prostředky města a s tím související střednědobý
rozpočtový výhled,“ sdělil písecký předseda
České pirátské strany Michal Horák.
„V programu jsme slíbili občanům, že na
radnici pohlídáme toky veřejných peněz. Díky
tomu jsme dostali od občanů tolik hlasů. Logicky jsme proto požadovali pozici místostarosty, který ve své působnosti řídí investice a rozvoj města, abychom mohli plnit náš program,“
dodal Michal Horák.
Voliči pirátů také očekávají jejich zodpovědnost a dodržení povolební strategie, která byla
schválena a zveřejněna již před volbami a která
tuto podmínku obsahuje (www.piratipisecko.
cz/povolebni-strategie-piseckych-piratu).
Poté, co nově zvolení zastupitelé nesouhlasili s námi navrhovaným poměrným obsazením rady, nebylo našemu požadavku
vyhověno ani dnes. Pirátům nejde o funkce,
ale o plnění volebního programu. Nenecháme se koupit nabídkou placených pozic, které
nám reálně nepomohou změnit to, co od nás
občané svými hlasy očekávají. Nově vznikající koalice si chce pouze zajistit naši loajalitu
a na to nemůžeme přistoupit. Pokud uskupení PRO PÍSEK, v čele s paní Vanžurovou,
nezmění názor a náš jediný personální požadavek nevyslyší, nezbývá nám jiná možnost,
než odchod do konstruktivní opozice. Mrzí
nás, že jednání zkrachovala na personálním
obsazení. Evidentně se nejedná o zájmy města Písku, ale především o obsazení klíčových
pozic stávající koalicí.
Dlouhodobým zvykem v Písku je, že opoziční strany získají předsedy kontrolního a finančního výboru a také výboru pro investice
a rozvoj. Předpokládáme, že tomu tak bude
i tentokrát a o tyto pozice budeme usilovat. Zajistí nám to tak možnost pokračovat
v dobré a transparentní práci z pozice konstruktivní opozice. Nadále budeme pořádat
otevřená setkání s Pirátskými zastupiteli nad
aktuálními i budoucími otázkami města Písku a pravidelně informovat o naší činnosti.
Děkujeme za podporu, DRŽÍME KURZ!

Povolební vyjednávání v Písku pokračují
Koaliční smlouva bude zřejmě podepsána již
tento týden. Podle starostky města Evy Vanžurové se nejpravděpodobněji rýsuje na příští čtyři
roky spolupráce PRO Písek, ČSSD, ODS a KDU-ČSL. „Zatím jde jen o ústní dohodu, nicméně lze
předpokládat, že k podpisu koaliční smlouvy by
mohlo dojít už v sobotu 20. října. Tento týden si
upřesníme rozdělení kompetencí,“ oznámila starostka, která by pravděpodobně měla svůj post
zastávat také v nastávajícím volebním období.
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Kocínova 139/7, Písek

„Jsem trochu zklamaná, že se nepodařilo vyjednat vznik velké koalice, kde se počítalo i s Piráty, aby
jako druhá nejsilnější volební strana měli větší možnost podílet se na správě města a převzít také svůj
díl odpovědnosti. V souvislosti s dříve deklarovaným
zájmem o dvě místa v radě města jim tato byla nabídnuta včetně postu jednoho místostarosty. Zástupci České pirátské strany trvali na správě městských
financí nebo investic. Na tom se ale neshodli s ostatními koaličními partnery,“ dodala Eva Vanžurová.

Inzerce

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

Klub zastupitelů Piráti Písecko
Žižkova třída 244, Písek

aktuálně
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Havlíčkovo nám. 93/6, Písek
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aktuálně

www.piseckysvet.cz
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Sraz knihovnic Písecka
Při celostátní akci v Týdnu knihoven se opět sešly
2.října knihovnice městských a obecních knihoven Písecka. Setkání zorganizovalo oddělení regionálních služeb Městské knihovny Písek Lenka
Havrdová a Jaroslava Ďurkovová. Za dlouletou
činnost v knihovně poděkoval ředitel Roman Dub
paní Evě Šabatové (za Putim), Heleně Markové
(MěK Písek), Petře Korolové (Oslov), Marii Maříkové (Touškov) a Jaroslavě Sušerové za knihovnu Bernartice. Ta navíc získala ocenění Jihočeská
knihovna roku 2018 v Českých Budějovicích.

Knihovnice uvítaly doprovodný cestopisný pořad Václavy Altschmiedové – ÍRÁN krásné dobrodružství.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem starostům za vstřícnost a podporu knihovnám. Zejména M. Ušatému za nové prostory knihovny
v Albrechticích nad Vl., M. Počtovi za přemístění
knihovny v Rakovicích, V. Macounovi (Nerestce), V. Huptychovi (Vráž) a V. Michalovi ( Podolí
1) za stavební úpravy knihoven.

Okolo tři čtvrtě na deset večer byl v sobotu 6. října započítán poslední
sečtený volební okrsek č. 24. Voleb v Písku se zúčastnilo 40,25 % oprávněných
voličů, což je mírný nárůst oproti roku 2014, kdy dorazilo o 3,1 % méně lidí.
Všech 27 mandátů do zastupitelstva města bylo rozděleno. Výsledky jsou
v mnoha směrech překvapivé.

Lenka Havrdová

Termín: od 12. 11. do 07. 12 do 12:00 hod.
V písemné podobě je nutné žádost doručit na podatelnu MěstÚ Písek a v podobě
elektronické ji odeslat e-mailem na adresu
vyzva2.sk@mupisek.cz. Všechny informace
a formuláře najdete na www.granty-pisek.cz.
Hledám učitelku hry na piano pro dívku
v sedmé třídě. Je začátečnice. Tel. 725 530 003.

PREZENTACE
STŘEDNÍCH ŠKOL,
ODBORNÝCH UČILIŠŤ
A FIREM
ZJISTI,

JHK 2018

KTERÁ ŠKOLA
JE PRO TEBE
TA PRAVÁ

Přijď si vybrat svoji školu.
Dozvíš se, co školy nabízí.
Vyzkoušíš si profese.

Písek
12. listopad
2018

VSTUP
ZDARMA

JAK PODPOŘÍTE DALŠÍ VYDÁVÁNÍ

PÍSECKÉHO SVĚTA?

od 8.30 do 15.30 h
Kulturní dům

• když si objednáte inzerci
• zaplacením donášky do schránky
(10,- Kč za číslo jde do rozpočtu redakce)
• zakoupením benefiční pohlednice v Infocentru ve Sladovně
• že nás čtete, šíříte a doporučujete :-).
inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550.
Č. účtu: 5015117001/5500 (Raiffeisenbank).

nábř. 1. máje 1605
Písek
přednášky o situaci
na trhu práce
a o volbě povolání
v 9.00, 10.00 a 11.00 h

www.jhk.cz
www.impulsprokarieru.cz

BEZPLATNÁ

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

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
Velké náměstí 4, Písek
ÚT, ČT 14 – 16 hod
nebo po tel. domluvě

Tel: 725 828 814
602 134 647

Email: info@ab-finance.cz

AB finance s.r.o., www.ab-finance.cz
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PRODEJNA SÝRŮ na Drlíčově se specializuje na sýry holandské, GOUDY
mnoha chutí a variant, od nejmladší po
nejstarší vyzrálé, staré lámavé. Velký
výběr kravských, kozích i ovčích sýrů.
V NABÍDCE: dárkové balíčky, farmářské máslo z Vysočiny, slovenská
brynza, španělská biovína, pražené španělské biomandličky, italská pancetta,
špek z mangalice a maďarské klobásy,
dárkové poukázky, sýrové náčiní...
Více na www.rajsyru-plzen-pisek.cz
a fb Ráj sýrů Písek.

Vítězem komunálních voleb v Písku se stalo
uskupení PRO PÍSEK složené ze třech dosavadních koaličních stran JIHOČEŠI 2012 + TOP 09
+ Volba pro město. Společně letos získali 18,31 %
hlasů a tedy 6 nových mandátů v zastupitelstvu.
V minulém volebním období byl ale jejich volební zisk 12,62 % + 12,25 % + 5,41 % = 30,27 %,
což bylo 9 získaných mandátů. Jedná se tedy spíše
o Pyrrhovo vítězství, neb v těchto volbách všichni společně ztratili tři křesla a oslabili tak svou
pozici o třetinu. Pozici lídra obhájila dosavadní
starostka Eva Vanžurová, naopak díky křížkování se další dva lídři z předvolebních plakátů do
zastupitelstva nedostali: místostarosta Josef Knot
za TOP 09 svůj post neobhájil a stal se až 3. náhradníkem, stejně jako Jiří Hladký za Volbu pro
město (náhradník č. 2).
Na druhém místě je Česká pirátská
strana se ziskem 15,33 %, což znamená pět
mandátů. Jejich dosavadní jediný zastupitel (a zároveň lídr letošní kandidátky) Martin Brož získal
v Písku nejvíce absolutních hlasů ze všech kandidátů: celkem 2367 hlasů. Jednoznačně lze tedy
říci, že se jedná o skokany těchto voleb.
Třetí místo získalo ANO 2011 se ziskem
12,97 % a tedy se čtyřmi mandáty. Oproti předchozímu období posílí o jedno křeslo v zastupitelstvu, což jeho pozici pravděpodobně vylepší.
Přesto ale, v kontextu vítězství ANO 2011 v Písku
v parlamentních volbách v roce 2017 se ziskem
26,85 % a v porovnání s předchozím úspěchem
v krajských volbách – v Písku se ziskem 16,78 %,
se jeví tento výsledek v komunálních volbách také
jako spíše neúspěšný. Lídra kandidátky a místostarostu Jiřího Hořánka přeskočil nestraník
Lukáš Nebes, což také svědčí o nespokojenosti
části veřejnosti s jeho dosavadním působením ve
vedení města.
ČSSD získala 4. místo se ziskem 11,31 % a je
jednoznačně tím, kdo v letošních volbách utržil
výraznou porážku. Nejen že neobhájila své předchozí vítězství (2014 zisk 20,06 %), ale klesla ze
sedmi křesel na pouhé tři. I turbulence mezi jmény na kandidátce svědčí o nepříliš šťastné volbě
při jejím sestavování. Je zde ovšem také zřejmě
patrný celostátní trend: pokles obliby této tradiční politické strany.
Srovnání s celostátním trendem lze použít
i u ODS, ovšem z opačným znaménkem: se ziskem 9,77% výrazně posílí z jednoho mandátu na
hraně volitelnosti (2014: 5,49 %) na křesla tři. Je
to rozhodně tradiční síla, ovšem v Písku s úplně
novým personálním obsazením, která snad přinese do naší komunální politiky čerstvý vítr.
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Kdo je vítěz a kdo poražený?

Inzerce

Výzva k předkládání žádostí o dotaci
na podporu kultury a CR v roce 2019

www.piseckysvet.cz

Stejně tak úspěšní jsou letos zástupci KDU–
ČSL se ziskem 8,82 %, kteří také posílí z jediného
zastupitele na tři. V této straně je díky křížkování
největším skokanem voleb Vratislav Němeček,
který byl vymrštěn z 19. místa kandidátky na
místo 2. Dosavadní lídr a zastupitel Petr Hladík
svůj post s přehledem obhájil.
KSČM v Písku ztratila jeden mandát a se ziskem 8,05 % usednou do zastupitelstva již jen dva
letití matadoři: Karel Vodička a Jiří Lejčar.
PÍSEK SOBĚ – SNK s lídrem Markem Andělem (který v minulém volebním období získal
mandát v zastupitelstvu za ANO 2011) si se ziskem 5,84 % vybojovalo jeden mandát.

Smolařem voleb je uskupení SVOBODNÍ &
PÍSECKÝ PATRIOTI, kteří celou dobu sčítání
hlasů lavírovali okolo pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do zastupitelstva. K úspěchu jim
nakonec chybělo pouhých 230 hlasů, což je jen
8,5 hlasovacích lístků s křížkem pro celou kandidátku. Nakonec zisk 4,90 % zapříčinil ztrátu dosavadního mandátu Miroslava Krejči.
Uskupení Svoboda a přímá demokracie
–T. Okamura (SPD) v Písku zaujala ze všech nejméně. Zisk 4,70 % také nestačí, ke vstupu do zastupitelstva jim chybělo 702 hlasů. Je zřejmé, že
celostátní témata na místní úrovni ne vždy fungují.
Vítězem voleb není ani tak současná koalice,
kde díky křížkům z vedení města nejspíš vypadne její místostarosta Knot, ale jsou to především lékaři. V zastupitelstvu jich usedne celkem
sedm napříč politickými stranami. Většina z nich
omladí tým zastupitelů. Fenomén volby doktorů
a učitelů dorazil i do Písku. Poměr nových ku
ostříleným pardálům je 12:15. Čekají nás tedy
docela velké změny. Ženy budou zastoupeny
pouze v poměru 3:24.

MARTIN ZBORNÍK

PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce

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

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

• 450,- 1/16 strany = 6,5 x 4,7 cm („vizitka“)

nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

1/4 str.
od 1200,-

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

• 1.600,- čtvrtstrana na šířku nebo na výšku

1/3 str.
od 1.575,-

= 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2.100,- třetina = 6,5 x 26,5 cm (celý 1 sloupec)

1/16 str.
od 337,-

nebo 20,4 x 8,5 cm (celý podval)

• 2.950,- půlstrana na šířku n. na výšku

= 20,4 x 13 cm nebo 10 x 26,5 cm n. 13,5 x 20 cm

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

1/8 str.
od 637,-

Dále dle dohody: jiné rozměry inzerátů, PR články a rozhovory (zpracování od 500,- Kč),
propagační videa a videozáznamy akcí (HD kvalita, od 3.000,- Kč), facebookové kampaně
(dle zadání např. oslovení určitého typu lidí v celých jižních Čechách, v Praze apod.)
Grafické zpracování inzerce (návrh + 2x korektura): dle náročnosti 500 – 900,- Kč.

SLEVY:

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

SMLOUVA NA ROK (24 vydání): sleva 25 %

– tzn. ceny pro smluvní partnery : 1/16 strany: 337,- 1/8 strany: 637,čtvrtstrana: 1.200,- třetina: 1.575,- půlstrana: 2.212,- strana: 4.275,Exklusivně: titulní strana +200 %; zadní strana +100 %; str. 2 +50 %; str. 4 a 5 +25 %

SAMOSTATNÁ INZERCE NA WEBU
• v rámci celoroční 7spolupráce propagace na www.piseckysvet.cz ZDARMA dle dohody.
• BANNER s prolinkem: 1.000,- / měsíc
• KOMERČNÍ ČLÁNEK: 500,- / jednorázové publikování

aktuálně
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Komu dali v komunálních
volbách Písečáci důvěru?
Představujeme nově zvolené zastupitele města Písku – přesněji
řečeno ty, kteří ve volbách získali od občanů mandát a měli by se
stát novými zastupiteli po složení zastupitelského slibu. V případě,
že se některý zvolený kandidát rozhodne svého získaného mandátu
dobrovolně vzdát, přicházejí na řadu náhradníci v rámci dané
kandidátní listiny, v pořadí podle počtu získaných hlasů. Zatím není
veřejně známo, že by se to v některé straně chystalo.

PRO PÍSEK

Křesťanská a
demokratická unie
- Československá
strana lidová

Zbyněk Konvička
pořadí na kandidátce: 6
43 let, redaktor, Hradiště

Josef Keclík
pořadí na kandidátce: 3
56 let, podnikatel, člen zastupitelstva, Pražské Předm.

Mgr. Eva Vanžurová
pořadí na kandidátce: 1
65 let, starostka města
Písek, Smrkovice

3 mandáty, 9,77 % hlasů

Bc. Tomáš Posekaný
pořadí na kandidátce: 4
25 let, finančník, Pražské
Předměstí
Martin Brož
pořadí na kandidátce: 1
37 let, podnikatel a zastupitel města, Budějov. Předm.

MUDr. Michal Turek, MBA
pořadí na kandidátce: 4
43 let, primář porodního a
gynekolog. odd. Nemocnice Písek, Hradiště

Občanská
demokratická
strana

5 mandátů, 15,33 % hlasů

Ing. Tomáš Franců
pořadí na kandidátce: 9
69 let, projektant, radní
města, Budějovické Předm.

SLIB ZASTUPITELE
„Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na
svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“

3 mandáty, 8,82 % hlasů

Česká pirátská
strana

6 mandátů, 18,31 % hlasů

aktuálně
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ANO 2011

4 mandáty , 12,97 % hlasů

Ing. Petr Hladík
pořadí na kandidátce: 1
44 let, ředitel střediska Diakonie ČCE, Buděj. Předm.

MUDr. Tomáš Váně
pořadí na kandidátce: 15
49let, lékař, neurolog, Budějovické Předměstí

RSDr. Jiří Lejčar
pořadí na kandidátce: 9
72let, politický pracovník,
Budějovické Předměstí

Komunistická
strana Čech a
Moravy

PÍSEK SOBĚ
- sdružení
nezávislých
kandidátů

2 mandáty, 8,05 % hlasů

1 mandát, 5,84 % hlasů

3 mandáty, 11,31 % hlasů

Za okamžik vzniku mandátu se pokládá zvolení,
tj. moment, kdy je ukončeno hlasování.
K zániku mandátu může
dojít buď přímo ze zákona (ex lege), nebo až tuto
skutečnost vysloví dle zákona zastupitelstvo.
Příklady zániku mandátu člena zastupitelstva
obce přímo ex lege:

JUDr. Ing. Michal Čapek
pořadí na kandidátce: 2
29 let, advokát, Smrkovice

Česká strana
sociálně
demokratická

VZNIK A ZÁNIK
MANDÁTU

MUDr. Michal Přibáň
pořadí na kandidátce: 2
52 let, lékař zdravotnické
záchranné služby, Budějovické Předměstí

1) Pokud člen zastupitelstva odmítne složit
stanovený slib nebo jej
složí s výhradou.

MUDr. Vratislav Němeček
pořadí na kandidátce: 19
60 let, vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby
Písek, Buděj. Předm.

Karel Vodička
pořadí na kandidátce: 1
67let, geodet, Budějovické
Předměstí

Marek Anděl
pořadí na kandidátce: 1
46 let, ředitel MVE, Budějovické Předměstí

2) Pokud člen zastupitelstva písemně rezignuje
na svůj mandát a rezignační prohlášení doručí
starostovi. Rezignaci na
mandát zastupitele nelze dle zákona vzít zpět.
3) Dnem úmrtí člena zastupitelstva.
4) Dnem dalších voleb
do zastupitelstva.

Ing. arch. Petra Trambová
pořadí na kandidátce: 4
44 let, architektka, radní
města, Budějovické Předm.

MUDr. Rudolf Tyll
pořadí na kandidátce: 7
46 let, lékař, radní města,
Budějovické Předměstí

Josef Soumar
pořadí na kandidátce: 2
33 let, finančník, Budějovické Předměstí

Lukáš Nebes
pořadí na kandidátce: 5
36 let, velitel jednotky
sboru dobrovolných hasičů,
Pražské Předměstí

JUDr. Ondřej Veselý
pořadí na kandidátce: 1
42 let, poslanec, Budějovické Předměstí

Kdy může zánik mandátu vyslovit zastupitelstvo:

JUDr. Jan Taraba
pořadí na kandidátce: 10
59 let, advokát, Budějovické
Předměstí

1) Zastupitel přestal
být volitelným dle zákona (např. byl zbaven
způsobilosti k právním
úkonům nebo si odhlásil
v obci trvalý pobyt).

První povolební jednání: Dohodli se, že se asi nedohodnou

Mgr. Miroslav Janovský
pořadí na kandidátce: 6
46 let, zástupce ředitele ZŠ
J. K. Tyla, zastupitel, Budějovické Předměstí

Mgr. Jan Adámek
pořadí na kandidátce: 5
58 let, ředitel ZŠ a MŠ
Jana Husa, Budějovické
Předměstí

Ing. Michal Horák
pořadí na kandidátce: 3
53 let, IT specialista, Pražské Předměstí
8

Mgr. Ing. Jiří Hořánek
pořadí na kandidátce: 1
65 let, místostarosta, Pražské Předměstí

MUDr. Karel Chytrý
pořadí na kandidátce: 10
63 let, primář dětského
oddělení Nemocnice Písek,
Pražské Předměstí

MUDr. Helena Kozlíková
pořadí na kandidátce: 7
47 let, lékařka, Budějovické
Předměstí

V pondělí 8. října v podvečer se na popud pirátů sešli v Kulturním domě Písek zástupci
všech stran a hnutí, které se dostaly do píseckého zastupitelstva. První návrh pirátů –
sestavit radu města „všichni společně“ a poměrným zastoupením dle výsledku voleb
– po výměně mnoha argumentů ostatní nepřijali. Následně proto začala probíhat klasická povolební jednání o vzniku koalice a opozice. Na snímku členové České pirátské
strany, zleva Michal Horák, Petr Soušek (ten se do zastupitelstva nedostal), Martin
Brož a Zbyněk Konvička. 				
Foto PS / Zdenka Jelenová
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2) Zastupitel byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému
trestu
odnětí svobody.
3) Pokud u zastupitele
vznikla
neslučitelnost
funkcí (s funkcí vykonávanou zaměstnancem
téže obce nebo města
zařazeným do obecního
nebo městského úřadu).
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Latinskoamerická ča–ča

Co se děje 19. října – 2. listopadu na Písecku

Milí čtenáři Píseckého světa. Dnes se dostáváme k třetímu pokračování
o společenském tanci. Slíbil jsem, že vás seznámím s latinskoamerickým
tancem ča-ča. Dříve, než se do toho pustím, chtěl bych se zmínit o oblečení,
které byste měli mít na sobě, aby se vám dobře tančilo.
Co se týče šatů jak pro dámu, tak pro pána, ty
předepisuje místo a styl tance. Přesto, ať máte na
sobě cokoli, mělo by to být pohodlné a vhodné
pro daný druh tance. Šaty by neměly být příliš
těsné, zvláště u dámy kolem nohou, abyste mohli bez jakéhokoli omezení pohybovat nohama
a houpat se v bocích. Velmi důležité jsou samozřejmě boty. Měly by být lehké s ohebnou pod-

Zdeněk Beneš a Tereza Večerková

rážkou, pokud možno koženou. Podrážka bot
by neměla bránit v pohybu nohy po parketu při
krocích, kdy táhnete nohu po podlaze. Dámy by
na sobě měly mít boty s podpatkem. Ten pomáhá při důležitém udržení rovnováhy při krocích
vzad, zvláště když má dáma více kroků než pán.
A teď již k tanci ča-ča. Kubánská hudba a tanec
měly obrovský vliv na tanec po celém světě až do
té míry, že tři z latinskoamerických tanců – salsa,
rumba a ča-ča jsou kubánského původu. Ča-ča
patří k nejoblíbenějším latinskoamerickým tancům nejen kubánského původu, i když byl tento
tanec také silně ovlivněn americkou hudební scénou.
Jako u všech tanců je i zde rozhodující reakce na
hudbu, a proto byste si měli všímat opakujících se
rytmických sestav. Při ča-če byste měli poslouchat
trojici dob, která se objevuje na konci každého
taktu. Je rychlá a zvuk „da da dá“ je to, na co byste
se měli zaměřit.
Kdykoli zaslechnete rytmickou pauzu „da da
dá“, měly by se vám do ní vejít tři kroky. To je
základ ča-či (ča ča čá, nezapomeňte, že poslední
doba je dlouhá).
Při tomto tanci pán a dáma nejsou v těsném
kontaktu, ale tančí v otevřeném držení.
Figury ča-či se netančí kolem sálu a je možné
je zahájit čelem kterýmkoli směrem. Přesto by se
pro začátek měl pán snažit být čelem k nejbližší
stěně a dáma čelem k němu. Základní práce no-

Písecko je dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí různého typu a pro rozličné publikum. Přinášíme přehledně uspořádaný
kalendář akcí, který je otevřen všem pořadatelům – stačí včas zaslat
redakci informace, případně plakát či jiné materiály.
Kontakty na pořadatele akcí najdete na str. 12.

Čtvrtek 18. října

hou vyžaduje kroky nejprve na bříškách chodidel,
později snížení na zbytek chodidel. Rytmus se zdá
trochu složitý. Správnou dobu, když začnete přípravným krokem na první dobu.
Ča-ča se dostala do popředí v 50. letech 20. století. V Evropě ji zpopularizovala herečka Brigitte
Bardot s Dariem Morenem ve francouzském filmu z roku 1959 s názvem Voulez-vous danser avec
moi? (Smím prosit?)
Ča-ča je tanec pro dobrou náladu a při jeho tancování vás opouští i ty největší chmury.
Pokud jste se již rozhodli, přihlásili jste se do tanečního kurzu a tančíte, tak vám blahopřeji. Vám,
kteří ještě váháte, doporučuji, abyste překonali pohodlí a ostych.
Příště si řekneme něco o tanci „Quickstep“.

Zdeněk Beneš

Na Bejčáku stejně
jako za polárním kruhem
V Městské knihovně Písek jsme na začátku
října zhlédli další dokumentární film z festivalu Jeden svět. Tentokrát šlo o norský snímek
z roku 2012 Na sever od slunce. Zavedl nás daleko za polární kruh.
Hlavní protagonisté a zároveň tvůrci filmu jsou
dva mladí surfaři, kteří se rozhodli prožít devět
měsíců na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska.
Našli zde skvělé vlny, ale také mnoho naplavených
odpadků. Naplňují své předsevzetí pláž vyčistit
a současně čistí i své dosavadní životy. Jako dva
houževnatí Robinsonové si stavějí dům, sbírají dřevo na podpal, radují se ze základních věcí života.
Žijí mimo čas, signál, blahobyt. Málo vjemů,
které nabízí zasněžená, zmrzlá, do polární noci ponořená divočina, je vede k sobě samým. A tak jsme
se ptali hosta večera, psycholožky a cestovatelky

Kateřiny Slabové, o čem film je. O dobrodružství,
o splněném snu, o životním prostředí, o aktivním
občanství? Asi o všem, ale především o radosti.
O radosti ze života, který je nejvíce přítomný, když
jen tak sedíme, dýcháme a díváme se do krajiny.
Po projekci následovala debata. Někoho oslovila
environmentální otázka, někoho problém prošlých
potravin, jimiž se aktéři živili. Jiné zaujala technická dimenze samotného natáčení snímku. Každopádně klíčovou zůstává otázka motivace k podobným projektům. Diváci se shodli, že potřebu
svobody a ztišení lze naplnit i v méně extrémních
polohách, a třeba i na píseckém kopci Bejčáku.
První úterý v listopadu bude v knihovně opět
patřit dokumentárnímu filmu z festivalu Jeden
svět. Kateřina Slabová bude promítat snímek Zázračné dítě internetu. Pokud vás téma internetu,
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KALENDÁŘ AKCÍ

17.30 Kino Portyč
20.00 Kino Portyč

Kino Portyč: FILMOVÝ PÍSEK – Filmový festival hudební tvorby
10.00 Kino Portyč	Důvěrný nepřítel – předst. pro seniory
10.30 Sladovna		
Teatr Figur: Jsem celý svět mínus celý svět
				
beze mě – stín. divadlo polského souboru
14.00 SeniorCentrum
Předčítání
17.00 Sladovna		
Beseda s Věrou Sosnarovou – příběh ženy,
				
která přežila gulag
17.00 MK		
Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.30 MK		
Spiritualita všedního dne: cyklus
				
setkávání s Rostislavem Homolou a hosty
19.00	DFŠ		
Fešáci 50 let

16.00 MK		
IT poradna pro uživ. dotyk. zařízení
17.00 MK		Nástroje Google – Petr Pavelka
17.30 MK		
IRÁN: Nádherné dobrodružství
				
– filmová reportáž Věry Altschmiedové
17.30 Kino Portyč
Jak se moří revizoři - premiéra
19.00 KD		
Taneční – podzimní taneční kurzy
19.30 Lázně Vráž
Písecká čtyřka – hud. skupina J. Nováka
20.00 Kino Portyč
Ticho před bouří – premiéra, titulky

Pátek 19. října

Středa 24. října

Kino Portyč: FILMOVÝ PÍSEK – Filmový festival hudební tvorby
9.30 SeniorCentrum
Hrnečku vař
19.30 Lázně Vráž
Taneček na zámku – hraje Leoš Karásek
21.00	DPČ		
Filmový Písek – Nazareth – nekonečný
				
rockový mejdan – úvod M. Šmídmajer

9.30 SeniorCentrum
14.00 SeniorCentrum
17.30 Kino Portyč
19.00 KD		
19.30 Lázně Vráž
				
20.00 Kino Portyč

Sobota 20. října
Kino Portyč: FILMOVÝ PÍSEK – Filmový festival hudební tvorby
10.00 Rozhl. Jarník
7. měsíc věží a rozhledem; do 14.30
				
– pořádá KČT Otava
18.00 sv. Trojice		
Flute Quartissimo – Ladná klasika
				v písecké Trojici
19.30 Lázně Vráž	Nejhezčí melodie klasické hudby
				
– Trio Karageorgiev
20.00 KD		
Salsa ples – hraje kubánská kapela
				Mezcla Orquesta
20.00 KD Putim
Country bál – pořádá TCS Louisiana,
				
hraje Congrass Písek

10.00 MK		Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
17.00 MK		
Mluv česky! Kurz češtiny pro cizince
17.30 MK		
Čtenářský klub: Erik Tabery: Opuštěná
				
společnost. Česká cesta od Masaryka
				k Babišovi.
19.30 Lázně Vráž
Fautores Flautae – flétnový soubor
				Václava Holuba
20.00 Kino Portyč
Zlatý podraz – premiéra

Pátek 26. října
9.30 SeniorCentrum
18.00 Kino Portyč
19.00 KD		
20.30	DPČ		

Hrnečku vař
Zlatý podraz – premiéra
Maturitní ples SOŠ a SOU Písek
Janet Robin (USA) – koncert

Sobota 27. října
6.54	Nádraží ČD	Do Bavorova – pořádá KČT Otava
14.00 Kino Portyč
Kryž draka bolí hlava
16.00 Kino Portyč
Čarodějovy hodiny – premiéra, dabing
17.00	DPČ		
Thrash Nightmatre Festival Vol. 6
18.00 Kino Portyč
Zlatý podraz - premiéra
19.30 Lázně Vráž
„O SOLE MIO“ – světové melodie z oper,
				operet a muzikálů
20.30 Kino Portyč
Johnny English znovu zasahuje – dabing
21.00 Sladovna		
Oni – koncert
21.00 KD		Desmod – slovenská rocková skupina

Pondělí 22. října

ŠTĚPÁNKA ČINÁTLOVÁ, MK Písek

Ukázka dravců
Předčítání
Králové zlodějů – premiéra, titulky
Taneční – podzimní taneční kurzy
Šumava malebná, magická, tragická
– beseda s Petrem Hejnou
Mars – premiéra, titulky

Čtvrtek 25. října

Kino Portyč: FILMOVÝ PÍSEK – Filmový festival hudební tvorby
6.25	Nádraží ČD	
Okolím Sedlice – pořádá KČT Otava
8.30 Lázně Vráž
Bohoslužba
10.00 KD		
Tři přadleny – ochotn. soubor Copánek
15.00	DFŠ		
Hurvínkova cesta do Tramtárie
				
– Divadlo S+H
18.00 sv. Trojice		
Carl Peterson – klavírní recitál

propagandy a cenzury zajímá, po projekci s námi
můžete debatovat o nebezpečí a možnostech zneužití otevřeného internetového prostoru.

Mars – premiéra, titulky
Halloween – premiéra, titulky

Úterý 23. října

Neděle 21. října

Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze

Znovuotevřené Mraveniště ve Sladovně zase láká děti

9.00 MK		
Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
10.00 Senior Point
The Beatles – beseda s V. Mikulíkovou
15.00 MK		
Pohádková klubovna pro děti ml. šk.věku
16.00 MK		Dobrá pomoc: setkání dobrovolníků
16.15 KD		
Jóga – pravidelné kurzy jógy
				
pod vedením Kamily Ševčíkové
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Neděle 28. října

				
				
17.00 – 17.25 		
				
				
17.30 – 19.00		
				
19.30 Lázně Hotel Vráž
20.30 Kino Portyč

14.00 Kino Portyč
Kryž draka bolí hlava
16.00 Kino Portyč
Čarodějovy hodiny – premiéra, dabing
18.00 Kino Portyč
Johnny English znovu zasahuje – dabing
19.00	DFŠ		
Sestry Havelkovy: 100 let První republiky
				
+ módní přehlídka „První republika“
20.30 Kino Portyč	Nebezpečná laskavost – premiéra, titulky

Pondělí 29. října
9.00
15.00
17.30
20.00

MK		
Jak na počítač – pro zač. – Petr Bruncvík
MK		
Tvořivá klubovna – pro děti ml. šk. věku
Kino Portyč	Dogman – premiéra, titulky
Kino Portyč
Johnny English znovu zasahuje – dabing

Pořadatelé kulturních akcí
CENTRUM KULTURY města Písek: nábřeží 1. máje 1605, Písek,
tel. 382 734 711, recepce@centrumkultury.cz, www.centrumkultury.cz
• Kino Portyč – tel. 382 734 720; DFŠ – Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
• Galerie Portyč, Čechova 406; Sv. Trojice – Koncertní síň sv. Trojice
DPČ – Divadlo Pod čarou: Tyršova 431/28, Písek, 774 598 332
Kavárna Až na půdu: Jungmannova 34/11, Písek, tel. 773 996 543,
www.facebook.com/aznapudu
Kavárna PN – Kavárna Psychiatrické nemocnice Písek:
Vladislavova 490, tel. 382 212 940, info@pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Kavárna–vinárna Beseda: Palackého sady 68, Písek
Loutkové divadlo Nitka Písek: Bakaláře 43/6, Písek; tel. 605 845 890
Lázně Vráž: Vráž 1, tel. (recepce): 382 737 111, www.lazne-vraz.cz
MK – Městská knihovna Písek: Alšovo nám. 85, 382 201 811, www.knih-pi.cz
PM – Prácheňské muzeum: Velké nám. 114, tel. 382 201 111,
info@prachenskemuzeum.cz, www.prachenskemuzeum.cz
• Památník Adolfa Heyduka – Tyršova 438, Písek, tel. 382 215 040
Restaurace PAPÍRÁK, U Vodárny, 702 513 306,
www.restauracepapirak.cz
SeneCura SeniorCentrum Písek: Čelakovského 8, Písek,
tel. 382 201 730, www.seniorskydum.cz
SLADOVNA Písek, o.p.s.: Velké náměstí 113, 387 999 997, www.sladovna.cz
STROM SETKÁVÁNÍ: Nová 99, Písek, tel. 777 571 529,
www.strom-setkavani.cz
• Hatha jóga – Jana Kozová; www.jogapisek.cz
• Fyzioterapie, masáže – Michaela Martínková,
www.fyzio-terapeutka.com
• Meditace, cvičení, konzultace – Dita Macháčková, dita.machackova@volny.cz
• Poradna ájurvédy, ájurjóga – Radoslav Nahálka, www.ajurmed.cz
• Slunce ve skle – Marmelády, čatní a sirupy Katky Čápové,
kacabacapova@seznam.cz
• Výuka angličtiny a hry na kytaru – Jirka Macháček, info@strom-setkavani.cz.
Vykulená sova: tř. Národní svobody 32/11, www.vykulenasova.cz, 736 464 177

Úterý 30. října
14.00 SeniorCentrum
Halloween Party
16.00 MK		
IT poradna pro uživ. dotyk. zařízení
17.00 MK		Nástroje Google – Petr Pavelka
17.30 Kino Portyč	Nebezpečná laskavost – premiéra, titulky
19.30 Lázně Vráž
Lidové písničky vesele – hrají Muzikanti
				od Otavy
20.00 Kino Portyč	Dogman – premiéra, titulky

Středa 31. října
17.30 MK		Dnes večer je Halloween – pokrač. předn.
				
skotského rodáka Mathewa
17.30 Kino Portyč
Johnny English znovu zasahuje – dabing
20.00 Kino Portyč
Zlatý podraz – premiéra

Čtvrtek 1. listopadu
17.30 Kino Portyč
20.00 Kino Portyč

Cailleach. Ve svém ohnivém kotli najde
světélko a zapálí vám přinesené svíčky.
Putování strašidel podél řeky Otavy
– dvě trasy: podél řeky, anebo na bývalý
hřbitov u Trojice, kolem duchů zemřelých
Pohádka Hotel Transilvánie 3 v kině
Portyč, vstupné 120 Kč, masky za polovic
HOM-BRE– country, swing, jazz, pop
Climax – titulky

Louskáček a čtyři říše – titulky
Bohemian Rhapsody – titulky

Pátek 2. listopadu
od 15:30 do 19:00 hodin CENTRUM MĚSTA: Putování strašidel
15.30 – 15.55 		
Srocení strašidel a duchů v Palackého
				
sadech. Strašidelné písničky, malování
				
na obličej, taneční vystoupení,
				
výstava malých duchů z DDM
15.55 – 16.00 		
putování z Palackého sadů ke knihovně
16.00 – 16.30 		
Záchrana ducha Strážce magické knihy
				lektvarů.
16.30 – 16.45 		
putování z knihovny k Domu dětí
16.45 – 17.00 		
Zapálení očistného ohně. U Domečku
				
na nás bude čekat tajemná keltská bohyně

Pojďte na výstavu

• Písek 1918-1992. Krátké českosl. století v dějinách města

• PROMĚNY MARTY KRÁSOVÉ

• LENKA PÁLKOVÁ
Sladovna, 10. 10. – 2. 12.

• Zdeněk Javůrek / Pozitivní negativy

• PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
Sladovna, 13. 10. – 30. 12.

www.piseckysvet.cz
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Sladovna je připravena na závěr roku
– ještě však chystá třešničku na dortu!
Návštěvy několika osobností orámovaly přechod mezi jednotlivými sezónami v největší dětské galerii u nás. Dozvuky té letní ještě stihl ministr kultury
Antonín Staněk a podzimně-zimní čas ve Sladovně zahájili herci Divadla Járy
Cimrmana v čele se slavným a oblíbeným režisérem Zdeňkem Svěrákem.
Byly to vzácné návštěvy, jejichž slova poté, co si
prostory jednoho z největších píseckých turistických lákadel prohlédly, rozhodně potěšila.
„Musím říct, že když jsem dostal možnost navštívit píseckou Sladovnu, neuměl jsem si představit, co mě čeká. Přiznám se, že jsem již viděl hodně
zajímavých interaktivních muzeí, ale toto předčilo

úplně všechno. Skutečně, po estetické a hlavně myšlenkové stránce jde o něco, co v naší společnosti
opravdu chybí - a to je vztah dítěte k tradičním činnostem. Je to úžasná věc, krásné prostředí a moc
krásné muzeum. Doufám, že se bude dále rozvíjet,“ řekl na adresu Sladovny ministr kultury
Antonín Staněk.
A pozadu nezůstal ani Zdeněk Svěrák. I když
byl po náročné exkurzi po sedmi sladovnických
patrech poněkud stručnější, dokázal i tak vše
podstatné vystihnout: „Jsou to krásné prostory.
To, co tady ve Sladovně je, se jen tak někde nevidí.“

Máme otevřeno a těšíme se na vás

Ministr kultury Antonín Staněk.

Právě legendární členové Divadla Járy Cimrmana doprovodili návštěvníky do další etapy Galerie
hrou. Po dvou týdnech, kdy se připravovaly nové
výstavy, bylo dětem předáno ještě lepší a útulnější Mraveniště, představena nová Laboratoř zaměřená na animovaný film, v kavárně se zabydlela
výtvarná díla Petra Bruknera, Jana Hraběty a Jaroslava Weigela a nejvyšší výstavní patro rozsáhlé

Prácheňské muzeum, do 25. 11.Výstava fotografií.

Památník města Protivína, do 31. 10. O slavné protivínské rodačce.

Prácheňské muzeum, do 4. 11.

Velká výstava Sladovny a Divadla Járy Cimrmana.

• Petr STANĚK – výstava plastik HLEDÁNÍ II.
Galerie Portyč, do 2. 11.

• LABORATOŘ: Animace 
Sladovna, od 13. 10.

• František Svátek / Hydrokinetické skulptury; Barbora Blahutová / Koláže, plastiky

Experimentální výtvarný ateliér Laboratoř se inspiroval expozicí Cesta
do mytologie a na léto otevírá stránky tajemného Bestiáře – knihy, plné
fantastických bytostí, bájných tvorů a dalších roztodivných stvoření.
V první místnosti děti vytvářejí vlastní knížečku bestiáře – kreslí, lepí
a skládají různé mytologické bytosti a k nim mohou psát texty. Ve druhé
části Laboratoře vznikl zatemněný prostor, kde mohou návštěvníci používat různé projekce a „speciální přístroje“, stínová divadla a další.

Prácheňské muzeum, 6. - 28. 10.

• 1918 – rok založení republiky
Městská knihovna, do 31. 10.

Výstava ke 100. výročí založení samostatného státu.
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pozvánky
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Zdeněk Svěrák a Petr Brukner.

budovy rozsvítila expozice mapující padesátiletou historii Divadla Járy Cimrmana.

Včely přiletí v listopadu
Nabídka je pestrá, není však konečná. Intenzivně
už se totiž pracuje také ve Vysokých trámech, což
je největší sál Sladovny. Roste tady výstava, která
ještě nemá jméno, ale bude se týkat včel a jejich
života. Už teď můžeme prozradit, že bude krásná.
Otevřeme ji 21. listopadu.

PETR BRŮHA, Sladovna Písek

KŘÍŽOVKA O CENY
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Povedenou postavou hry O 14 dní dříve je personifikovaná ..... /1. a 2. díl tajenky/. Mezi její
oběti patřil i syn slavného spisovatele Arthura ..... /KONEC TAJENKY/.
Dva vylosovaní řešitelé vyhrají tentokrát zbrusu novou knížku Zámečky a tvrze jižních Čech.
Vítěze vylosuje vlastní rukou autorka knihy Jaroslava Pixová.
Vyluštěnou tajenku můžete nejpozději vE ČTVRTEK 25. ŘÍJNA ve 12 hodin zasílat e-mailem:
redakce@piseckysvet.cz nebo vhodit do schránky: Budějovická 102/5, Písek (u vjezdu do
vnitrobloku Budovcova). Nezapomeňte připojit své jméno a telefon!
Tajenka z č. 19: „LOS ANGELES V KALIFORNII". Tentokrát jsme obdrželi 30 správných odpovědí. Po
dvou lístcích na zahájení festivalu Filmový Písek vyhráli Marie Procházková a Jaroslav Šitera.
Po jedné vstupence na koncert Janet Robin vyhrály Helena Wdowyczynová a Ivana Maršíková.

www.piseckysvet.cz
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CZECH OPEN v line dance 2018
Ani letos nebude v Písku chybět tradiční akce CZECH OPEN – špičková
mezinárodní kvalifikační soutěž pro World Championships v LINE DANCE. Od
pátku 2. do neděle 4. 11. ji v píseckém kulturním domě pořádá TCS Louisiana
ve spolupráci s Českou asociací Line Dance, Centrem kultury města Písku
a pod záštitou starostky města Evy Vanžurové. Kromě soutěžících je srdečně
vítána široká veřejnost. Ptáme se vedoucího souboru Toma Dvořáka.
• Jak se na Czech Open připravujete?
Letos jsme znovu posunuli své hranice a v tuto
chvíli už je zaregistrováno rekordních 380 soutěžících z 19 zemí. Zaregistrovali se tanečníci
z Jižní Koreje, Ameriky a většiny evropských
zemí. Všichni se musíme domluvit anglicky. Je
to organizačně neobyčejně náročné, musíme pro
účastníky připravit doprovodné programy, spolupracujeme nejvíc se Sladovnou, s Loutkovým
spolkem Nitka i Prácheňským muzeem, abychom
se v kulturním domě vystřídali. Nejvíce problémů vzniká s ubytováním. Moc by nám pomohla
vstřícnost a komunikace hotelů.
• Máte během soutěže příležitost se v takové mezinárodní sestavě sejít, pobavit se, spřátelit?
Obvykle po skončení soutěže v neděli večer uspořádáme párty. Tam to vře! Na samotné soutěži je
úžasná atmosféra, tančí všichni bez rozdílu věku
a zkušeností v soutěži. Ať jsou to děti, dospělí, me-

gastar nebo začátečníci, tlustí, hubení, všechny národnosti, všichni paří a tančí na jednom parketu.
Máme tam i program, folklórní vystoupení a další.
Ačkoli tam pochopitelně pořád panuje i soutěživost, mezi účastníky vznikají moc hezké vztahy.
Našim dětem i dospělým to pomáhá i ve zdokonalování angličtiny. Domlouvají se navzájem, kdy se
znovu potkají na soutěžích nebo soukromě.
• Jaký byl pro Louisianu letošní rok?
Letošek pro nás byl mimořádně úspěšný. Sklízeli jsme ocenění na Berlin Open, někteří členové zabodovali sólově na soutěžích ve Španělsku
a v Dánsku. V září jsme poprvé vyrazili do Anglie
do Liverpoolu. Teď jsme se právě vrátili z Rakouska. Řada našich tanečníků postupuje do vyšších
soutěží, což mě nesmírně těší. Barbora Gabrišová
a Matěj Kučera jsou adepty na další české star. Vychází to z výsledků soutěží, které se sčítají v celosvětovém měřítku federace.

SPOŘENÍ DO FYZICKÉHO ZLATA!!!
Chcete vědět, kam spořit, abyste využili
ekonomických cyklů pro svůj maximální výnos na
úsporách a nemuseli spořit tak dlouho???
Chcete mít bezpečnou a dříve splacenou hypotéku ?
Pak je tu pro vás OTEVŘENÝ ÚČET NA ZLATO nebo STŘÍBRO
kde si můžete spořit do fyzických slitků od 500 Kč měsíčně.

e

ZLATO NEPODLÉHÁ INFLACI ANI MĚNOVÝM REFORMÁM,
oproti spoření do penzijních či dluhopisových fondů, stavebního spoření, akcií
a životních pojistek. Nemáte pouhý výpis účtu, ale jste ihned ANONYMNÍM
vlastníkem fyzického kovu, které si uchovává svou hodnotu již 6000 let.
Stačí Vám pouhých 500,-Kč měsíčně, abyste získali to, co vlastní pouze
dlouhodobě úspěšní lidé. Nakupujte než bude pozdě s nejsilnější skupinou na
našem trhu! Volejte ihned na tel: 777159508 nebo pište na
zlatopisek@volny.cz .

ZLATEM TO POUZE ZAČÍNÁ!
(Přijmu max 2 spolupracovníky, kteří chtějí ostatním ukázat, jak správně
a efektivně hospodařit se svým majetkem) Lenka Klečacká

14

15

POZVÁNKY
• Na jaro chystáte velkou narozeninovou oslavu?
Už více než rok připravujeme oslavy 30 let od založení country souboru v Písku. Chceme pozvat
všechny členy, kteří od roku 1988 souborem prošli. 20. března 2019 pořádáme velký country bál
pro veřejnost, kde budou k vidění i staré kostýmy
a ocenění. Naše oslavy přijedou podpořit spřátelené taneční skupiny z celé republiky i ze zahraničí. Vše připravuje skupina tanečníků z první
skupiny Oklahoma, bývalí a současní členové
TCS Louisiana.
• Co pro vás těch třicet let znamená?
V republice není moc podobných country souborů, které mohou oslavit třicet let. Proto také
připravujeme k vydání knížku, která mapuje nejen historii naší skupiny Oklahoma později přejmenované na TCS Louisiana, ale vůbec country
hnutí v ČR. Country hnutí založil před cca čtyřiceti lety pan František Bonuš. Spolupracujeme
s jeho snachou paní Jitkou Bonušovou, která je
i nejvýznamnější lektorkou v tomto oboru. Díky
tomu jsme se dostali i k materiálům o historii
country hnutí, které zatím nikde nevyšly. Chceme tak píseckou country skupinu zasadit do širších souvislostí. Budou tam připomenuty důležité
úspěchy, ale i neúspěchy a krize, veselé historky,
osobnosti, které nás někam posunuly. Dokonce je
zájem o její přeložení do angličtiny.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Z NAŠÍ ŠKOLY
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Naše republika
na Tylově škole

Ochutnejte ovoce a vyberte
to nejlepší pro svou zahradu

V prostorách školní galerie Základní školy Josefa Kajetána Tyla v Písku se
konala v úterý 16. října v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československa vernisáž výstavy výtvarných prací „Naše republika“.

V zahradnictví Martina Trávníčka v Hradišťské ulici vybarvilo podzimní
slunce listy a lístky okrasných rostlin, ovocných keřů a stromků do stovek
divokých odstínů, jaké dokáže vyčarovat jen příroda. Na místě s nádherným
výhledem na písecké panorama právě zahájili prodej stromků k podzimní
výsadbě a současně výstavu do sladka vyzrálého ovoce, kde si každý vybere
to pravé podle vlastní chuti.

Vernisáž byla zahájena kreativní a vtipně uvedenou módní přehlídkou, která přinesla průřez
módních trendů minulých 100 let. Své modely
zde předvedly žákyně devátých tříd. Následovalo
působivé vystoupení školního sboru, který nastudoval pro tuto příležitost původní československou hymnu i píseň „Ach synku, synku“.
Výstavu zahájil pan ředitel Pavel Koc. Poté
vystoupili hosté. Pan Milan Kurstein, umělecký
vedoucí a režisér divadelního spolku Prácheňská
scéna, připomněl v dobovém kostýmu události
vyhlášení republiky v Písku již 14. října 1918. Pan
Jaroslav Pospíšil, zástupce Českého svazu bojov-

Ředitel školy Pavel Koc. Foto Jaromír Hladký

níků za svobodu, připomněl i novodobější boj za
svobodu v roce 1945. Hosty vernisáže byly dále
i členky Československé obce legionářské.
Poté si návštěvníci vernisáže prohlédli s velkým zájmem výstavu výtvarných prací žáků,
spojených se vznikem Československa a životem
v něm v jeho prvních desetiletích.
Tvůrci výstavy se snažili představit si, jak tenkrát lidé žili, jak se oblékali, jaké výrobky si mohli
zakoupit, jak vypadal tehdejší kulturní život (literatura, výtvarné umění, architektura...), nebo
politická scéna.
Záměrem nebylo postihnout detailně vše. Je to
jen ochutnávka tehdejšího života viděna očima
žáků základní školy. Do tvorby se mohli zapojit
žáci 4.-9. tříd. Práce vznikaly ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 a počátkem tohoto
školního roku.
Na výstavě se setkáte s portréty politiků, kteří
stáli u zrodu Československa, s některými spisovateli, s malíři, hudebníky, filmovými herci, ale
i s průmyslníky, vynálezci a s dalšími známými
osobnostmi tehdejší společnosti. Část výstavy
je věnována i osobnostem našich dějin, na které jsou žáci pyšní (od 14. století po dnešek). Na
dalších panelech uvidíte české automobily, mód-

Foto Jaromír Hladký

ní návrhy, poštovní známky (od prvních návrhů
známek Alfonse Muchy až po známky z 60. let),
dobové reklamy, ukázky funkcionalistické architektury, parafráze obrazů českých malířů první
poloviny 20. století a další portréty slavných.
Touto akcí žáci a učitelé Základní školy Josefa
Kajetána Tyla v Písku tvořivě oslavili 100. výročí
vzniku samostatného Československa.

Pavla Šrůtová,

vedoucí vzdělávací oblasti Člověk a svět kultury

Generátory časoprostoru

Svatováclavské hody

V úterý 25. září odpoledne jsme v našem domově uspořádali pro klienty, jejich rodiny a veřejnost Svatováclavské hody. Akce se konala pod záštitou starostky města Písku Evy Vanžurové, která se osobně
zúčastnila spolu s místostarostou Jiřím Hořánkem. Hudba od pana Josefa Kozáka se postarala o skvělou atmosféru a dobrou náladu. Nikdo nepohrdnul sklenkou červeného vína nebo pivem a plné talíře
koláčků a větrníčků byli nachystány pro všechny, kteří přišli. Překvapením odpolední akce bylo taneční vystoupení souboru Písečan. Zábava se protáhla do večerních hodin a každý odcházel s úsměvem.
Chtěli bychom poděkovat Městu Písek za finanční podporu této akce a všem zúčastněným.
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Pracovníci Senior Pointu připravili na
8. října přednášku s neobvyklým názvem
Generátory časoprostoru.
Posluchači se od přednášejícího inženýra Jiřího Johana dozvěděli, že čas neplyne – jak se
všeobecně předpokládá – ale že se musí vyrábět. Svoji teorii podpořil velkorozměrovou barevnou grafikou, která vedla k lepšímu pochopení času a prostoru. Součástí přednášky byl
i záznam vysílání ČR, relace Odysseus, v němž
PhDr. Jarošová uvedla, že objev „prostoročasů“
byl nominován i v projektu Česká hlava.
Přednáška vyvolala i řadu dotazů, které
přednášející zodpověděl. Na závěr ředitelka Senior Pointu Alexandra Zajíčková poděkovala
přednášejícímu za množství nových poznatků
z astrofyziky a oznámila, že další přednášku na
podobné téma plánuje na začátek roku 2019.
Přednášející Ing. Jiří Johan byl odměněn spontánním potleskem.

Zahradníci už netrpělivě vyhlížejí déšť a přemýšlejí, co vysadit. Co jim letos nabídnete?
V polovině října nám odstartoval podzimní maraton, musíme vykopat stromky, nakoupit, navozit, roztřídit, označit a připravit pro zákazníky. Navíc jsme si letos připravili výstavku ovoce
s ochutnávkou. Vzorky ovoce máme vlastní nebo
od místních pěstitelů, například od pana Skaly
z Nepodřic. Chceme ukázat, jak naše stromy fungují v našich podmínkách. Naše zahradnictví má
hlavní sídlo v Milevsku, které leží o 100 m výš než
Písek a dodáváme i na Chyšecko a Nadějkovsko,
které už leží 600 m nad mořem. Proto nemůžeme
nakupovat stromy na jižní Moravě nebo v Polabí,
protože u nás nebudou dobře fungovat. Odrůdy,
které se jinde moc nepěstují a máme je rádi, si
nejraději pěstujeme sami.
Hodně se mluví o starých odrůdách, čím se liší
od moderních?
Dosud si zákazníci přáli spíše nové odrůdy. Chtějí stromy, které hojně plodí a mají velká šťavnatá
jablka. Ale postupně znovuobjevují i staré odrůdy. Vrací se cit pro krajinu a lidé zjišťují, že strom
nemusí mít jen užitnou funkci, ale je také krásný
v krajině i u chalupy, dělá stín a hezky se pod ním
sedí. Staré výsadby, které jsou staré padesát i sto
let, stárnou a odcházejí. Tyto sady se začínají obnovovat a jejich původní mimoprodukční vlastnosti nejlépe splňují staré krajové odrůdy, které
se u nás pěstují mnoho desítek i stovek let a jsou
v naší krajině zvyklé. Přežily i mrazové katastrofy
minulého století a ovocnáři se snaží pěstovat odrůdy, které se takto osvědčily.
Odkud staré odrůdy získáváte?
Získávám je ze šlechtitelských stanic nebo od
pěstitelů, kteří jsou podobní nadšenci jako já. Jin-

ROZHOVOR

dy podle možnosti sbíráme rouby stromů, které
je třeba zachránit a poté podle plodů určujeme
odrůdu.
Naše krajina se nyní potýká s teplým a suchým
počasím. Hraje to roli při výběru odrůd?
Určitě. Je důležité si uvědomit, že dříve se pěstovaly stromy na vysokokmeni a ty byly roubované na plané jabloně. Planá jabloň je vlastně to
nejodolnější a nejvitálnější, co může být. A když
kvalitní a roky prověřenou odrůdu naroubujeme
na tu nejbujnější a nejvitálnější podnož, dostaneme strom, který bude sice veliký, ale bude hluboko kořenit a to mu zajistí dlouhověkost a dobrý zdravotní stav. Takové stromy si umí poradit
i s takovými přísušky, jaké byly letos.
Takže moderní výsadby jdou spíš proti trendu
počasí?
Podívejte se na stromy kolem silnic, kolik ústrků musí strpět. Jak jsou řezány, aby nepřekážely,
často v nevhodném období, solí se kolem nich,
občas do nich někdo nabourá, z druhé strany se
stříkají pole, a ty stromy přesto přežívají a jaké nesou ovoce! I v letošním roce, který byl extrémně
suchý, na nich není vidět, že by strádaly. Z toho
poznáme, že jsou opravdu vitální a mají skvělý
kořenový systém. Některé tam rostou už padesát
až sto let. Druhý protipól jsou výsadby stromků
na plantážích, kde se vejde i 5 tisíc stromků na
hektar, jsou štíhlé a nízké, aby se daly sklízet ze
země. Ale ty bez závlahy vůbec nemají šanci přežít, protože zakořeňují jen 50 až 70 cm hluboko.
Jaké stromy najdou zákazníci ve vašem zahradnictví?
Zvlášť nabízíme stromy, které jsou vhodné k výsadbě do stěn a na zákrsky. Takové stromy jsou

Ing.V. Schmidt, Písek, účastník přednášky

Martin Trávníček

roubované na zakrslé podnože, budou brzy plodit, mají kvalitní ovoce, ale potřebují dostatek
vláhy, úrodnou půdu a teplou polohu. Takovému stromku musíme dát to nejlepší a on se nám
za to odmění. Jeho životnost je 20 až 30 let, pak
už tolik neplodí a musí se vyměnit. Vedle toho
prodáváme stromky na středně bujných podnožích, ze kterých se dá udělat čtvrtkmen nebo polokmen, vyrostou do 4 až 5 metrů výšky. Jsou to
moderní odrůdy, které už nepotřebují tolik péče.
A poslední skupinou jsou staré odrůdy, ty mají
vysokokmen, dorostou do 5 až 7 metrů, ale budou dlouhověké. Začínají plodit později, za 5 až
8 let. Dříve se sázely stromy pro potomky, dneska
chceme všechno hned. Vysokokmeny a staré odrůdy dobýváme ze země o něco později, budeme
je prodávat až v listopadu. Letos je jich relativně
málo, protože tolik nenarostly.
Je o staré odrůdy zájem?
V poslední době chodí stále více zákazníků, kteří si je přímo žádají – Čistecké, Kožená Reneta,
Řehtáč soudkovitý, Parména zlatá, Matčino, Panenské české.
Kdy je nejvhodnější sázet?
Od půlky října do listopadu je ideální doba, protože stromy dokáží přes zimu mírně zakořenit a na
jaře už pěkně rostou. Navíc letos bylo jaro velmi
rychlé a teplé – to není pro nové výsadby dobré.
A co ostatní výsadba pro „jedlé“ a okrasné zahrady?
Nabízíme široký sortiment ovocných keřů v kontejnerech – rybízy, angrešty, rakytníky, kanadské
i kamčatské borůvky, jedlé kaštany, ostružiny,
maliny, révu vinnou, brusinky, klikvu, mišpule,
kdouloně, jeřáby a další. Současně jsme zahájili
prodej růží, nejvíc bych doporučil anglické růže.
Jsou šlechtěné tak, aby byly zdravé, měly plný
květ a voněly. Jsou sice trochu dražší, protože se
za ně platí licenční poplatky, ale je to takový mercedes mezi růžemi.

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ
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Ocenění pro Petra Skalu
Za celoživotní dílo v oboru experimentálního filmu získal ocenění písecký
rodák, Petr Skala. MARIEN BAD FESTIVAL, probíhající od 28. srpna do 1. září
2018, nabídl svým návštěvníkům již třetí ročník pozoruhodného filmového
programu, bohatě doplněného doprovodnými akcemi.
Diváci mohli shlédnout celkem 114 filmových
projekcí, soutěžní přehlídku českých experimentálních filmů, projekci italské filmové klasiky
i profil italské experimentální scény. Zajímavá
filmová díla shlédlo více než dva tisíce diváků.
Kromě oceněných českých tvůrců ve festivalové soutěži, bylo uděleno mimořádné ocenění za
celoživotní dílo v oblasti experimentální filmové tvorby českému filmovému režisérovi, Petru
Skalovi. V příštím ročníku festivalu v roce 2019
bude věnována filmovému dílu Petra Skaly celodenní projekce.

Galerie Pro arte uspořádala Petru Skalovi ve
dnech 14. – 29. září výstavu s názvem „Spatřit
světlo.“ Výstava byla zahájena za velké účasti filmových i výtvarných českých osobností v krásném prostoru zahrady Amerického centra na
Malé Straně v Praze.
Kurátor výstavy Adam Hnojil: „Spatřit světlo je
menším ohlédnutím za tvorbou Petra Skaly, který
patřil k průkopníkům světového videoartu. Spatřit
světlo je přehledovou výstavou umělcovy tvorby od
šedesátých let. Zároveň je i vzpomínkou na mladistvé hříčky, první lásky a zklamání, ale také pietou

MARIEN BAD FESTIVAL: na snímku zleva porotci Francesco Pitassio a Andrea Slováková, Petr Skala,
další porotce Milan Klepikov a moderátorka večera herečka a režisérka Petra Nesvačilová.

POETICKÉ OKÉNKO

Milan Princ představuje básníky
Petr HEJNA

Petr Hejna se narodil
12. ledna 1955 v Praze.
Vystudoval
grafickou
školu a od 70. let začal
být hudebně aktivní. Po
přestěhování do Třebkova v roce 2009 pokračuje v hraní a nahrávání
s rodinnou skupinou 2
Genaratoins, ovlivněnou
art-rockem i undergroundem. Odjakživa mu byla
vlastní původní tvorba a mysteriózní texty-básně,
plné nespoutané obrazotvornosti s tématy přírody, snů, smrti, duševního světa jedince s častými
odkazy na biblické příběhy i postavy starověkých
bájí. Brzy jsme se seznámili, takže Petr nějaký čas
působil i jako kytarista art-rockových Primátor
Dittrich. Naše spolupráce pokračuje dodneška.

Probuzení
Prázdná jsou rána,
když zmírá noc
prázdná je duše i džbán,
teď vína prost
prázdné jsou stěny,
zní ozvěnou steny
prázdné jsou listy tužeb
a nadějí

www.piseckysvet.cz

zemřelé lásce. Petr Skala je jedním z nejvýznamnějších tvůrců, kteří se zapsali do historie experimentálního filmu. Avšak, protože stál stranou, mimo
mainstreamové proudy, a navíc za železnou oponou, nedostalo se mu světového renomé již během
jeho mladých filmařských let. Solitér ve společnosti
i umění, zaujal kabalou a židovskou mystikou, matematickými algoritmy, vědomím i nevědomím a,
v neposlední řadě, především svobodou.“
Petr Skala se narodil 5. května roku 1947 v Písku. Po vystudování místního gymnázia ho zájem
o filmové umění přivedl na Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a roku 1975
absolvoval FAMU. Ačkoli byl původně přijat na
katedru hrané režie, svá studia zakončil v oboru
dokumentární tvorby, kam byl přeřazen z politických důvodů. Až do roku 1985 nenacházel stálé
zaměstnání u filmu a byl tak odkázán na prosazování a realizaci vlastních námětů, což paradoxně
přinášelo jistou tvůrčí svobodu.
Od konce 60. let věnoval svůj tvůrčí potenciál
výhradně experimentům s filmovým materiálem
a později také s videotechnikou. V období 1968
– 1984 vytvořil v soukromí na osmdesát krátkých
experimentálních filmů za užití svých vlastních
postupů a nástrojů. Skalova metoda „hand made“
filmu spočívala v nanášení nejrůznějších barev
a chemických substancí na povrch nevyvolaného nebo čirého filmového pásu a jeho následném
podstoupení destruktivním zásahům, jako je např.
rytí, škrábání nebo leptání.
Po revoluci promítal a vystavoval na akcích
organizovaných Asociací videa a intermediální tvorby, Goethe Institutem či Media archivem
v pražském klubu Rock Café. V roce 1993 bylo
Skalovo dílo Jen smrt., zařazeno na Deutsche
Videokunst Preis mezi 50 nejvýznamnějších videoartových počinů světa.

Víno a vina, stín kata hlavy stíná
v pochybách víra svírá, proč mysl smysl hledá
líný blín kape tiše - do číže čí to číše
stáří klín smrti vráží, květ uschl na oltáři
18
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Jednodenní republiku o 14 dní
dříve jsme řádně oslavili
V rámci víkendových oslav předčasného vyhlášení republiky v Písku bylo možné prožít příběh s postavou redaktora Hanzlíčka hned třikrát. V sobotu od 14 hodin proběhla v autentických kulisách
města unikátní hra pro děti Jednodenní republika v rámci projektu skrytepribehy.cz. Ta prostřednictvím mobilní interaktivní aplikace se 14 zastaveními s úkoly a kostýmovanými průvodci lákavou
formou přibližuje události před 100 lety dětem. Kdo nestihl, nevadí, může si díky aplikaci celou trasu
projít individuálně kdykoli jindy.

V sobotu večer pak před zaplněným sálem ansámbl Divadla Pod čarou sehrál úchvatnou premiéru hry
Františka Zborníka O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát, která byla sepsána na motivy historických
podkladů od ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška. Hra věrně, a hlavně s vtipem nahlíží na tyto
události. Každý hrdý Písečák by si neměl nechat toto představení ujít.

IRENA MAŠÍKOVÁ KONŠTANTOVÁ

Místa klidu
Po klidu toužící, topí se na lžíci
jedu co tryská z duší po krvi davu běsnících
v chaosu zmatených dní, bubny a trubky zní
čtvero jezdců tu zemí cválá kopyty mrzne zem i smích
Po cestách staletých vydal se spláchnout hřích
ač svědomí jak nebe čisté, sám soužil se po nocích
pod klenbou katedrál, na vrchu strmých skal
v hlubinách lesů temných ač nehledal tak našel grál

Mámivé chvilky, opojný sen
vzpomínek nitky a ve vlasech len
kol zloby špína a v duši bol
co život dal a bere, kdo jsme - odkud kam a jdeme

www.piseckysvet.cz

Chyby a pochyby – tak kamenem hoď!
Do boku zanoř kopí a marně myj si ruce
do jámy hoď mě lvům, spal lože mé i můj dům
hlavu mečem mi zášti setni, na táce dej ji psům
Když nitro krutě svírá strach
kdy duše tone marně v tmách
v obavách beznaděje i tělo pak se hrůzou chvěje
Pod klenbou katedrál, na vrchu strmých skal
v hlubinách lesů temných když toužíš tak najdeš grál
Když toužíš, když věříš, tak najdeš grál
lásku, štěstí, klid…

Dvojice litevských herců zpestřila vernisáž
výstav ve Sladovně a jejich bezprostřední
performance v centru města vtáhly do krátkých
scének mnoho „nevinných“ kolemstojících či
kolemjdoucích, samozřejmě vždy k velkému
pobavení všech ostatních.
V neděli 14. října oslavy vyvrcholily na hlavní nádraží příjezdem parního vlaku s redaktorem Hanzlíčkem. Tam ho již očekávalo na 250 přihlížejících diváků s živou vojenskou hudbou, kostýmovaní herci
z Divadelní spolku Prácheňská scéna, performeři Arrived z Litvy a motorizovaná jednotka strážníků.
Po proslovech se vydali na náměstí, kde před shromážděným davem z balkónu radnice úderem 12. hodiny redaktor Hanzlíček vyhlásil republiku. Následné živé obrazy v kulisách města v režii Prácheňské
scény pak znovu připomněly celé události. V parku pak byla za účasti představitelů města, obce sokolské a Baráčníků vysazena pamětní lípa ke 100. výročí. Večer v Divadle Pod čarou, opět před naprosto
plným sálem, proběhla 2. premiéra tematické divadelní hry. Důstojné oslavy máme za sebou. Opatrujme si odkaz našich předků.
TEXT A FOTO MARTIN ZBORNÍK / PÍSECKÝ SVĚT
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Zemřeli v říjnu

Vítáme a loučíme se:

Narodili se v říjnu

3. 10. Elišce Barboře Němcové z Písku
syn Lukáš Hynek
3. 10. Janě Andělové z Týna nad Vlt.
syn Radim Buneš
3. 10. Lence Růžičkové z Týna nad Vlt.
syn Václav Růžička
3. 10. Markétě Hrůzové z Líšnice syn Vojtěch
4. 10. Markétě Koptíkové z Prahy
syn Sebastien Slováček
4. 10. Katarině Fritzové z Protivína syn Petr
4. 10. Barboře Šachové z Písku syn Antonín
4. 10. Evě Vojáčkové z Hranic dcera Natálie
5. 10. Tereze Šiklové z Písku
syn Dominik Fenigbauer
6. 10. Haně Nýdlové z Netolic dcera Zuzana
6. 10. Elišce Beranové z Topělce
dcera Julie Oranská
6. 10. Lindě Chocholové ze Sedlice syn Adam
7. 10. Barboře Gabrielové z Písku syn Teodor
8. 10. Barboře Pokorné z Prachatic
dcera Barbora
8. 10. Andree Liškové z Písku
dcera Evelyn Pilná
10. 10. Michaele Smrtové z Milevska
syn Šimon

Pohřební služba Foitová – Vrba,
		

Harantova 415, Písek

2. 10. František Bejna, Nemějice, 88 let
6. 10. Helena Poláková, Bechyně, 70 let
11. 10. Ludmila Duspivová, Písek, 84 let
11. 10. Vratislav Mencl, Písek, 74 let
11. 10. Vladimír Palovčík, Písek, 67 let

10. 10. Petře Černohorské z Písku
dcera Matylda
10. 10. Nikole Spilkové z Mirotic dcera Kristýna
11. 10. Kateřině Sojkové z Písku
syn David Závorka
11. 10. Kamile Kolářové z Příčov dcera Nela
11. 10. Barboře Slabé z Křenovic dcera Klára
11. 10. Radce Trucové z Křenovic syn Miroslav
13. 10. Veronice Brožkové z Oslova
syn Matyáš
14. 10. Petře Králové z Písku dcera Eliška
15. 10. Pavle Palánové z Bernartic
syn Alexandr
15. 10. Evě Bočanové Brůhové z Bechyně
dcera Eva

Pohřební služba
Městské služby Písek,
		

Lesní hřbitov v Písku

7. 10. Ladislav Čerevka, Písek, 74 let
7. 10. Alois Souček, Písek, 86 let
7. 10. Marie Procházková, Čížová, 79 let
10. 10. Karla Šamšuková, Písek, nedožitých 94 let
14. 10. Anna Vorobljevová, Písek, nedož. 86 let

Inzerce

Jakoukoli
INZERCI
V PÍSECKÉM
SVĚTĚ
domluvíte
na telefonu:
739 348 550
Koupím staré mince, známky, bankovky, pohledy

– i celé sbírky, pozůstalosti. Obrazy, vzduchovky, rádia, hodiny, porcelán, knihy, šavle, vojenské předměty a jiné staré věci.
Tel 722 777 672

CHCETE MĚ? Zaručuji vděčnost!
Šest koťat JEŠTĚ POŘÁD hledá nový domov – odrostlí kocourci,
staří čtyři a 16 měsíců (zrzavobílý a černobílý), kteří jsou k odběru
ihned, a dále čtyři malá koťátka – tři tříbarevné žíhané kočičky (jedna
z nich na fotce) a jeden úplně černý kocourek, tihle čtyři budou k odběru v prosinci. Info na tel. 604 961 179 nebo na e-mailu redakce@
piseckysvet.cz. Všechna koťata jsou odchovaná v bytě v Písku. RED-

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

CESTOPIS – 9. díl: Svět ticha
Přinášíme vám na pokračování ukázky z připravované knihy známého
píseckého ornitologa Karla Pecla o první expedici Společnosti Zoogeos na
ostrovy Malých Antil.
Kam jinam se dá před deštěm schovat, než do
vody. A tak hupky dupky pod mořskou hladinu, aby nám nekapalo na karbid. Ale teď trochu
předbíhám. Než se ponoříme do světa ticha, chtěl
bych se svěřit se svým vztahem k moři.
Hned na úvod musím bez mučení přiznat, že
se mi v mé vlasti líbí. Jen jedno občas vyčítám
praotci Čechovi. Že totiž nedošel až k moři! Já
vím, únava udělala jistě své a mléko a strdí také
nebylo, po mnohadenním plahočení, k zahození.
Ale copak mu nedošlo, jak by se pilo mléko a zakusovalo strdí (pokud se ovšem strdí zakusuje),
kdyby k tomu navíc šuměl mořský příboj? No, co
nadělám. Když není moře nadosah doma, musím
se k němu čas od času vypravit.
Určitě se příliš nespletu, když budu předpokládat, že většina z vás, čtenářů, již také byla alespoň jednou na dovolené u moře. Věřím, že jste
si parádně užívali písku na pláži, sluníčka při
opalování a nadnášející mořské vody při plavání ve vlnách. Někteří z vás k tomu možná přidali
i serfování. A přitom vás většinou ani nenapadlo,
abyste se také podívali, co se děje pod hladinou.
Pokud jste si nikdy nenasadili potápěčské brýle
a nenahlédli Neptunovi pod pokličku, pak jste
udělali velkou chybu. Na mou duši!
Kdybych chtěl být jó přísný, hodnotil bych to asi
tak, že jste se připravili o polovinu možných zážitků s mořem spojených. A přitom toho k nápravě
není třeba mnoho. Stačí si dát na oči potápěčskou
masku, třeba vypůjčenou, nadechnout se a potopit
obličej. A může to být i těsně u břehu. I tam, v porostech řas nebo pod převisy skal, můžete zahlédnout protáhlé, často i barevné při dně žijící rybky
– slizouny a hlaváče, dále sasanky, kraby, krevety,
ježovky a hvězdice. A což teprve, když při troše
štěstí objevíte tak bizarní ryby jakými jsou třeba
mořská jehla nebo mořský koník.
To, co jsem až dosud popisoval, můžete vidět
v mořích kolem Evropy. I tam je to zajímavé. Co
však člověka čeká v korálových útesech tropických moří, je přímo šokující. Tolik barev, tvarů
a hemžení jsem si nedovedl předtím vůbec představit. Když jsem se poprvé potopil na Karibském pobřeží ostrova GUADELOUPE v mořské
rezervaci Jeana Jacquese Costeaua, zatajil se mi
dech. Stačil skok z lodě, abych se rázem octl v pohádkovém světě nejroztodivnějších tvarů a barev.
Kolem mne plavala hejna ryb kanárkově žlutých
se sametově černou skvrnou na ocase. Byly to
klipky rodu Chaetodon. Kousek dál se blýskaly
stříbrné ryby se svislými černými pruhy – útesníci (Abudefduf saxatilis). Na dně mezi kameny
prolézali ve skulinách asi metr dlouzí skvrnití
mořští úhoři. Desítky druhů korálů a mořských
hub porůstaly balvany dna. Mezi nimi se skrývaly

svisle červenobíle pruhovaní pruhatci (Holocentrus rufus). Z převisu pod balvany náhle vyplulo
hejnko stříbřitě zelených ryb s velkými svítivými
skvrnami pod očima. Rázem jsem se octl uprostřed všeho toho hemžení. Stal jsem se alespoň
na chvíli, po kterou jsem vydržel bez dechu, nedílnou součástí podmořského světa.
Čtyři olověná závaží na opasku mi umožňovala
ležet u dna. Díky jim jsem nemusel stále mávat
nohama a rukama, abych se udržel pod vodou.
Vznášel jsem se jako ryba nade dnem a skutečné
ryby mne přijaly mezi sebe. Byl jsem rázem obklopen vším tím hemžením. Nikdo se o mne nestaral. Každý živáček měl jen jednu jedinou starost, najít něco k snědku. Hejna ryb dna pečlivě
propátrávala kdejakou skulinku a hledala šneky
a červíky. Další druhy zase seškrabovaly nárosty
řas. Ploskozubci okusovali korály a drtili je svými
silnými zuby, aby pak odfiltrovali měkká tělíčka
drobných korálových polypů a jejich rozdrcené
vápencové schránky vyplivli zpátky na dno. Ve
vodním sloupci se proháněla hejna malých herinků ale i větších tuňáků. Ti lovili živočichy plovoucí a vznášející se ve vodním sloupci.
Kroutil jsem hlavou na všechny strany a nemohl se vynadívat. Až jsem málem zapomněl na
svůj původ. Bylo tu hezky, ale něco mi tu přeci
jen chybělo. Aha, vzduch! Bože, jak je člověk nedokonalý. Pyšně se nadouvá, co všechno dokáže.
Ale každá malá rybička tady kolem umí něco, co
my ne. Co naplat, musel jsem zase na chvíli nahoru nabrat novou zásobu kyslíku. A hned zase
zpátky pod hladinu a podívat se ještě támhle za
tu skálu a taky pod tenhle převis. Ještě mě zajímalo, co se to schovalo do velké pohárové houby
– Neptunova poháru. Á sakra, mrška ropušnice
(rod Scorpaena). Na tu bacha. Tahle rybka může
člověku zkomplikovat život. Má k tomu jedové
žlázy u trnů hřbetní ploutve a tak není radno si
s ní nic začínat. Taky na ježovky je třeba dávat
pozor. Zvlášť na jednu – ježovku antilskou (Diadema antillarum). Ta má až třicet centimetrů
dlouhé tenké, duté a velmi křehké ostny s jedovými žlázkami. Stačí lehký dotyk a ostny se zapíchnou do kůže a odlomí. Postižené místo pak
zčervená, oteče a velmi silně bolí. Později se dostaví nevolnost a zvracení. Při rozsáhlém postižení může otrava končit smrtí, jejíž příčinou je
obrna dýchacího svalstva.
Ale proč v tak krásném prostředí myslet hned
na nejhorší. Jistě, určitá opatrnost je nutná. Proto
jsem se snažil těmto ježovkám vyhýbat. Naštěstí
byly velké a fialové a tak i snadno rozeznatelné.
Horší to bylo, když vězely někde ve spáře a člověk
v jejich blízkosti uviděl nějakou hezkou lasturu.
Měl jsem snahu lasturu sebrat, ale jak jsem ke
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Diodon hystrix – ježák obecný

svému údivu zjistil, to se ježovkám jaksi nezamlouvalo. Na první pohled se zdálo, že jsou to
tvorové pomalí a víceméně neteční, kteří se starají jen o to, aby si v poklidu odfiltrovali z mořské
vody drobné organické zbytky. Ale stačilo mávnout rukou v jejich blízkosti. Náhlý proud vody
způsobil, že ježovky ožily a začaly aktivně pohybovat dlouhými ostny, jakoby chtěly ulovit mou
ruku. To mi připadalo přeci jen nebezpečné. Od
té chvíle jsem je respektoval a nesbíral a nelovil
nic, co by mohlo být v jejich dosahu.
Potápěl jsem se na nádech znovu a znovu až
do šestimetrové hloubky. Nemohl jsem se nabažit. Byl jsem jak v horečce, chtěl jsem stihnout
vidět a poznat všechno. Nechtěl jsem příliš rušit
a tak jsem často jen netečně ležel na dně a koukal. I ryby koukaly. Některé považovaly mé oko za
chutné sousto a snažily se mi ho sezobnout. Ještě, že ho chránilo sklo potápěčských brýlí. Moje
ochlupení takovou ochranu nemělo a tak připlouvaly drobné rybičky a tahaly mne za chlupy na rukou, které se ve vodě vlnily a tak jim asi připomínaly nějaké červíky. Trochu to tahalo, ale nebylo
to až tak nepříjemné. Ale protože všechno jednou
skončí, nastal i čas našeho návratu na loď.
Musím alespoň ještě jednou ke dnu. Ležel jsem
mezi korály a měl jsem oči i uši otevřené. Zíral
jsem a měl jsem co dělat, aby se mi úžasem neotevřela i pusa. V tu chvíli jsem si uvědomil, že ve
světě ticha vlastně žádné ticho není. Voda ke mně
přinášela chrastění oblázků převracených kraby
a langustami, skřípání korálů drcených zobákovitými čelistmi papouščích ryb – ploskozubců
(Scarus taeniopterus, S. vetula), škrábání bodloků
(Acanthurus bahianus, A. chirurgus, A. coeruleus),
kteří strhávali řasy s povrchu kamenů a šumění
písku dna, přesýpaného vlnami. Takže, jakýpak
svět ticha? Stačí se jen zhluboka nadechnout a ponořit se pod hladinu, aby se člověku zhroutila další
z iluzí o přírodě, přežívající z mládí.
Chcete si to taky zkusit? Tak si příště k moři
vezměte ploutve, brýle pod vodu a šnorchl. Že ne?
Vy se snad bojíte přijít o iluze? Nebo na to nestačíte s dechem? Tak se nepotápějte. Postačí, když si
lehnete na nafukovačku, nadechnete se, ponoříte
hlavu a otevřete oči schované za sklem potápěčské
masky. Ale abyste pocítili štěstí, je přeci jen nutné
udělat ještě něco. Otevřít i srdce.

Text a foto KAREL PECL

ornitolog a vedoucí fotografické sekce PUB
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I malá podpora dokáže velké věci
– přispějte do kasičky Charity
,,To, co děláme pro druhé, má pro náš život opravdový smysl.“ My prostřednictvím služeb Oblastní
charity Písek umíme hojit rány, učit znovu chodit
nemocné, umírajícím vytvořit podmínky k důstojnému prožití závěru života, nebo třeba zajistit
chod domácnosti, uklidit, nakoupit a mnoho dalšího. Vše, co je důležité, aby naši klienti mohli zůstat co nejdéle doma, bez nutnosti hospitalizace
či umístnění v zařízení sociálních služeb. Budeme
rádi, pokud nám pomůžete svým příspěvkem do
veřejné sbírky. I malá podpora je pro nás důležitá.
Pokud se rozhodnete přispět, můžete tak učinit bankovním převodem na účet Fio banky č.:
2801320708/2010, nebo přímo do zapečetěných
kasiček, které budou od 15. 10. 2018 do 30. 11.
2018 umístěny na veřejných místech.
A proč se na vás obracíme s prosbou o pomoc?
Již delší dobu se potýkáme s potřebou rozšíření
našich stávajících prostor a služeb. V současné
době sídlíme na Bakalářích, vedle Divadélka Nitka, ve druhém patře ve třech kancelářích. V jedné
je oblastní poradna, další dvě slouží vedení, vedoucím služeb, zaměstnancům, pomocnému personálu a zájemcům a klientům naší pečovatelské
a zdravotní služby o péči. Současný stav není příznivý ani pro zaměstnance, ani pro klienty a veřejnost. Důvodem je vznik nových služeb, rozšíření
našich stávajících služeb a s tím související nárůst
počtu zaměstnanců. Neméně důležitým důvodem
je bariérovost současných prostor, s čímž souvisí
omezená dostupnost pro naše klienty.
Proto jsme byli nuceni na jaře 2017 se poohlédnout po nových prostorách, kde bude vytvořeno
bezbariérové zázemí služeb domácí péče, jedná
se o pečovatelskou a zdravotní službu, jejíž součástí je péče paliativní a půjčovna kompenzačních pomůcek. Ve chvíli, kdy se nám podařilo od
města Písek nové prostory na Budějovické ulici
č. 1962 získat (dříve prodejna potravin ,,U Krou-

PIŠTE a posílejte
své názory!

Rádi přijímáme a zveřejňujeme vaše
dopisy, ohlasy, náměty, dotazy i kritické
názory. Pokud chcete reagovat na
některý článek v novinách nebo na webu
www.piseckysvet.cz, neváhejte a sdílejte
svůj názor, pochybnost, rozhořčení nebo
nadšení s ostatními Písečáky. Pozor však:
NEZVEŘEJŇUJEME ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY
ANONYMŮ!

Kontakt:
redakce@piseckysvet.cz,
nebo vhoďte příspěvek do schránky:
Budějovická 102/5, Písek.

pů“), prožívali jsme období nabité
euforií a radostí. Zároveň s tím
však přišlo mnoho starostí. Začali
jsme poptávat projekt na rekonstrukci, samozřejmě na přijatelné ekonomické úrovni, aby byl
pro naši neziskovou organizaci
únosný. Bývalá prodejna odpovídá požadavkům na potravinářský
provoz, proto bude nutné provést
velkou řadu úprav tak, aby prostory splňovaly současné normy
na poskytování zdravotních služeb a úspěšně mohla proběhnout
jejich rekolaudace. I přes dlouhé
zjišťování a vyjednávání jsme se
dostali na částku 1.172.000 Kč.
Již dříve jsme na rekonstrukci
při různých akcích pořádaných
charitou vybírali dobrovolné finanční příspěvky, z toho důvodu
považuji za důležité informovat
vás o dosavadním průběhu.
Při Adventním koncertu a zpívání s charitou 2017 jsme získali
4834 Kč, Letnice 2018 nám přinesly 11.803 Kč, Tříkrálová sbírka
2018: 85.682 Kč, Karel Schwanzenberg přispěl částkou 10 tisíc,
Společnost Interplex Precision
Engineering Czech Republic částkou 30 tisíc korun. K dnešnímu dni se nám již podařilo celkem
získat částku 142.319 Kč.
Financování rekonstrukce bude vícezdrojové.
Výměnu oken a dveří (není součástí projektového rozpočtu) se nám podařilo zrealizovat díky
Společenství vlastníků bytových jednotek v domě
z jejich fondu oprav a Domovní bytové správy Písek – vlastníka objektu. DBS Písek se dále zaváza-

la z projektu uhradit rekonstrukci elektroinstalace v plánované částce 440 tisíc. Zbývající náklady
– 589.681 korun – chceme zajistit z dalších zdrojů, jako jsou příspěvky nadačních fondů, včetně
výše zmíněné veřejné sbírky.
Všem příznivcům a přispěvatelům upřímně
děkuji.

www.piseckysvet.cz

Ohlédnutí za komunálními volbami

Komunální volby jsou úspěšně za námi, a tak jako
vždy vyvstává otázka, co vlastně přinesly a co bude
dál. Vzhledem k výsledkům několika předchozích
celostátních voleb (parlamentních, prezidentských)
by se mohlo zdát, že v Čechách nastala malá revoluce – Babišovci utrpěli Pyrrhovo vítězství, když totálně prohráli Prahu a na většině radnic velkých měst
s nimi ostatní strany odmítají tvořit koalice. Navíc
výsledky prvního kola voleb senátních naznačují,
že ani do Senátu se zástupci hnutí ANO s největší
pravděpodobností ve větším počtu neprobojují.
Totální propadák pak utrpěla obecně levice –
zástupci KSČM a ČSSD se do mnoha zastupitelstev v republice vůbec nedostali, a pokud někde
ano, pak ve velice omezené míře, neboť voličskou
základnu jim vyluxovalo hnutí ANO, které, ačkoliv skutečně není levicovou stranou (neboť levicové ideály jsou panu velkouzenáři opravdu velmi
vzdálené), zacílilo právě na tuto skupinu obyvatelstva a vidina vyšších důchodů a MHD zdarma
opravdu zafungovala.
Hnutí SPD si pak v komunálních volbách mohlo
natvrdo ověřit, že populistické výkřiky jejich šéfa
nebere v podstatě nikdo vážně. Jak Fénix z popela
povstala ODS a další středopravicové strany, ovšem
největší úspěch obecně opět zaznamenala různá
místní uskupení stran a nezávislých kandidátů.
Skokanem voleb se pak stali jednoznačně Piráti.
Tento celostátní trend se pochopitelně promítl
i ve volbách v Písku, nicméně na místní úrovni se
navíc vyskytlo několik zajímavých momentů...
Především voliči v Písku „vykřížkovali“ ze zastupitelstva poměrně dost stávajících zastupitelů, kteří
znovu kandidovali. Ze zastupitelstva tak například

zmizeli Josef Knot, Jiří Hladký, Michal Drnec, Miroslav Krejča, Jindřiška Kudrlová či Roman Ondřich. Další z dosavadních zastupitelů se rozhodli
nekandidovat, a tak v novém zastupitelstvu nezasedne ani Luboš Průša, Miroslav Sládek, Zdeněk
Kulič a Václav Reichl. Stávající starostka Eva Vanžurová sice svůj mandát obhájila, nicméně počtem
odevzdaných hlasů ji předčil pirát Martin Brož.
Strany, které v těchto volbách utvořily uskupení
PRO PÍSEK, ztratily oproti minulému volebnímu
období tři mandáty; strana Písecký patrioti tvořící
dosavadní součást radniční koalice se do zastupitelstva vůbec nedostala.
Největší ztrátu v počtu zastupitelů utrpěla ČSSD,
která ze sedmi mandátů obhájila pouze tři. Překvapením se stala Česká pirátská strana – v Písku rozšířila počet svých mandátů z jednoho na pět.
Důvodů, proč písecké zastupitelstvo dozná poměrně velké změny, je zřejmě víc. V případě ČSSD
jednoznačně zafungoval vliv celostátní politiky, kdy
strana doplatila jednak na masivní populistickou
rétoriku hnutí ANO (u levicových voličů) a jednak
na vstup do vlády s trestně stíhaným premiérem
podporované komunisty. V neposlední řadě jí nepochybně velmi uškodil i servilní přístup k hlavě státu
a neschopnost stát si za svým.
V případě ostatních subjektů již není vliv celostátní politiky tak zřejmý, i když u hnutí ANO
se zřejmě i písecká odnož částečně svezla na vlně
celostátní popularity, když zvýšila počet svých
mandátů o jeden. V případě ODS také spíše než
výkony jediného zástupce v předchozím zastupitelstvu zajistila její písecký vzestup pozitivní nálada
ve prospěch této strany v celé společnosti. Totéž se
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dá říci i o Pirátech; i když tady jsou výkony a výstupy jejich dosavadního jediného zastupitele směrem k občanům o poznání lepší než u ODS, o čemž
svědčí počet jemu odevzdaných hlasů.
Každopádně strany dosavadní radniční koalice
moc důvodů k radosti mít nemůžou a pro nové zastupitele těchto stran (a nejen pro ně) by měla být
tato nepříliš povzbudivá bilance důvodem k zamyšlení, co bylo v minulém období špatně a jak se vyvarovat stejných chyb. Dle všech indicií občané Písku
vystavili stávající koalici účet za její megalomanskou a populistickou politiku, na kterou v městské
kase chybí patřičné finance; ale též za neochotu
komunikovat s občany ohledně důležitých témat
a za netransparentnost některých rozhodnutí. Voliči též nepochybně ohodnotili často nabubřelé až
arogantní vystupování některých čelných představitelů radnice, a to, jak jednotliví zastupitelé hlasovali o podstatných otázkách jejich každodenního
života. A nejspíš ztratili trpělivost i s nekonečnými
rozpravami ohledně nového bazénu, které se vedly
po celé volební období.
Karty jsou rozdány a občané Písku s napětím
očekávají vývoj událostí, tedy kdo s kým utvoří novou radniční koalici a kdo skončí v opozici. Podle
posledních informací to vypadá, že se projeví opět
současný celostátní trend (tedy že s hnutím ANO
se koalice neuzavírají), a současně se zopakuje situace z roku 2014; jen s tím rozdílem, že tentokrát
v opozici skončí druzí Piráti namísto vítěze voleb.
Pokud to tak skutečně dopadne, pak je tentokrát
ČSSD tou stranou, která rychle zapomíná, když
jsou v dosahu možná korýtka.

MARIE HORAŽĎOVSKÁ

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

Dana Vejšická,

ředitelka Oblastní charity Písek

Godi Keller: Škola srdce(m)
Rádi bychom vás pozvali na přednášku pedagoga a spisovatele Godiho Kellera. Přednáška
je spojena s autogramiádou jeho právě vyšlé
knihy Škola srdce(m). Středa 7. 11. od 17.30
hodin ve Sladovně Písek. Zmiňovanou knihu si
zde můžete i zakoupit. Přednáška je v anglickém jazyce s tlumočníkem. Vstupné 70 Kč.
Godi Keller: Škola srdce(m) – kniha, která vyšlo
toto léto a která rozhodně stojí za přečtení. „Základem jakékoliv pedagogiky je otázka, jak se mohu
naučit porozumět člověku a jeho vývoji během školní docházky. Pokládání si této otázky není překvapivě vůbec samozřejmé. ... Tuto knihu autor napsal
s myšlenkou na všechny, kterým není jedno, jakou
školu jejich děti navštěvují. ... Doufám a věřím, že
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tato kniha bude zajímavá pro všechny a že si v ní
každý najde něco, co ho zaujme a osloví, i když třeba waldorfská škola nebude volbou pro jeho děti.“
Godi Keller má za sebou třicetiletou zkušenost
coby waldorfský učitel a také coby docent na universitě Rudolfa Steinera v Oslo. V současné době
vede pedagogické kurzy v Norsku, Slovinsku, Lotyšsku, Maďarsku, Švédsku, Česku a na Islandu
a působí v norském státním rozhlase. Byl u zrodu evropské asociace rodičů waldorfských škol.
Zabývá především výchovou v době dospívání,
těžce vzdělavatelnými dětmi, otázkou autority
a rolí rodičů ve škole. Vedle toho všeho je také
spisovatelem a skvělým vypravěčem.

TOMÁŠ MANDÍK, ZŠ Svobodná
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Müsli ranní s oříšky
BIO NEBIO

Jádra meruněk
BIO NEBIO
PŮVODNÍ CENA

42,- Kč

JÍDELNA A PRODEJNA

Bio müsli s oříšky, slazené rozinkami.
Balení 350 g

Sladké meruňky z Turecka,
bio – vegan. Balení 100 g

PŮVODNÍ CENA

66,- Kč
AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

33,- Kč

ZDRAVÉ STRAVY

Kokosový cukr
BIO květový

AKCE NA ŘÍJEN 2018

52,- Kč

Cukr pochází z ručního sběru nektaru
z květů kokosových palem v Indonésii.
Balení 350 g
PŮVODNÍ CENA

138,- Kč

FEMICYS – originální
Řepkový margarín
bylinné kapky DR. POPOV
Cocovit BIO
Doplněk stravy – kontryhel, kokoška,
řebříček, hluchavka. Pro zdraví ženských
pohlavních orgánů. Balení 50 ml

PŮVODNÍ CENA

85,- Kč
AKČNÍ CENA

Řepkový margarín
s kokosovým olejem.
Balení 250 g

AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

87,- Kč

68,- Kč

Vynikající s mlékem i do müsli směsi. Balení 150 g

PŮVODNÍ CENA

36,- Kč

55,- Kč
PŮVODNÍ CENA

194,- Kč

51,- Kč

29,- Kč

PŮVODNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Bílá čokoláda
s kokosem RAPUNZEL

14,- Kč

43,- Kč

AKČNÍ CENA

152,- Kč

PŮVODNÍ CENA

57,- Kč

Lněná mouka BIO
RAPUNZEL

Lahůdka SUNFOOD – různé druhy

PŮVODNÍ CENA

82,- Kč

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

14,- Kč

AKČNÍ CENA

33,- Kč
Bílá moruše
BIO NEBIO

125,- Kč

Sladká moruše z Turecka, bio
– vegan – raw. Balení 100 g

AKČNÍ CENA

98,- Kč
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Jablko/jahoda, jablko/hruška, jablko/meruňka
Balení 120 g

62,- Kč

44,- Kč

NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

S kousky sušených bio jahod.
Balení 40 g

AKČNÍ CENA

,- Kč
Tofu párky SUNFOOD 35
80 % tofu, pšeničná bílkovina, slunečnicový olej, koření. Balení 200 g

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

AKČNÍ CENA

11,- Kč

Puding jahodový
bez lepku BIO

PŮVODNÍ CENA

40,- Kč

PŮVODNÍ CENA

43,- Kč

AKČNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

Prostředek na nádobí
SODASAN
balzám pomeranč

AKČNÍ CENA

Obsahuje přírodní třtinový cukr, kakaové máslo.
Balení 100 g

AG Ovocné pyré – 3 druhy

Svačinová pomazánka z luštěnin, pohanky, cibule,
slunečnicového oleje. Balení 100 g

Bio lněná mouka jemně mletá, vhodná
pro vitariány. Balení 250 g

Používá se k ochucení pokrmů,
polévek nebo na chleba. Balení 18 g

AKČNÍ CENA

Čisté nádobí a zářivý lesk
s vůní – ekologický
prostředek. Balení 1 l

Z ekologického zemědělství. Balení 140 g

AKČNÍ CENA

Česnek medvědí
SONNENTOR BIO
PŮVODNÍ CENA

Jemně mletá mouka v biokvalitě.
Balení 1 kg

AKČNÍ CENA

18,- Kč

PŮVODNÍ CENA

Jedlý olej rostlinný vícedruhový, lisovaný
za studena. Balení 500 ml

29,- Kč
Rýžové chlebíčky
RACIO BIO
s amarantem

Žitná mouka celozrnná
BIOHARMONIE

Pšeničné pukance
JUKANCE s javorovým
sirupem BIO
Olej omega 3 BIO

36,- Kč
AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

67,- Kč

PŮVODNÍ CENA

108,- Kč

PŮVODNÍ CENA

23,- Kč

AKČNÍ CENA

17,- Kč

E-mail: naturalpisek@volny.cz,
naturalprodejna@seznam.cz
www.naturalpisek.cz
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Z programu
DIVADLA POD ČAROU
pátek 19. 10., 21.00 hod, vstupné zdarma
FILMOVÝ PÍSEK – NAZARETH – nekonečný rockový mejdan
Nazareth je legendární rocková skupina,
která měla v 70. letech výsadní postavení
v top ten tabulkách spolu s Rollling Stones,
Sweet, Deep Purple, Led Zeppelin, Genesis...
Dokumentární film přijde představit režisér,
scénárista a producent Miloslav Šmídmajer

norský pedagog, spisovatel a skvělý vypravěč

Godi Keller
přednáška spojená s autogramiádou právě vyšlé knihy

pátek 26. 10., 20.30, předpr. 180,- / na místě
220,- / KK 150,JANET ROBIN (USA)
Janet Robin je vyhledávanou umělkyní, která kromě své sólové kariéry koncertuje a nahrává například s Meredith Brooks, Lindsey
Buckinghamem, Michelle Shocked...

„Tuto knihu jsem napsal s myšlenkou na všechny,
kterým není jedno, jakou školu jejich děti navštěvují.“

sobota 27. 10., 17.00, 250,- / 300,THRASH NIGHTMATRE FESTIVAL vol. 6
Již 6. ročník tradičního thrash-metalového
festivalu přivítá šest kapel.
sobota 3. 11., 20.30, 190,-/ 250,- / KK 150,POKÁČ + Michal Horák
Ocenění Zlatá deska za debutové album
Vlasy, nominace na Objev roku 2017 v cenách Anděl a anketě Český Slavík, miliony
zhlédnutí na youtube. Tím vším se (mimo
jiné) může písničkář Pokáč pyšnit.
úterý 6. 11., 20.00, vstupné dobrovolné
FAMO FILM NIGHT 2018
Filmová noc zaměřena na filmy loňského
prvního ročníku Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
pátek 9. 11., 20.30, 240,- / 290,- / KK 200,POLETÍME? – Chce to tour!
Banjo punk a turbošansón. Po třetí písničce zjistíte, že je milujete celý život.
Kapela, která letí k pomyslné špičce české
hudební scény.

středa
7. 11. 2018
od 17:30
Sladovna
Písek
Přednáška je v anglickém jazyce s tlumočníkem. Vstupné: 70,- Kč.
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Dům kultury Protivín
pátek 30. listopadu 2018 od 19.30 hod.

