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Každé dva týdny 6 000 výtisků v Písku a širém okolí

ZRCADLO: Co se stalo, co 
oceňujeme 

AKTUÁLNĚ: 
• Písek má plán 
pro udržitelné klima 
• Lávka v Portyči uzavřena
• Zmizí z Trojice cenné 
varhany? 
• Písek bude hospodařit 
s téměř miliardovým 
rozpočtem

KŘÍŽOVKA o knížky pod 
vánoční stromeček

KULTURA: Prácheňské 
muzeum zve: burza, Julské 
Alpy a Vánoce 

TIPY NA DÁRKY: I na 
poslední chvíli — Darujte 
třeba nezapomenutelný 
kulturní zážitek!

Písecké Štědrodenní Tempo 
24. 12. v 9.30 u Kamenného mostu

HISTORIE: Písecká noc
Jiřího Wolkera ŠVAGR Ve Sladovně
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stanovisko OS Písecký svět, ani názor redakční 
rady. Za obsah inzerátů a článků ručí inzerenti 
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© OS Písecký svět, z.s., 2019

PíSEcKý SvěT vychází každý druhý čtvr-
tek jako čtrnáctideník v nákladu 6 000 kusů 
a je distribuován ZdaRMa.

Další plánovaná čísla: poslední 
číslo roku 2019 vyjde výjimečně 
ve čtvrtek 19. prosince. První 
číslo roku 2020 je plánováno na 
čtvrtek 16. ledna, další čísla pak už 
pravidelně každý 2. čtvrtek. Uzávěrka 
inzerce vždy v pondělí před vydáním.

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

písecká mineralogická burza je největší akcí tohoto druhu v jižních Čechách. Podle slov 
hlavního pořadatele Ing. Jaroslava Cíchy se letos představí na sedm desítek prodejců, což je snad nejvíce 
v historii. V sále haly Elim na píseckém Výstavišti se již 24. ročník burzy uskuteční v sobotu 14. prosince 
od 9 do 14 hodin.  Foto archiv pm

Srdečně zveme na společný večer organizací divadlo 
Continuo a Švestkový dvůr, z.s. v sobotu 14. pro-
since od 17:00 v Malovicích na Švestkovém dvoře. 
V adventním čase kromě bohatého odpoledního 
a večerního programu představíme také plány obou 
organizací na rok 2020. Chybět nebude ani báječné 
pohoštění v našem divadelním baru.

Program:
•	 17:00 divadlo Continuo / ZUna - loutková 

pohádka
•	 po představení výtvarná dílna pro celou rodinu
•	 19:00 Sara Bocchini / MOnSTRUM and here 

I am blind – work in progress
•	 19:30 divadlo Continuo / PLEaSE LEaVE 

a MESSaGE
•	 21:00 Bára Zmeková – koncert

Vstupenky na program: https://goout.net/cs/

divadla/svestkovy-dvur/suab/, nebo vždy na 
místě před začátkem akcí.

Více informací na našich stránkách www. con-
tinuo.cz a www.svestkovydvur.cz

Divadlo Continuo a Švestkový Dvůr, z.s. děkuje 
za kontinuální podporu MInisterstvu kultury ČR, 
Jihočeskému kraji, Státnímu fondu kultury ČR, 
Hl. m. Praha a Nadaci Život umělce

zuzana bednarčiková

vánoční Švestkový Dvůr

Prodejna 
Ráj sýrů 
na Drlíčově
nabízí široký výběr ovčích, 

kravských a kozích sýrů, 
klobásy, krájené čerstvé 
máslo, čerstvou brynzu, med, 
paštiky – a další dobroty!

Přijímáme objednávky na 

VÁNOČNÍ BALÍČKY
Drlíčov 143, Písek, tel. 776 545 959.

Můžete darovat ta
ké 

dárkové poukazy!

Inzerce

LÁVKA V PORTYČI UZAVŘENA: Městské 
služby Písek dne 10. 12. dočasně uzavřely provoz 
na lávce spojující sídliště Portyč a ul. nábřeží 
1.máje. Rozhodnutí bylo učiněno z důvodu, 
že se doposud nepodařilo zajistit průkazná 
stanoviska, zda pohyb po zmíněné mostní kon-
strukci je bezpečný a možný. „Jednání, měření 
a žádosti o tato stanoviska trvají již bezmála 
dva roky. Správce objektu však nese veškerou 
zodpovědnost za jeho technický stav a bezpečný 
provoz. Uzavírka bude trvat minimálně do doby 
získání výše uvedených stanovisek,“ informuje 
Lenka Gareisová z Městských služeb Písek.

POZDRAV ZE ŠPANĚLSKA: Jedno z našich čapích mláďat z roku 2015 odečetli ve Španělsku pod 
Madridem, pravděpodobně na skládce odpadu. Létá tam na zimu od roku 2017 každý rok. Poslední 
roky jich tam prý zimují tisíce. Tak hlavně ať je v pořádku! Přišla nám také fotka ze Španělska od paní 
Eleny, náš čáp je prý někde mezi nimi. No, nemá se tam špatně...   libor ŠeJna, makov

POŠLI TO DÁL: V průběhu benefiční aukce 
v Prácheňském muzeu se podařilo vydražit před-
měty za 27 400 Kč. Budou využity na opravu stře-
chy klášterního kostela.        Foto zbyněk konvička

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

382 229 094
www.stkmirotice.wbs.cz

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

i jejich přípojných vozidel.
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Zastupitelstvo měs-
ta schválilo na svém 
prosincovém zase-
dání navýšení ceny 
vodného a stočného 
pro rok 2020. 
„K  navýšení dochá-

zí vlivem nárůstu indexů nákladových položek pro 
příští rok i z důvodu dražšího nájemného za vodo-
hospodářský majetek a zohledněn musí být i případ-
ný výpadek vlastního zdroje surové vody a zvýšený 
odběr vody z Římova při velkém suchu,“ vysvětluje 
Roman Honzík z Vodárenské správy Písek.

Zatímco cena stočného zůstane stejná, cena za 
vodné stoupne o 3,50 Kč za metr krychlový bez 
dPH. Celkové navýšení ceny za vodné a  stočné 

pro příští rok (tj. z původních 69,46 Kč za m3 na 
72,96 Kč) bude pět procent oproti letošku.

nájemné pro provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury, kterým je firma ČEVaK, se v příš-
tím roce zvedne téměř o milion korun. „Pro rok 
2020 bylo dle požadavků Koncesní smlouvy na 
výpočet výše nájemného a  na základě rozšíření 
vodohospodářského majetku města Písek provozo-
vatelem navrženo nájemné ve výši přes 49 milionů 
korun bez DPH, tedy o dvě procenta vyšší. Navrže-
né nájemné je ve shodě s aktualizovaným plánem 
financování obnovy vodovodů a  kanalizací v  Pís-
ku,“ doplňuje Roman Honzík. Roční úhrada za 
provoz, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů 
bude v roce 2020 činit 4 miliony korun bez dPH.

irena malotová, tisková mluvčí

Za pitnou vodu si v Písku 
v příštím roce mírně připlatíme

Kamelot 
adventně pohladí

Legendární folková kapela Kamelot v čele s ky-
taristou a zpěvákem Romanem Horkým přijíždí 
se svým koncertem 19. prosince do Písku! 
Skupina Kamelot vydala zvukově nadčasové 
album s názvem „Země tvých dlaní“. Při této 
příležitosti zavítá i do divadla Fráni Šrámka 
a představí několik ze svých dvanácti nejnověj-
ších skladeb, ale nebudou chybět ani známé hity.

Zakládající člen Kamelotu Roman Horký je 
nejen zpěvák s nezaměnitelným hlasem, textař 
a skladatel, ale hlavně uznávaný kytarista, který 
vám dá během koncertu možnost nahlédnout 
do své kytarové kuchyně. Uvede první čtyři 
díly svého unikátního projektu Kytarová dílna 
RH. nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost 
a v klidu si vychutnujte koncert v době hektic-
kého předvánočního času!  -ck-

Písek má plán 
pro udržitelné klima

Město Písek se před dvěma lety připojilo k Paktu 
starostů a primátorů pro klima a energii, což je 
iniciativa měst, obcí a Evropské komise, jejímž 
hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kva-
lity života ve městech a obcích. Signatáři Paktu se 
zavazují ke splnění cíle Evropské unie snížit do 
roku 2030 emise CO2 o 40 % a zvýšit odolnost vůči 
dopadům klimatických změn. 

Jako ostatní signatáři i Písek byl povinen vypra-
covat akční plán pro udržitelnou energii a klima, 
který obsahuje výchozí emisní bilanci CO2 a plá-
ny konkrétních činností a opatření na její snížení, 
včetně dlouhodobé vize do roku 2030. 

Projekt spadá do aktivit podporovaných Stát-
ním fondem životního prostředí. Výše dota-
ce pokryje 80% z  celkových nákladů projektu, 
které činily 1,155 milionu korun. Vedle výdajů 
souvisejících s  vypracováním samotného plánu 
je v  této částce zahrnuta také osvětová činnost. 
Právě osvěta a zapojení co nejširší veřejnosti hra-
je důležitou roli v celém procesu snižování zátěže 
životního prostředí emisemi skleníkových plynů 
a inteligentnějšího využívání energie. 

„Letos jsme poprvé v Písku ve spolupráci se Sla-
dovnou pořádali místní dny pro energii a klima, pět 
školních smart týmů soutěží o  zlepšení vnitřního 
prostředí škol. Vyhodnocení bude 10. prosince a ví-
tězná škola získá 12 tisíc korun na tematický výlet 
dle vlastního výběru. Pokračovat budeme v pořádá-
ní workshopů, besed a  exkurzí,“ informuje Miloš 
Prokýšek z organizační složky Smart Písek. 

akční plán najdete na  webových stránkách 
města ve strategických dokumentech a na strán-
kách Smart Písek: https://smart.pisek.eu/data/
files/36/19secap-pisek.pdf

irena malotová, tisková mluvčí

DOPISy / náZORy

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

Dárkové certifikáty 
250,- / 500,- / 1.000,-
Máme pro Vás připravené dárkové poukazy 
v hodnotě 250 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč, které 
jsou určené k úhradě libovolné konzumace.
Cena poukazů je: 250 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč.

Pivenky (Na 20 / 50 kousků)
Pivenka je karta na 20 resp. 50 velkých piv. Za každé 

jedno objednané pivo tankového Kozla bude na kartě 
proštípnuto jedno políčko. Pivenka je určená výhradně 

ke konzumaci tankového Kozla 11° (jiný druh nápoje 
nebo jídla nelze na pivenku uplatnit). Platnost Pivenky je 

tři měsíce a při zakoupení ušetříte na každém Kozlíku dvě, resp. tři koruny.  
Cena pivenek je: 20 piv - 700 Kč,  

50 piv - 1.700 Kč.

SteAkové PoUkáZky
Nově pro vás máme dva dárkové poukazy  na steaková masa: 1. dárkový poukaz 
v hodnotě 1.277 Kč na Tomahawk steak 1 kg (steak z vysokého roštěnce se žebrovou kostí) 
a 2. dárkový poukaz v hodnotě 1.117 Kč na Steakový hovězí set mas 0,97 kg (220 g Black Angus, 
350 g Sirloin bone, 400 g  T-bone, omáčka dle výběru, grilovaná zelenina).
Cena poukazů je: 1000,- Kč/ks.

250,- kčDárkovÝ certifikát

+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

platNost: 3 mĚsíce

od dNe zakoupeNí

reG. č.:

v HodNotĚ

500,- kčDárkovÝ certifikát

+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

platNost: 3 mĚsíce

od dNe zakoupeNí

reG. č.:

v HodNotĚ

250,-
500,-

1.000,- kčDárkovÝ certifikát

+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

platNost: 3 mĚsíce

od dNe zakoupeNí

reG. č.:

v HodNotĚ

1.000 ,-

+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ
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+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

PLAtnoSt

Je vYzNačeNa

ProŠtÍPnUtÍM

DárkovÝ certifikát

toMAHAWk SteAk 1kG

+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

PLAtnoSt: 29. 2. 2020

reG. č.:

v HodNotĚ 1.277,- kč

Dárkový poukaz v hodnotě 1.277 Kč na Tomahawk steak 1 kg

(steak z vysokého roštěnce se žebrovou kostí)

nutno objednat 24 hodin předem

DárkovÝ certifikát

SteAkovÝ Set MAS  0,9kG

+420 604 333 444

reZervAce@koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

WWW.koZLovnAUPLecHAnDy.cZ

PLAtnoSt: 29. 2. 2020

reG. č.:Dárkový poukaz v hodnotě 1.117 Kč na Steakový hovězí set mas 0,97 kg

(220 g Black Angus, 350 g Sirloin bone, 400 g T-bone, omáčka dle výběru) 

v HodNotĚ 1.117
,- kč

Nevíte, co darovat
svým blízkým pod stromeček?

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

Pokud nás chcete podpořit, 
můžete dar PÍSECKÉMU SVĚTU 

– jednorázový, nebo formou pravidelného 
měsíčního příkazu – zaslat na účet

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

PÍSECKÝ SVĚT 
= účinná a nejlevnější tištěná inzerce, 

VYNIKNETE mezi čtivými články! 

Tel. 739 348 550, 607 777 993
inzerce@piseckysvet.cz

Právě jsem si v  Respektu Speciálu přečetla člá-
nek přetištěný z  časopisu Sport, který vydávali 
disidenti před Listopadem. Jmenuje se „Tohle 
není boj, tohle je válka“, kdyby si někdo chtěl 
článek přečíst v původním kontextu. Píše se tu: 
„Zatím se zdá nepochybné, že rozhodující většině 
československých občanů připadá smlouva, na je-
jímž základě v  sedmdesátých letech vyhandlovali 
odpovědnost a  svobodu za příslib pokojného pře-
žívání v  relativním dostatku, stále výhodná. Tak 
výhodná, že jsou ochotni nevidět čím dál hrozi-
vější rizika (a to nejen rizika morální, ale i ekolo-
gická a ekonomická) jejího dalšího prodlužování. 
Snad je to tím, že až příliš mnoho z nich podepsalo 
tenkrát onu smlouvu vlastní krví: sebeponížením 
a zřeknutím se sama sebe.“

Jsme o třicet let „dál“ a mě mrazí, jak moc je to 
ZnOVU aktuální.

a taky se mi v posledních dnech vynořují po-
známky z etiky, kterou nám přednášel doc. Jan-
kovský: revoluce trvá 6 dní, ustanovení nového 
systému 6 týdnů a změna společnosti 60 let. Jestli 
to je pravda, tak jsme v půlce a není se čemu divit, 
že to ještě není hotové. Ještě je před námi hodně 
práce, než se společnost přerodí do nové podoby. 
a  jaká ta podoba bude, je hodně v  rukou mojí 
generace. Takže, moji milí vrstevníci, nemysleme 
si, že nám něco spadne do klína, ale pojďme se 
na stavu společnosti podílet tak, abychom se ne-
museli za výsledek stydět. Každý za sebe a  taky 
trochu spolu.

Helena ŠaŠková, www.pomahamaucim.cz

nic nám nespadne do klína...

Inzerce

STŘÍBRNÁ MINCE 
ZDARMA 

KE KAŽDÉ spořící smlouvě  
pro děti či na důchod! 

Mám řešení, jak si zlato, stříbro a platinu 
koupíte bez nutnosti dávat další peníze 

z domácího rozpočtu.

Splátka přes účet od 500,- Kč 

– nakupujete gramy – další splátky – dospoříte 
– dostáváte „kovy“ fyzicky domů! 

GARANTOVANÝ ODKUP OPĚT U NÁS! 
Máte peníze plně pod svojí kontrolou bez rizika 

protistrany a nikdo to neví – stát, FÚ, exekutor atd.

Za posledních 20 let cca 6 % zhodnocení !
v recesi 2007–2011 stříbro nárůst o 232 % 

(z vašich 5000,- Kč se stalo 16.500,- Kč), zlato 
o 132 % (z vašich 5000,- Kč se stalo 11.500,- Kč)

ZISKy SE DlE ZáKOnA nEDAní!
vOlEJTE 777 159 508

nEBO PIŠTE: zlatopisek@volny.cz 
lenka Klečacká
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Pro nás je to samozřejmě špatná zpráva. neznáme 
příčinu úhynu, v této přelidněné oblasti mohlo 
snadno dojít i k zabití člověkem. Jsme ale rádi, že se 

čáp připojil k divoké populaci a doletěl na tradiční 
zimoviště. Potvrdil se tak správný postup při umělém 
odchovu, přípravě a následném vypuštění do přírody.

narodil se v Makově, 
uhynul v africké Etiopii

Jedno ze třech mláďat čápa černého, která se letos vylíhla v Makově, zahynulo 
v africké Etiopii. Mladý čáp černý, kterého se ještě spolu s dvěma sourozenci 
podařilo odchovat v Záchranné stanici živočichů Makov, zahynul v Etiopii. Při 
své cestě uletěl více než 5 tisíc kilometrů a překonal území 12 států (Rakouska, 
Maďarska, Srbska, Bulharska, Turecka, Sýrie, libanonu, Jordánska, Izraele, 
Egypta, Súdánu, Eritree).

O  komentář jsme požá-
dali našeho kolegu RNDr. 
Lubomíra Peškeho, mezi-
národně uznávaného od-
borníka v oboru telemetrie 
zvířat, který pro nás už 
řadu let zajišťuje instalaci 
vysílačů i následné sledování a za pár dnů odlétá 
právě do Etiopie, kde se mu možná podaří získat 
ještě nějaké bližší údaje:

Čáp černý, mládě z Makova, přirozeně migroval 
do Etiopie na zimoviště v horských říčkách (podob-
ně migrovala i Zuzana – čáp černý v projektu Čes-
kého rozhlasu Africká odysea 1995– 96–97). Data 
docházela regulérně až do začátku listopadu. Od 
2. listopadu byla prakticky nezměněná orientace 
kroužku, nejprve byly zachyceny signály v porostu 
u severního svahu u řeky, později od řeky a pak od 
chýše, patrně místního „kostela“, kde je doteď.

Jedině příkré svahy mají v  přelidněné Etiopii 
alespoň nějaký lesní porost, protože nemohou být 
přeměněny na pole ani spásány. Zpravidla patří ke 
„kostelu“. Kostely jsou v křesťanské (koptské) části 
velmi početné, prakticky v každé vesnici, často na 
kopcích. Jsou to ovšem jen větší domy s plechovými 
střechami, kam lidé mimo kněze nemají přístup. 
V  případě našeho čápa mohlo jít o  jeho usmrce-
ní nebo jen nález, protože v této oblasti je obtížné 
z dat vystopovat zřetelné denní přesuny. Čáp mohl 
možná teoreticky zprvu přeletovat z řeky na blízký 
svah (les), ale ne dlouho (mapa GoogleEarth loka-
ce umisťuje více do řeky).

Závěr: čáp je podle údajů z GPS mrtvý, v sou-
časné době je vysílač pravděpodobně v  chýši 
(možná „kostel“?).

Text a foto libor ŠeJna
autor vede záchrannou stanici živočichů makov, 

www.makov.cz

PTá SE Iva: 
Zaslechla jsem, že se Písek chce zbavit varhan v kon-
certní síni Trojice, těch nádherných varhan, které 
nám závidí snad celá republika. Doufám a pevně 
věřím, že je to pouze „jedna paní povídala“. Protože 
v opačném případě by to byl neomluvitelný čin, který 
by se nutně musel stát terčem kritiky všech kulturně 
založených Písečáků...

ODPOvíDá Zbyněk Konvička: 
Jelikož jsem měl o varhanách v odsvěceném kostele 
nejsvětější Trojice, který dnes funguje jako koncert-
ní a výstavní síň Centra kultury města Písku, spíš 
pouze kusé informace, hovořil jsem na toto téma 
přímo s lidmi jaksi od zdroje – s místostarostou 
Ondřejem Veselým, který má v gesci kulturu, a s ře-
ditelem Centra kultury Josefem Kašparem. Varhany 
se nikam stěhovat nebudou a nemají. Celá situace 
vznikla podle jejich slov z důvodu, že Prácheň-
skému muzeu v Písku byl navrácen původní oltář 

z tohoto kostela. Ten nyní prochází postupnými 
restaurováním. Zatím jsou obnovena jeho dvě 
křídla, to pravé by již mělo být 
instalované v Trojici. Uvažovalo 
se prý o navrácení celého oltáře 
do tohoto bývalého sakrálního 
prostoru, ale vystaveny budou 
podle všeho pouze ta dvě boční 
křídla, nikoliv centrální oltář. 
Přemýšlelo se prý i o tom, zda 
by bylo možné varhany rozebrat 
a někam přestěhovat, což by sice technicky možné 
bylo, ale varhany by již nehrály tak, jak mají, neboť 
jsou určeny právě pro tento prostor a patrně i tak 
naladěny. Závěrem: došlo se dle mého k jistému 
kompromisu, že části oltáře – obě křídla – by měla 
být vystavena v interiéru památky, patrně i kvůli 
zachování historické kontinuity, a varhany budou 
nadále v kostele a budou sloužit ke koncertním 
účelům.

ODPOvíDá Ondřej veselý: 
Celý nápad vznikl asi před dvě-
ma lety v souvislosti s návratem 
bývalého oltáře ze sv. Trojice. 
Jeho návrat na původní místo 
by nutně provázela deinstala-
ce varhan. nicméně se k této 
myšlence nekloníme, protože 
varhany by tím byly nenávratně 
poškozeny, místo je dávno od-
svěceno a slouží svému účelu právě i s varhanami.

Ptáte se zastupitelů Písku: 
Zmizí z Trojice cenné varhany?

na www.piseckysvet.cz/zastupitele 
najdete seznam zastupitelů, údaje 
o jejich veřejných funkcích a můžete 
tu  starostce  a   zastupite lům 
položit dotaz. Otázky a odpovědi 
se zobrazují na webu, kde jsou 
archivovány. většina zastupitelů 
s voliči komunikuje a na otázky 
odpovídá. Pro zaslání dotazu není 
třeba registrace.

Mladí černí čápi v záchranné stanici. 

nADěJE vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici vedoucí pobočky Písek

Vedoucí pobočky má odpovědnost za chod po-
bočky v oblasti personální, ve výkonu sociální 
práce a v oblasti dalšího provozu.

Činnosti vedoucí/ho pobočky: manažerská 
činnost – vedení týmu 25 pracovníků pobočky 
(4 střediska), administrativa spojená se zaměst-
navatelskými úkony (docházka, BOZP, atd.), jed-
nání s úřady, sociální práce: částečně přímá práce 
v sociální službě, kontrola plnění sociální služby 
pobočky, dohled nad vedením ubytoven pro ro-
diny s  podporou sociální práce, podíl na vede-
ní projektů OPZ a  OPVVV. Pro výkon sociální 
práce je minimální požadavek kurz pracovníka 
v  sociálních službách. Pracovní místo je zástup 
za mateřskou a rodičovskou dovolenou na dobu 
přibližně dvou let.

Kvalifikační a  odborné požadavky: ukon-
čené střední nebo VŠ vzdělání, praxe ve vedení 

pracovního kolektivu (organizační a řídící před-
poklady), výhodou je odborná praxe a vzdělání 
v sociální oblasti dle ZSS 108/2006, znalost práce 
s PC, řidičský průkaz sk.B, trestní bezúhonnost.

Nabízíme: pestrou, zodpovědnou a smyslupl-
nou práci, příjemný kolektiv pracovníků, práci 
v  charitativní organizaci s  dlouholetou tradicí,  
stravenky, 25 dní dovolené, flexibilní organizaci 
pracovního času, mzdu od 30 000 (dle kvalifikace 
a praxe). datum nástupu: 1. února 2020 (případ-
ně později). 

Zájemce zašle motivační dopis a strukturovaný 
životopis e-mailem: daniel.svoboda@nadeje.cz. 
Písemné přihlášky do výběrového řízení zasílejte 
na uvedený email do 2. ledna 2020. 

Bližší informace: Daniel Svoboda, oblastní 
ředitel, e-mail daniel.svoboda@nadeje.cz, tel. 
775 889 701.

Adventní koncert
ke 200. výročí narození 

Františka Gregory
 v sobotu 14. prosince 

od 17:00 hodin
v kostele Narození 

Panny Marie v Písku
Na programu Gre-
gorova Slavnostní 

pastorální mše česká, 
zvaná písecká Rybov-

ka, a další vokální 
a varhanní skladby 

v podání chrámového sboru CANTUS AMI-
CI Praha. Pořádá Prácheňské muzeum a Es-

perantský klub La Ponto, vstupné 20,- Kč, 
prodej vstupenek před začátkem koncertu.

Inzerce

Jak pořídíte tento stylový vánoční dárek?
Bližší informace získáte na tel. 797 633 200

Vymýšlíte originální 
vánoční dárek pro své Blízké?

spolek místních chovatelů FArMáŘI, z.s. pro vás připravil

 vánoční poUkAzY
nA BAlení hovězího neBo vepŘového 

MAsA v hodnotě 990 Až 1950 kč

Jídelna 
na zimáku

Znovu otevřená jídelna 
na zimním stadionu v Písku

Na Výstavišti 455, Písek 

Otevřeno od pondělí 
do pátku  10:00 – 14:00

Každý den výběr ze 3 jídel 
+ polévka

Hlavní jídlo již od 87 Kč
Menu na: www.menicka.cz

nebo na:
facebook.com/jidelnauladi

Zveme všechny na demonstraci za odstoupení pre-
miéra andreje Babiše, která se koná 16.12. od 17:30 
v Písku, tradičně u Starého mostu (tam co je dům 
U Slona). S sebou především dobrou náladu, nad-
hled, volitelně cukroví, vánočky, svíčky, transparenty 

píšťalky. Sejdeme se, zazpíváme si, pobavíme se, 
ochutnáme cukroví a připomenem andrejovi, že už 
se mu to pekelně krátí. ale teď, teď už nám nezkazí 
ani tu náladu. Tak v pondělí navi!

Jan ŘíŠský a TomáŠ ÚleHla

Demonstrace v Písku 16. 12.
bude chtít demisi Andreje Babiše
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První mezinárodní výstava v Městské knihovně Pí-
sek se setkala s dobrou odezvou mezi zúčastněnými 
výtvarníky. Odezvu u veřejnosti šlo jen odhadovat 
podle kavárenských rozhovorů, protože ve zdejších 
médiích se jí dostalo jen málo kritické pozornosti. 

Současnou výstavu na téma zimních motivů, 
jež je dalším krokem spolupráce Prácheňské 
umělecké besedy s  městskou knihovnou, obe-
slalo 55 výtvarníků z  Česka, Německa a  Slo-

venska. Celkem přihlásili 147 děl v kategoriích 
malba, grafika, kresba a fotografie.

Téma výstavy může vypadat triviálně, ba až 
nebezpečně podbízivě. Návštěvník se však může 
přesvědčit, že s tématem se dá vyrovnat i jinak 
než tradiční zimní krajinkou. Pozornější divák 
pak snad identifikuje také rozdíly v  přístupu 
k  tématu a  snad i  ohodnocení vlastního díla, 
jež odpovídají národní kultuře a tradici.

Právě probíhající výstava je prodejní a po-
trvá do konce ledna 2020. Dramaturgie společ-
ných výstav P.U.B. a městské knihovny je naplá-
nována na příští dva roky – ta nejbližší v květnu 
a červnu bude věnována tématu Vesmír.

andreJ rády

Zimní motivy
 v městské knihovně

Písek bude hospodařit s téměř 
miliardovým rozpočtem

„Návrh rozpočtu města pro rok 2020 počítá s daňo-
vými příjmy ve výši 568 milionů korun. Jedná se tak 
o meziroční navýšení 24,5 milionu oproti schválenému 
rozpočtu na rok 2019. Tento růst je dán především 
vyšším celostátním výběrem daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty, na 
kterém pak v rámci systému sdílených daní participuje 
i město Písek,“ vysvětluje Ladislav Toman, vedoucí 
finančního odboru a pokračuje: „Plánované neda-
ňové příjmy jsou kalkulovány v částce 172 milionů 
korun. Oproti roku 2019 dojde k výraznému snížení 
kapitálových příjmů, neboť se nepočítá s žádným 
významným prodejem majetku. Kapitálové příjmy 
jsou tak stanoveny ve výši 2 miliony korun. Pokles 
se očekává u dotačních příjmů, a to o 40 procent. Je 
to dáno nižšími předpokládanými dotacemi na rea-
lizované investiční akce. Neinvestiční přijaté transfery 
roku 2020 budou tvořeny dotacemi na sociálně právní 
ochranu dětí, výkon sociální péče, koncepci bydlení, 
asistenty prevence kriminality, na volby do zastupi-
telstev a příspěvkem na výkon státní správy.“

V  rozpočtu jsou zahrnuty očekávané dota-
ce na investiční akce základních škol, projekt 
e-Govern ment, tj. zvyšování efektivnosti a trans-
parentnosti ve veřejné správě, doplatek projektu 
e-Culture a příspěvek Jihočeské kraje na parko-
vací a plochy a veřejná prostranství u nemocnice.

Předpokládané investiční výdaje jsou pláno-
vány ve výši 257 milionů korun. Jejich podíl tak 
meziročně klesl o téměř deset procent. „Rozhodně 
ale nemůžeme říci, že bychom v  návrhu rozpočtu 
nepočítali s  investicemi. Ve  srovnání s  podobnými 
městy Jihočeského kraje, například Táborem nebo 
Jindřichovým Hradcem, je plánovaný objem inves-
tic v  Písku vyšší,“ říká starostka Eva Vanžurová 
a pokračuje: „Investovat chceme zejména do vodo-
hospodářského majetku, a to bezmála 100 milionů 
korun. Výraznými investicemi budou také rekon-
strukce letního kina a šaten v městském sportovním 
areálu nebo výstavba retenčních nádrží. Pokračovat 
budeme v  rekonstrukcích a  stavebních úpravách 
škol, kde se plánuje 13 investičních akcí, které bu-
dou také podpořeny z dotačních programů, v  roz-
počtu pro ně počítáme se zhruba 47 miliony korun.“ 

irena maloTová

Město Písek plánuje v příštím období hospodařit s téměř miliardovým 
vyrovnaným rozpočtem. návrh rozpočtu na rok 2020, který schválilo 
zastupitelstvo na svém prosincovém jednání, zahrnuje příjmy a výdaje ve 
stejné výši 876 520 000 korun plus financování splátek a úvěrů v hodnotě 
35 564 000 korun.  Zůstatek na účtech města k 18. 11. 2019 činil 484 387 329 
korun, což je zhruba o 35 milionů více než před rokem.

Eugen Nowak: Zimní ticho (výřez)

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

 Staňte se účastníkem projektu

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

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

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

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

spojených s hledáním zaměstnání
• možnost rekvalifikace

• placená praxe u zaměstnavatele
• možnost pracovní asistence

• příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu
• úhradu cestovného

• profesionální zkušenosti 

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

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

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

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

 „Velmi mě těší zájem návštěvníků o podporu této 
dobročinné akce. Vidím tak smysl v tom, proč by naše 
společnost měla v pořádání této výstavy i nadále po-
kračovat. Vystavující organizace zde mohou předvést 
svou činnost a šikovnost svých klientů a ještě si na 
to alespoň z části vydělají. Mají z toho radost jejich 
klienti jako výrobci, my jako kupující a také námi 

obdarovaní. Všem, kteří svým nákupem činnost 
organizací podpořili, velice děkuji a přeji klidné 
prožití vánočních svátků,“ řekl za organizátora akce 
Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel KOČÍ a.s.

Už je známý i termín příštího, již 18. ročníku 
Vánoční prodejní výstavy. „Můžeme prozradit, že 
slavnostní zahájení bude ve středu 25. listopadu 
2020 a už teď se moc těšíme,“ dodal Tomáš Kočí.

První Vánoční prodejní výstavu uspořádala 
KOČí a.s. v roce 2003. V úvodních třech roční-
cích byla využívána forma dražby. V  roce 2018 
se celkově prodaly výrobky za 46 146 korun a na 
dobrovolném vstupném se vybralo 3 424 korun.

Součet výdělků ze všech předchozích šest-
nácti ročníků této akce je i  s  dobrovolným 
vstupným a finančními dary 1 358 000 korun.

Akce je podporována městem Písek. Pořádá 
KOČÍ a.s. Partnery jsou Centrum kultury města 

vánoční charitativní výstava 
v Portyči opět slavila úspěch!

Písek, Cukrárna Hraběnka Mirotice, inzertní ma-
gazín ZIP inzert, týdeník Písecké postřehy, portál 
Jižní Čechy Teď a Občanské sdružení Písecký svět.

Foto z vernisáže diana procházková

už 17. narozeniny oslavila tradiční vánoční prodejní výstava, kterou pořádá 
KOČí a.s. A opět byla velmi úspěšná. Prodejem výrobků a dobrovolným 
vstupným vydělala vystavujícím organizacím rekordních 54 830 korun.

Krizová pomoc v Arkádě

Vlajkovou lodí však i nadále zůstává sociální služba 
krizová pomoc. S postupem času se pracovníci stále 
více setkávali s potřebou poskytování služby přímo 
dětem a mladistvým. V regionu jsou naprosto přetí-
žené kapacity dětských psychologů a psychiatrů a ro-
diče se s dětmi nemají kam obrátit. Z toho důvodu je 
od roku 2018 služba poskytována i dětem od 11 let.

nejčastěji službu využívají  dospělí se vztaho-
vými či s  výchovnými problémy. Samotné děti 
přicházejí například kvůli šikaně a  konfliktům ve 
škole. Přibývá bohužel dětí, kterým život kompli-
kují psychické problémy. Setkáváme se i s dětmi vy-
růstajícími v  mnohoproblémových rodinách, kde 

potřebnou pozornost supluje tzv. sociálka, obětavá 
paní učitelka či sousedka.  V letošním roce službu 
využilo již 326 klientů.

Za přidanou hodnotou poskytovaných služeb 
dlouhodobě považujeme skutečnost, že jsou kli-
entům poskytovány bez úhrady. O  to náročnější 
je každoroční získávání prostředků na jejich pro-
voz. Pro finanční stabilitu služby byl zásadní zákon 
o sociálních službách a na něj navazující tzv. regist-
race sociálních služeb. Organizace se tak může spo-
lehnout, že při dodržení podmínek registrace získá 
každoročně finanční příspěvek na provoz služby. 
Službu krizová pomoc zajišťuje stabilní tým psy-

Arkáda – sociálně  psychologické centrum působí v Písku od roku 1997. na 
začátku své činnosti se zaměřila především na poskytování poradenských 
a sociálně terapeutických služeb dospělým, kteří se ocitli v náročné životní 
situaci a potřebovali využít odbornou pomoc. v současné době nabízí Arkáda 
celou škálu psychosociálních služeb. 

chologů a sociálních pracovníků specializujících se 
na krizovou intervenci a práci s traumatem. Služba 
je poskytována každý pracovní den. Více informací 
najdete na www.arkadacentrum.cz.

Sociální služba krizová pomoc je podpořena 
z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 1 642 tis. Kč 
z celkového rozpočtu 1 752 tis. Kč. na spolufinan-
cování se podílejí města Písek a Milevsko.

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

TIPY Píseckého světa z kalendáře akcí

Zapomeňte na shánění dárků a pečení cukroví. 
Perníčky už vám stejně nezměknou, dárků máte 
určitě dost a neumytá okna Vánoce nezkazí. na-
dělte sobě i svým blízkým už před svátky Mesiáše. 
Vždyť Vánoce jsou hlavně o něm! divadlo Verze 
Praha v divadle Fráni Šrámka v Písku uvede 20. 
prosince od 19 hodin absolutní vánoční klasiku – 
celosvětově úspěšnou komedii o největším příběhu 
všech dob, plnou monty–pythonovského humoru. 

Herci david a Igor se pokusí o nemožné… celý 
příběh Vánoc zahrají ve dvou! a důvod? divadlo 
musí šetřit, nejsou peníze na další herce ani na 
zvířata, a tak se oba postupně převtělí do Marie 
a  Josefa, Herodese, pastýřů, Boha, archanděla 
Gabriela, velbloudů, ovcí i dalších protagonistů. 
S odvahou a beze strachu se oba vrhnou do ori-
entálního mumraje, který se odehrál okolo naro-
zení Krista. Co začíná jako groteskně anarchistic-
ká jízda po Svaté zemi, se časem zázračně změní 

v poetickou hru o přátelství a solidaritě. Je to ko-
medie o vášni pro divadlo a umění povznést se 
nad neúspěch. Ve hře excelují a především skvěle 
improvizují david Prachař a Igor Chmela. Přijďte 
se dobře pobavit.            -ck-

Habaďůra 
není podfuk na diváka

Bláznivou komedii o tom, jak je těžké někdy 
říkat pravdu, si pro vás připravili herci pří-
bramského divadla a. dvořáka. Příběh vypráví 
o Ericu Swanovi, který našel skulinu v systé-
mu sociálních dávek a podvodně je vybírá na 
různé neexistující choroby jeho vymyšlených 
podnájemníků. Ovšem tak dlouho se chodí 
se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze 
sociálky a chce všechny ty nájemníky vidět... 
a aby toho nebylo málo, situace se stále více 
komplikuje a na obzoru je hned několik ka-
tastrof. Jak dopadne tento originální podvod? 
To zjistíte ve středu 18. prosince od 19 hodin 
v Divadle Fráni Šrámka.        -ck-

Mesiáše najdete v divadle

AKTuálně

Vstupné předprodej 350 Kč / na místě 400 Kč
Předprodej zahájen od 1. prosince 2019

Dům kultury Protivín
pátek 6. března 2020 od 19.30 hod.

STROM SETKávání
Nová 99, Písek – Hradiště, tel. 777 571 529, 
info@strom-setkavani.cz, 
www.strom-setkavani.cz.
•  Meditace, cvičení, konzultace – dita Ma-
cháčková, dita.machackova@volny.cz

•  Hatha jóga – Jana Kozová, www.jogapisek.cz
•  Fyzioterapie, masáže – Michaela Martínková, www.fyzio-terapeutka.com
•  Poradna ájurvédy, ájurjóga – Radoslav 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.

loutkové divadlo 
NITKA zve:
neděle 15. 12 od 14:00 a 15:30:
Narození Ježíška 
– dvě představení klasické loutkové pohádky plné koled 
a vánoční atmosféry seznámí děti s biblickým příběhem 
o narození Ježíška ve chlévě i o klanění Tří králů. vstupné 
40,-Kč
Loutkový spolek Nitka, Bakaláře č. 43/6, Písek (vedle Charity). Tel. 605 
845 890, Dagmar Černá, 
www.nitka-pisek.cz. 
Rezervovat vstupenky NELZE – přijďte včas, začínáme přesně dle 
programu. Po začátku představení nepouštíme.

Často upozorňuji na nedostatečně zpracované důvo-
dové zprávy v materiálech pro jednání zastupitelstva. 
Jednak to přidělává práci zastupitelům se sháněním 
informací, zároveň to vnímám jako pohrdání ve-
řejností, pro kterou není potřeba dodávat dostatek 
informací o tom, co má být ve městě projednáním 
uskutečněno. a zčistajasna se objeví důvodová 
zpráva jako z učebnice. Podrobná, obšírná, plná snad 
všech informací. Její předlohou je žádost k prodeji 
pozemků v průmyslové zóně fyzické osobě za úče-
lem novostavby další výrobní haly.

Žádost podal žadatel na koupi pozemku v prů-
myslové zóně, na pozemek, který je ornou půdou, 
nepřipravený pro technické využití (kanalizace, 
silnice, trafostanice...), stále nesmyslně zařazen 
podle územního plánu do průmyslové zóny, což 
se má prověřit v rámci 2. změny územního plánu. 
V minulosti si na těchto pozemcích měl rozšířit 
výrobu jeden ze stávajících závodů, ale z prode-
je pozemků sešlo. Pozemek leží blízko obydlené 
části Purkratic. Proto bylo v  minulosti požado-
váno oddělení zóny od obydlí zeleným pásem, 
ochrannou zelení, která by částečně tlumila hluk 
a prach z provozovny. Žadatelem je tato plánova-
ná zeleň respektována, navíc navržena rozšířením 
o další metry! dále prý žadatel postaví na vlastní 
náklady silnici, která povede do jeho firmy a auta 
nebudou jezdit přes Purkratice. a protože je sou-
časným trendem vysazování stromů do měst, je 
tento zelený pás doplněn alejí stromů!

Zde jsem se poprvé zarazila nad bohulibostí 
záměru a jeho popisu předloženém k jednání. Žá-
dost neobsahuje tuto pasáž, zmíněnou v důvodové 
zprávě: „Žadatel předpokládá výsadbu plodonos-
ných stromů a keřů tak, aby tato zeleň plnila funkci 
nejen izolační, ale i estetickou, či potravní. Detailní 
návrh ozelenění bude součástí žádosti o územní či 
stavební povolení.“ Vysvětlení pro to, jak předkla-
datel přišel s něčím, co není obsaženo v žádosti, 
je prosté, žadatel jednal osobně přinejmenším 
s předkladatelem. nic proti tomu, kdyby se touto 
žádostí nedegradovalo jednání radních vůči zastu-
pitelům (a veřejnosti) na nedůvěryhodné.

Ona žádost byla podána 14. 10. To znamená, 
že radní na svém jednání RM dne 21. 10. o této 
žádosti věděli, když usnesením přijali podnět 
komise pro urbanismus a  architekturu v  rámci 
pořízení změny č. 2 Územního plánu Písek, do 
kterého bylo navrženo pro zastupitelstvo projed-
návat lokalitu, o kterou má žadatel zájem. Zastu-

pitelstvo se tou lokalitou zabývalo už v prosinci 
minulého roku a usneslo se, že právě v rámci po-
řízení změny č. 2 územního plánu bude lokalita 
na žádost obyvatel Purkratic vyloučena z průmy-
slové zóny.

Já si dovolím dokonce spekulaci, že radní o zá-
měru žadatele něco věděli už v září, kdy byl ko-
misi pro urbanismus a  architekturu předložen 
k  posouzení seznam lokalit, které město poža-
duje zařadit do 2. změny územního plánu, a prá-
vě proto bylo navrženo o  lokalitě jednat znovu, 
tedy účelově. Kdyby totiž radní dodrželi své sliby 
z  minulosti, sami by lokalitu s  upraveným pá-
sem pro zeleň poslali zastupitelům k projednání 
už v prosinci, což se nestalo. anebo by lokalitu 
v září komisi URa nepředkládali k posouzení vů-
bec, protože už o ní bylo usnesením zastupitelů 
rozhodnuto právě v prosinci.

na návrh radních se tedy lokalita vrací v listo-
padu na stůl zastupitelům a je jim navrženo, aby 
zrušili své prosincové usnesení a  pokud možno 
aspoň poslali lokalitu v  rámci procesu pořízení 
změny prověřit. nejdůležitější je ovšem zrušit 
předchozí usnesení. a  stalo se, místostarostka 
Trambová zastupitele zcela vážně ujistila, že měs-
to chce pozemek nechat jako rezervu, dokonce 
připomenula, že vlastně město slíbilo zakompo-
novat do územního plánu tu izolační zeleň, a ten 
slib je vlastně příčinou, proč to mají zastupitelé 
znovu projednávat. V  zápisu chybí její ubezpe-
čení i pro obyvatele Purkratic, že město nechce 
průmyslovou zónu rozšiřovat. neřekla popravdě, 
že na radnici už leží precizně a do detailu vypra-
covaná žádost na koupi právě tohoto zmiňované-
ho pozemku, neřekla, že budoucnost je v tomto 
případě doba pouhého měsíce do dalšího jedná-
ní zastupitelů, neřekne o  tom zastupitelům ani 
slovo. abych nepozapomněla, místostarostku 
podpořil i místostarosta Veselý, dle zápisu: JUdr. 
Veselý: „Neměli bychom hanět průmyslovou zónu, 
v minulosti přinesla a i dnes městu přináší užitek, 
např. velmi nízkou nezaměstnanost. Nyní nemáme 
potřebu zastavět pozemek za každou cenu. Auto-
mobilový průmysl neskončí. Podporuje původní 
návrh – udělat zelený pás a zbytek pozemku si po-
nechat do budoucna.“

Osmnácti hlasy bylo tehdy přijato usnesení: 
„Zastupitelstvo města Písek projednalo požadavek 
Rady města Písek vyplývající z usnesení č. 633/19 
ze dne 21. 10. 2019 na úpravu rozsahu vymezených 

Dívala jsem se na několik pořadů uvedených v televizi v souvislosti s výročím 
sametové revoluce. Znovu se mi připomenuly pocity té doby a v kombinaci 
se současností jsem přemýšlela, co se stává startovním okamžikem pro 
rozhodnutí, že už toho všeho bylo dost. Přemýšlela jsem, jaký potřebuje 
dnešní společnost lidí impuls, aby se rozhodla, že takhle to dál nejde. Souvisí 
s tím nálada v celé zemi, já zůstávám v rovině našeho města.

Sliby místostarostů 
s platností 29 dnů

zastavitelných ploch Z1-4 a  Z1-5 a  po projedná-
ní nesouhlasí s  řešením zastavitelných ploch Z1-4 
a Z1-5 v rozsahu vyplývajícím z usnesení č. 633/19 
Rady města Písek, ruší usnesení ZM č. 233/18 
v bodě 7), ze dne 06.12.2018 a ukládá odboru vý-
stavby a územního plánování, aby v rámci procesu 
pořízení změny č. 2 územního plánu Písek byla pro-
věřena redukce zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5.“

a  na posledním zasedání 5. prosince 2019 
mají zastupitelé na stole malé „déjà vu“ v podo-
bě žádosti o  prodej pozemku žadateli, žádosti, 
která vybízí svým precizně upraveným obsahem 
k tomu, aby nebyla odmítnuta. Prodej pozemku 
by ovšem znamenal výstavbu nové výrobní haly 
a rozšíření průmyslové zóny.

Sliby místostarostky Trambové i  místostaros-
ty Veselého o ponechání pozemku jako rezervy, 
o  nerozšiřování průmyslové zóny další výstav-
bou, o ujištění obyvatel Purkratic, že nemusí mít 
z  ničeho obavy, by potom měly význam pouhé 
vějičky k ukonejšení situace minulý měsíc, k do-
sažení požadovaného usnesení.

Zastupitelé nebyli v  listopadu o  situaci zřejmě 
záměrně pravdivě informováni. Svým usnesením 
tak vyrobili komplikaci, která celou věc ještě víc 
zamotala, cituji z  důvodové zprávy: „Současný 
územní plán tedy umožňuje realizaci záměru na ce-
lém předmětném pozemku, a to do doby, než nabyde 
účinnosti změna č. 2 územního plánu Písek.“ a rov-
nou je v důvodové zprávě nabízeno i  řešení, kte-
ré je po sečtení všech těch okolností podle mě za 
hranicí dobrých mravů: „Z uvedeného vyplývá, že 
pokud si investor zvládne vyřídit územní rozhodnutí 
a stavební povolení ke stavbě za platnosti stávajícího 
územního plánu, bude oprávněn zahájit výstavbu. 
A  to i v případě, kdy by v  rámci změny č. 2 došlo 
k zásahům i do předmětného pozemku.“

Ke všem těm nedostatkům u  důvodových 
zpráv k materiálům na jednání ZM, k účelovým 
úpravám jednacího řádu, které balancují na hra-
ně zákona, k návrhům ukončování diskuze zastu-
pitelů, kteří se snaží získat potřebné informace 
k projednávaným bodům, k tomu všemu přibylo 
zatajování důležitých informací vedením města.

a  cituji ze závěru důvodové zprávy: „Dopo-
ručení zpracovatele a  předkladatele: Doporučují 
prodej pozemku za účelem výstavby výrobní haly.“

5. 12. 2019, po jednání zastupitelů: 
Neměla bych být zklamaná, dozvěděla jsem se 
na ZM víc, vám všem doporučuji se podívat na 
videozáznam, až bude na webu města k dispo-
zici. Dnešní debata k tomuto bodu nejde zjed-
nodušeně okomentovat, kromě toho, že něja-
kou většinou zastupitelských hlasů pozemek 
prodali. 

Způsob, jakým se zachází s mocí je čím dál 
víc hrubší, obracení vyřčených vět, napadání 
řečníků namísto řádného vysvětlení a  vysvět-
lování banalit namísto obhajoby podstatného, 
tak vypadalo dnešní odpoledne. Připomínám 
čtenářům videozáznam, mezi svátky si určitě 
najděte chvíli a podívejte se, koho jste si zvolili.

micHaela ŠŤasTná
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Inzerce

někdy však stačí relativně málo, aby mohla vypuk-
nout skvělá zábava. Své by o tom mohli vyprávět 
všichni ti, kteří už stačili navštívit v Galerii hrou 
výstavu Všude papír, a především její kartonovou 
kreativní část.

Jednoduché nápady bývají geniální, o  čemž 
jsme se již několikrát přesvědčili. S kartonem ne-
pracujeme poprvé, proto víme, že je vděčným té-

matem pro výstavu. ne, že by se ho trochu nena-
šlo v každé domácnosti. Jde o snadno dostupný 
materiál, ale to tajemství je v množství, s nímž ve 
Sladovně pracujeme, a také ve variabilitě, s jakou 
si s ním lze hrát.

V  expozici Všude papír, která vznikla pod 
hlavičkou ateliéru Laboratoř, máme stovky kar-
tonových krabic, z  nichž lze stavět hrady a  jiná 

Papír není pouze na dárky, 
ve Sladovně si s ním děti hrají

Často trávíme dlouhé hodiny přemýšlením nad tím, co by naše děti zabavilo. 
vybíráme dárky, připravujeme program a snažíme se vymyslet co nejzajímavější 
věci. Podobně to děláme i ve Sladovně, protože děti jsou přísní porotci.

POZvánKy

opevnění, mohou vznikat bludiště, úkryty, dom-
ky a  spousty dalších architektonických skvostů. 
nechybí ani dílnička, kde najdete materiál k do-
zdobení nebo výrobě postaviček, loutek a  další 
dekorace. a  aby toho nebylo málo, mohou se 
malí návštěvníci vcítit do role dávných dobyvate-
lů hradů či zámků, protože papírová koule přece 
dokáže rozložit třeba i Pražský hrad do poslední 
krabice. To je jasná věc.

Ještě jste nebyli ve Sladovně a v její kartonové 
dílně? ne? Tak se přijďte bavit!

Více informací o  aktuálních výstavách 
a otevírací době najdete na webových stránkách 
www.sladovna.cz.

peTr brŮHa, sladovna písek

Zakladatel a  člen kapely Strings, Jirka Pánek, 
nám odpověděl na několik otázek a zavzpomínal 
i na začátky kapely: „Kapela Strings vlastně vznik-
la, jak se říká, z nouze ctnost. K divadelní kavár-
ně, kterou jsem v té době provozoval, vždy patřila 
hudba. A záměr oživit tzv. zašlou slávu dal vznik-
nout kapele. Jsem člověk, co se snaží dívat dopředu, 
přesto na tyto léta vzpomínám s určitou nostalgií. 
Hlavně, když přijdou dny, kdy vás něco začne bo-
let. Člověk přemýšlí, co mohl udělat lépe atd., ale 
jestli má kapela příznivce i po těch 25 letech, je to 
určité zadostiučinění, že se něco povedlo...“

• Hrajete vše od country až po rock. Jaký hudební 
styl je vaší kapele nejbližší?
nerad mluvím o stylu, my hrajeme podle obecen-
stva. někdy víc country, někdy víc rocku. Já osobně 
dávám přednost pop rocku. Jsem ta generace, co 
vyrůstala na rádiu Luxembourg. dnes už asi nikdo 

Oslavte s píseckou kapelou Strings 
 25 let její existence!

Tímto jsi zván/zvána na již tradiční setkání 
všech píseckých otužilců a jejich příznivců

Kdy: 24. 12. v 9.30
Kde: u starého mostu u „Johanky“

Proč: tak o tom opět PŠT – prostě se zde odehraje další ročník akce

Písecké Štědrodenní Tempo
LETOS JIŽ 5. ROČNÍK!

Vezmi s sebou (dle pečlivého uvážení): 
•	 manžela/manželku, milence/milenku, společné i jiné děti, psy, 

kočky i osmáka, můžeš i deváťáka :-) – na procházku
•	 plavky či jiný obleček (ideální je tekutý svetr) – máčení proběhne 

na veřejnosti a pomni, že voda bude opravdu studená...
•	 ručníček

•	 termosku s grogem či svařáčkem (ten bude letos zase soutěžní)
•	 záznamové zařízení – může to být to první/poslední, čím se v Písku 

zapíšeš do historie
•	 a hlavně porci dobré nálady

Za dezorganizační výbor podle abecedy: Jiří Duda a Zdeněk Pro-
kopec, akce je to bohulibá a opět veskrze charitativní

neví, co to byl „dráťák“ a jakou muziku nám nutil, 
ale nevnutil. Takže jednoznačně pop rock.
• Co plánujete do budoucnosti?
Jak se říká, budoucnost je ve hvězdách...někdy na 
nás jdou chmury, protože jsme vlastně kapela z mi-
nulého století. ale jakékoli starosti vždy odvanou, 
když je plný sál příznivců. a plný sál, to je nejlepší 
motivace pro naší další činnost. Tak jedeme dál.
• Kapela Strings oslaví 25 let hudebně vzpomín-
kovým večerem 28. prosince v Kulturním domě. 
Na jaké hosty se můžeme těšit?
Pozvání přijali moji dobří kamarádi, a to zpěváci, 
zpěvačky, muzikanti i kapelníci. Jmenovat bych 
mohl, že za country scénu přijde můj dlouholetý 
kamarád Josef Zoch, zpěvačka a kamarádka úžasná 
Kamča Marešová...a víc už neprozradím. ale v kaž-
dém případě se příznivci naší kapely mají na co těšit.
Nenechte si ani vy ujít oslavu kapely Strings.

andrea kovaŘíková

Písecká kapela Strings slaví 25 let! Pojďte slavit s námi v sobotu 28. prosince 
od 20 hodin do Kulturního domu v Písku.
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no stážistu – byl jsem spíše přebytečným čtvrtým 
členem souboru, který tvořili recitátoři Pavel Bouda 
(pozdější zpravodaj České televize v Bruselu) a jeho 
tehdejší konkubína Šárka (příjmení děvčete – dnes 
dávno zralé dámy – zde vynechávám); na klavír 
je doprovázel student pražské právnické fakulty 
Ladislav Faktor (dnes majitel známého rádia). 

Pro divadlo nemám ostatně valný smysl, ani 
tehdy, ani dnes. nicméně z  tehdejšího Prostějo-
va dodnes vzpomínám na diskuse v  seminářích 
po představeních, kde jsem se seznámil s  lidmi 
jako Petr Oslzlý, Ivan Vyskočil, Pavel Bošek nebo 
arnošt Goldflam. Z vrstevníků, kteří se tam sta-
li mými kamarády, musím zmínit především Ja-
roslava duška a  Jana Bornu; později jezdili na 
Šrámkův Písek jako dvoučlenné divadlo Vizita. 
a  že náhody asi neexistují, ještě o  něco později 
se stali mými motostřeleckými spolubojovníky 
na vojenské katedře v pražském Motole, pod ve-
lením legendárního (legendárně pitomého) pod-
plukovníka Brabce, někdejšího pekaře, s břichem 
obepnutým dvěma spojenými opasky, údajně (ne-
počítám-li některé sovětské generály) nejtlustšího 
lampasáka armád zemí Varšavské smlouvy.

Prochodil jsem ve společnosti naší šťastně při-
dělené průvodkyně, půvabné gymnazistky dani-
ely Smíškové, po básníkových stopách celé měs-

to; Jiřího Wolkra 
(29. března 1900 
Prostějov – 3. led-
na 1924 tamtéž), 
předčasně zesnu-
lého autora pou-
hých dvou sbírek 
(Host do domu, 
Těžká hodina), 
jsem nepotkal, 
snad jen v podobě 
jeho sochy neda-
leko národního 
domu, „národa“, 

jak říkají místní, skvostné multifunkční secesní 
stavby architekta Jana Kotěry z počátku 20. sto-
letí, kde se festival odehrával. Život a dílo Jiřího 
Wolkra mi tehdy byly známy ne o  mnoho více 
než ze školních učebnic a  literárních příruček. 
a vůbec jsem netušil, že také kdysi krátce navští-
vil moje rodné město Písek. a právě tuto epizodu 
bych rád nyní stručně vylíčil.

na počátku roku 1921 přišel student píseckého 
gymnázia antonín Matěj Píša s myšlenkou uspo-
řádat v Písku literární večer, kde by se recitovala 
především Wolkrova poezie. nadchl pro ni své 
kamarády z gymnázia i reálky, kteří ho požádali, 

zda by se nepokusil zajistit účast básníka samot-
ného. a  nakonec to nebylo tak složité: Wolker 
se v  Praze přátelil se studentem historie (a  též 
mladým básníkem) Zdeňkem Kalistou, rodákem 
z Benátek nad Jizerou, kde žil bratr ředitelky pí-
secké dívčí měšťanky anny Reginy Husové. Ka-
lista byl vrstevníkem jeho dcer aničky a hlavně 
Máni, která později studovala na píseckém gym-
náziu v jedné třídě s a. M. Píšou. a všichni jme-
novaní – Wolker, Kalista i Píša – se zároveň znali 
se začínajícím básníkem Svatoplukem Kadlecem, 
který právě na konci ledna 1921 pobýval v Pís-
ku jako elév kočovné divadelní společnosti, a tak 
bylo nabíledni, že na chystaném večeru vystoupí 
jako jeden z recitátorů. 

21. ledna 1921 vyjeli Jiří Wolker a Zdeněk Ka-
lista, který přislíbil, že pronese úvodní slovo, ze 
smíchovského nádraží časným ranním vlakem 
do Písku. Prohlédli si město a  pak se ubytovali 
ve studentských podnájmech svých kamarádů. 
V podvečer se všichni sešli u kavárenského stolu 
v hotelu U zlatého kola, kde se akce měla konat, 
a s překvapením se dozvěděli, že se z akce stalo 
místní politikum. Bylo známo, že se všichni hlá-
sili k levici, a tak jiní studenti zdejších škol, kteří 
byli naopak členy nebo příznivci místní odbočky 
„Mladé generace“ národnědemokratické strany 
Karla Kramáře, uspořádali ve stejném termínu na 
jiném místě literární „vzdorovečer“. Promluvil na 
něm mladý filolog a  spolupracovník národních 
listů Miloslav novotný. Je úsměvné (a pro české 
dějiny bohužel často příznačné), že tento „pravi-
čák“ o 25 let později z pozice horlivého komunis-
ty v tisku útočil na někdejšího „levičáka“ Kalistu, 
z něhož se ovšem mezitím stal katolík. 

nehledě na konkurenční akci se sál hotelu 
U zlatého kola vcelku zaplnil a mezi diváky byla 
také zmíněná pedagožka a  kulturní pracovnice 
a. R. Husová, i  když byla držitelkou legitima-
ce Kramářovy strany. Připravený program měl 
úspěch, úvodní slovo i  recitace sklidily úspěch, 
skupina hlavních aktérů a  jejich nejvěrnějších 
obdivovatelů se ani nechtěla rozejít – a  ani ne-
rozešla. Jak to dále probíhalo, zanechal písemné 
svědectví Zdeněk Kalista:

„Nevím, jak přijaly náš písecký večer tamní 
místní časopisy. Ale my jsme z něho odcházeli ne-
jen s pocity dobrého vítězství, nýbrž i se značným 
zadostiučiněním osobním: skupinka, která se se-
stoupila před několika hodinami nad kavárenským 
stolem U zlatého kola, jako by se tu podivuhodně 
semkla a utužila v naslouchání vlastním svým ver-
šům i  veršům svých (po duchu) příbuzných. Ani 
odtrhnouti jsme se od sebe nedovedli. Zašli jsme 

Roku 1978 jsem nemohl být svědkem oslav 200. výročí založení píseckého 
gymnázia, školy, na níž jsem tehdy studoval, neboť mne právě v těch dnech 
písecký Klub mladých autorů vyslal jako stážistu na festival Wolkrův Prostějov, 
celonárodní přehlídku recitátorů, amatérských divadel malých forem 
a dalších příbuzných žánrů. 

Písecká noc Jiřího Wolkra

po skončení večera nejprve do hotelu Dvořáčkova, 
a když nás odtud někdy okolo půl jedné od kula-
tého stolu tamní restaurace vypudili,, protože se 
zavíralo, rozběhli jsme se ještě v průvodu jedné ko-
legyně Kadlecovy k noční procházce po píseckých 
lesích U Němce. Až po třetí hodině někdy jsme se 
dostali do svých bytů, abychom se trochu zahřáli 
před odchodem k rannímu vlaku do Prahy. – Vra-
celi jsme se s Wolkrem víceméně okouzleni. Zejmé-
na pro mne měl tento lednový zájezd do Písku ne-
malou důležitost.“ – Ovšem Jiřímu Wolkrovi v té 
době zbývaly necelé tři roky života.

Všichni další jmenovaní aktéři zůstali svým 
způsobem věrni literatuře. a. M. Píša (10. května 
1902 Volyně – 26. února 1966 Praha) se stal lite-
rárním kritikem, Miloslav novotný (17. června 
1894 Radomyšl – 22. prosince 1966 Strakonice) 
editorem díla Boženy němcové a dalších klasiků, 
Svatopluk Kadlec (19. října 1898 Libochovice nad 
Ohří – 18. května 1971 dobříš) překládal fran-
couzskou poezii (byl autorem prvního českého 
kompletního překladu Baudelairových Květů zla). 
Zdeněk Kalista (22. července 1900 Benátky nad 
Jizerou – 17. června 1982 Praha) je autorem řady 
knih; učil historii na filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, než z ní byl po roce 1948 jako „reakční“ 
živel odstraněn. Před válkou tam patřil k jeho stu-
dentům Karel Schwarzenberg z Orlíka, otec stej-
nojmenného politika. V  pamětech, které Kalista 
nadiktoval ve stáří již jako slepec, na něj zavzpo-
mínal: „Říkalo se o něm v hantýrce tehdejších mla-
dých lidí, že je cvok, a vskutku jevil jisté rysy, které 
hraničily s podivínstvím. Čechy, které miloval, byly 
proň stále ještě královstvím, třeba bez krále. Říkalo 
se o něm také, že by nebyl neochoten úlohu českého 
krále převzít.“ – nepřipomíná vám to něco?

ondŘeJ kryŠToF koláŘ
autor je historik

historie

Jiří Wolker

Jiří Wolker šestnáctiletý

Počátek 19.  století je označován jako doba hmotného úpadku města Písku. Podle sčítání bylo tehdy ve 
městě 407 domů, 4005 obyvatel a asi 900 vojáků. Postupně docházelo ke zbourání městských hradeb a 
bran. velmi intenzivně ale tehdy začala v Písku probíhat .… (tajenka)). 
Řešení zašlete e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo vhoďte do schránky: Budějovická 102/5, Písek 
(u vjezdu do vnitrobloku Budovcova) . Ze správných odpovědí zaslaných do středy 18. prosince do 12 hodin 
vylosujeme výherce – soutěžíme o dvě krásné knihy Zpívající řeka, od Smetiprachu po Zvíkov, které 
věnovala autorka Jaroslava Pixová..
v soutěži z čísla 22 jsme obdrželi 31 správných odpovědí.  vstupenky na koncert a divadelní představení 
pořádané centrem kultury Písek vyhrály Jitka Dvořáková, Marie Procházková a Jitka Houdková. 
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vratné kelímky 
do kulturního

 domu?
do redakce dorazil dotaz jednoho čtenáře: 
Plánují u barů v kulturním domě a na akcích 
Centra kultury Písek přejít na používání vrat-
ných plastových nebo skleněných kelímků na 
nápoje? Zatím se  používají nevratné plasty...

Odpovídá ředitel Cen-
tra kultury města Písek 
Josef Kašpar: 

„Vratné kelímky jsou vý-
hledově v  plánu, jelikož 
to stejně bude povin-
né. Používání vrátných 
kelímků a  s  ním spoje-
ných nákladů na provoz 
a servis je v tuto chvíli na 

rozhodnutí provozovatele restaurace, se kte-
rým máme jako Centrum kultury nájemní 
smlouvu.“                 -red-

V letních měsících kromě výstavního prostoru 
hlavní budovy, když vyběhnou ovečky na letní 
pastvu zelených luk, obsadí pečlivě vybílený ovčín 
rozsáhlé expozice fotografických výstav. O rozma-
nitou nabídku těchto kulturních požitků se stará 
kurátor Harry Farkaš.

Pro tentokrát se od 24. listopadu až do dubna 
2020 mohou návštěvníci biofarmy těšit z pestré 
kolekce fotografií Františka domina i  jeho syna 
dominika.

Rodák z Písku (1934) žil posledních 25 let u Pa-
cifického oceánu, konkrétně v San Francisku. Ke 
svému rodnému městu ale nikdy neztratil vztah, 
i když jej vyměnil za dobrodružný toulavý život se 
střídavým zaměstnáním v dalších městech – Čes-
kých Budějovicích, Frymburku, Praze, posléze 
Madridu, San diegu, Los angeles a  San Franci-
sku. Svůj výtvarný zájem zaměřil na tvůrčí foto-
grafii v 70. letech, kdy ji také studoval. Tehdy jej 
výtvarně zaujala Šumava se svými málo objevo-
vanými přírodními krásami. Touha po možnosti 
osobitým způsobem je spolu se svými fotografic-
kými přáteli zachytit zároveň s výrazným a vro-
zeným smyslem pro recesi, jej vedla k  iniciativě  
založit výtvarně tvůrčí skupinu nový svět se síd-
lem na šumavské polosamotě Šindlov v roce 1973. 

Že nešlo jen o zábavu a uměleckou recesi, ale 
i o vážnou práci, svědčí kvalitní žeň vynikajících 
fotografií z  té doby. Jedny z hlavních fotek jeho 
života vznikly právě zde, neboť na celostátních 
fotografických soutěžích cykly fotografií jeho 
i jeho kolegů shodně získávaly za šumavské sou-
bory „Skláři“, „Chalupa pana Matouše“ a „Puto-
vání s konví“ mnohá ocenění.

Po odchodu Františka domina do zahraničí 

na zimní „Slunečné“ vystavuje písecký 
fotograf František Domin se svým synemV minulém čísle jsem se věnoval problémům ve 

školství tak, jak je vidím já. Dnes bych chtěl ve 
třech příbězích zmínit témata, která s minulým 
článkem jen zdánlivě nemají nic společného.

Příběh první: Když jsem se jako kluk každé léto 
chodíval v  Českých Budějovicích koupat na pří-
rodní plovárnu „u maláku“ (malého jezu) na řece 
Malši, chodil jsem okolo staré dřevěné loděnice 
místních vodáků. Patřila k  nim i  Ludmila Poles-
ná, jak jsme se později dozvěděli, několikanásobná 
mistryně světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě. 
Mnohokrát jsem ji viděl, jak usilovně trénuje mezi 
brankami i několik hodin denně. Bylo vidět, že své-
mu sportu naprosto propadla a chtěla být opravdu 
nejlepší. V té době se každoročně pořádaly závody 
pod lipenskou přehradní hrází a my jsme se tam 
na naše nejlepší slalomáře a sjezdaře jezdili dívat. 
Vzhledem k  tomu, že tehdy vodní sporty nebyly 
na seznamu sportů olympijských, byly to soutěže 
na nejvyšší úrovni. Ludmila Polesná, pokud nezví-
tězila, se vždy umístila na předních místech. Když 
jsem pak odešel z Budějovic do Písku, dlouho jsem 
ji neviděl a slyšel jsem o ní pouze ze sportovních 
zpráv. až po letech jsem paní Polesnou potkal 
v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí, kde dě-
lala provozní. Přihlásil jsem se k  ní a  s  obdivem 
jsem jí vyprávěl o svých zážitcích z jejího závodění. 
Bohužel paní Polesná nedlouho po tom podlehla 
zákeřné nemoci a zemřela. 

Příběh druhý: V Písku, kam jsem se z Budějovic 
přestěhoval a hrál hokej, jsem se potkal se spolu-
hráčem Víťou Valou. Pocházel z Kralic a studoval 
v Budějovicích vysokou školu zemědělskou. Stali 

se z nás přátelé, a když se naše cesty po skončení 
hokejové kariéry rozešly, zůstáváme jimi stále. Víťa 
si na škole našel svoji budoucí ženu a po skončení 
studia se s ní přestěhoval do Čimelic, odkud Jarka 
pocházela. Postupně se jim narodili tři děti Víťa, 
Tomáš a Jana. Když po revoluci v roce 1989 začali 
Jarka s Víťou podnikat, založili spolu firmu SIKO 
(sanita a koupelny) a otevřeli si malý obchůdek na 
náměstí v Čimelicích. V podnikání se jim dařilo, 
a  tak postupně firmu rozšiřovali. Později se Víťa 
s Jarkou rozešli a firmu vedla Jarka sama. Usilov-
nou prací a  energií postupně z  malé regionální 
firmičky vybudovala jednu z nejúspěšnějších čes-
kých firem. Byla vyhlášena podnikatelkou roku 
a nezůstalo jen u toho. do podnikání postupně za-
pojila všechny své děti. dnes již postupně předává 
vedení společnosti svému synovi Tomášovi a  její 
zarputilost a pracovitost lze jen obdivovat. Ptáte se 
jakou mají oba tyto příběhy souvislost? Ludmila 
Polesná a Jaroslava Valová jsou sestry.

A příběh třetí: Jako rodiny jsme se s Valovými 
občas navštěvovali, a tak jsem jejich syna Tomáše 
znal už jako malého kluka. desítky let jsme se ale 
neviděli, až předloni, když jsem se dozvěděl, že 
začíná vést firmu SIKO a já jsem tancoval v taneč-
ní škole arte-dance, mne napadlo, jestli by SIKO 
tuto taneční školu nepodpořilo. Sjednal jsem si 
s  Tomášem Valou schůzku. Kromě mé žádosti 
jsme vzpomínali i na časy minulé a já jsem Tomá-
šovi navrhl, jestli by se svou manželkou nechtěli 
začít tančit. Tehdy mi řekl, že to bohužel nejde, 
neboť mají malého syna. Připustil ale, že až bude 
syn o rok větší, že by se tancovat rád naučil a že se 

Tři příběhy o dětství připomene. Jak slíbil, tak udělal a letos začali se že-
nou navštěvovat taneční školu na individuálních 
lekcích. Tak jsem poznal i Tomášovu ženu Ivanu. 
Byli šikovní  a tanec se učili rychle.

V té době jsem navštívil koncert ve Trojici, kte-
rý uspořádal pan Oldřich Vlček. Uprostřed kon-
certu pan Vlček představil subtilní plavovlásku, 
12 až 13 let starou, se slovy: Teď vám na flétnu 
zahraje Nela Valová. Hrála opravdu velmi dobře 
a bez not. Jméno Valová jsem považoval za sho-
du náhod. Když jsem v následující taneční lekci 
tento zážitek říkal Ivaně a Tomášovi, řekla Ivana, 
že tu holčičku zná, že je to jejich dcera. Také mi 
řekla, že mají ještě další čtyři děti od dvou do de-
vatenácti let. Pozvali mne také na koncert, který 
organizovali v Čimelicích v kostele. Tam jsem je-
jich děti viděl vystupovat. Byl to krásný zážitek. 
Od té doby jsem koncerty v Čimelicích navštívil 
několikrát a vždy to bylo nádherné a inspirující. 
Poslední z koncertů jsem absolvoval letos 1. pro-
since. Opět tam vystupovaly Valovic děti a ma-
minka Ivana je doprovázela na piano. díval jsem 
se na ni a uvědomil jsem si, jak je nádherné, když 
do prostředí firmy zaměřené na úspěch a výkon 
vstoupí žena, která přinese úplně jiný rozměr. 
Ivana na to, že má pět dětí, vůbec nevypadá. Štíh-
lá, stále usměvavá, přátelská a upravená blondýn-
ka, ale s velkou vnitřní silou.

Jsem přesvědčen, že jednou jedno z dětí Ivany 
a  Tomáše převezme vedení firmy SIKO a  bude 
úspěšně pokračovat v jejím rozvoji. Vím však, že 
ani jedno z těch pěti dětí nezapomene na své dět-
ství a budou pokračovat v tom, co od svých rodi-
čů získaly. Přeji jim všem, Jarce Valové, Tomášovi 
a Ivaně i jejich dětem hodně štěstí.

zdeněk beneŠ

PuBlIcISTIKA KulTuRA

Biofarma Slunečná leží v idylické šumavské krajině nedaleko lipenského 
jezera a poskytuje nejenom pohodlné ubytování svým návštěvníkům, ale 
i řadu vlastních chutných produktů, které pocházejí z chovů skotu, koz a ovcí, 
rovněž se v jídelníčku nabízí bio zelenina, ve farmářské prodejně najdou 
návštěvníci bohatý výběr farmářských výrobků a díky osvícenému majiteli 
biofarmy, který nezanedbává i potěchu ducha a očí, i zajímavou nabídku 
výstav různých výtvarných oborů.

v 80. letech jeho fotografická tvorba neustala, ale 
naopak pokračovala, vyzrávala a  profesionálně 
se stala zaměstnáním. Černobílou fotografii po-
stupně vytlačila fotografie barevná a  tematicky 
vystřídaly Šumavu záběry geograficky zcela jiné, 
z amerického prostředí a různých koutů Evropy, 
kam František domin, pokud mu čas dovolil, 
cestoval. Jeho oblíbenou destinací se stala Fran-
cie, ale i  Rakousko, Itálie a  v  posledních letech 
opět Čechy. Jeho tvorba v americe byla profes-
ně zaměřena především na architekturu nejrůz-
nějšího charakteru. Fotografoval obytné budovy 
a  jejich interiéry, kongresová centra, divadla, 
kostely, zdravotnická zařízení, sportovní areá-
ly, hotely a  restaurace, muzea, galerie, obchody 
i  privátní a  firemní interiéry. Pracovní zakázky 
byly mnohdy daleko od jeho místa bydliště v San 
Francisku, a tak si výrazně užil cestování vozem 
po nekonečných amerických dálnicích.

na svých soukromých cestách za fotografií po 
Evropě ho doprovázel jeho syn dominik, který 
od nejútlejšího mládí rovněž fotografuje, i když 
zvolil profesně zcela odlišný obor. Vystudoval 
teoretickou chemii na Universitě v  Berkeley 
a v současné době po obhájení dokrorandského 
studia  působí již několik let v Paříži a věnuje se 
vědecké práci. Zájem o fotografii ho však neopus-
til. Je potěšitelné, že výtvarné směřování Františ-
ka domina má i své generační pokračování. 

František domin uzavřel po dlouhých letech 
svoje působení v USa a v současnosti již téměř 
pět let znovu objevuje svět svého původního do-
mova. Ještě za autorova pobytu v americe v roce 
2008, připravila kurátorka v galerii Prácheňského 
muzea jeho rozsáhlou výstavu, na níž nechyběly 
rovněž fotografie syna dominika. Za současného 
pobytu v  Čechách uskutečnil František domin 
několik výstav, jmenujme např. Galerii Klatova/
Klenová, galerii dolní bránu v Prachaticích, pí-
seckou Sladovnu a pro příští rok připravuje vý-
stavu Galerie Portyč. další výstavy jsou v jednání.

na Slunečné mohou návštěvníci zhlédnout cyk-
lus barevných fotografií z ameriky, Francie a Čech.

irena maŠíková konŠTanTová

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

TECHNICKÉ WORKSHOPY na písecké průmyslovce
Máš zájem studovat na naší škole? Chceš si vyzkoušet práci v našich odborných 
učebnách? Zaregistruj svou účast na info@sps-pi.cz. 
Workshopy proběhnou ve dvou termínech 19. 12. 2019 a 27. 1. 2020 vždy v čase 
od 8:00 do 13:30.
Program workshopů ve čtvrtek 19. 12.: Vyrob si vlastní 3D klíčenku • Kouzlo 
digitální fotografie • Blikačka – realizuj elektronický výrobek 

K zajištění workshopu je vhodné si přinést vlastní zdroj napětí, který bude výrobek (blikačka) napájet. 
Funkční výrobek si žáci odnášejí. Možné varianty zdroje napětí jsou: jakýkoli již nepoužívaný funkční 
síťový adaptér od +5V do +12 V (z nějakého staršího, již nepoužívaného zařízení), konec bude upraven 
a připojen k výrobku, nebo 4 ks AA baterie tedy 4 x 1,5 = 6V, nebo 1ks 9V baterie
Program workshopů v pondělí 27. 1.: Nauč se ovládat zabezpečovačku • Naprogramuj 
mikropočítač • Seznam se s elektrickým obvodem – stavebnice
Těšíme se na tvoji návštěvu a jsme připraveni zodpovědět všechny dotazy týkající se studia na naší 
škole. Tel: 382 214 805, www.sps-pi.cz, info@sps-pi.cz

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

D
o

m
ácí  h

ospic

P í s e k

Po pěti letech se domácí hospic athelas stěhuje 
do nových prostor, které nám formou pronájmu 
poskytla nemocnice Písek v budově bývalé trans-
fúzní stanice. Jde o budovu hned u parkoviště před 
nemocnicí, kde je umístěn Babybox. K dispozici 
budeme mít celé přízemí, které bude sloužit nejen 

Domácí hospic Athelas 
se stěhuje do nového

jako zázemí pro hospic, ale také jako otevřený 
prostor pro setkávání pečujících.

Počet terminálně nemocných pacientů, kte-
ří využívají služeb domácího hospice, neustále 
roste a na to reagujeme rozšiřováním týmu. do-
sud hospic sídlil na Budějovické ulici, kde měl 
k dispozici dvě místnosti, a po otevření půjčovny 
zdravotních a kompenzačních pomůcek už nám 
opravdu přestaly stačit.

novinkou je také otevření další hospicové po-
radny v  Milevsku, konkrétně v  ulici Za Krejcár-
kem 150. Činnost bude zahájena 1. ledna 2020. Re-
agujeme tak na zvýšenou poptávku po sociálních 
a zdravotních službách v regionu, které budou tak 
přístupnější pro nemocné i jejich pečující. Finance 
na zajištění pronájmu, mezd sociální pracovnice, 
dvou pečovatelek a koupi vozidel jsme získali díky 
Operačnímu programu Zaměstnanost, prostřed-
nictvím Výzvy pro MaS na podporu strategií ko-
munitně vedeného místního rozvoje.

milada ŠToJdlová
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Prácheňské muzeum zve:
burza, Julské Alpy a vánoce

Františka Gregory (9. ledna 1819, netolice – 27. 
ledna 1887, Písek). Účinkovat bude chrámový 
sbor CanTUS aMICI Praha a  místem konání 
nebudou prostory muzea, nýbrž děkanský kostel 
narození Panny Marie. První tóny koncertu, který 
se koná ve spolupráci s Esperantským klubem La 
Ponto, zazní v sobotu 14. prosince od 17 hodin, 
vstupné je symbolických 20 Kč. 

a na závěr připomenutí aktuálních výstav – Vá-
noce prošívané a  na nitce, to je přehlídka zim-
ních a vánočních motivů, dekorací, ozdob a bet-
lémů; Vzájemně spojeni zase ukázka malířského 
mistrovství současného autora Pavla Besty.

vaŠe prácHeŇskÉ muzeum

Představovat Vladislava Hoška pravidelným ná-
vštěvníkům přednášek našeho muzea určitě ne-
musíme. nepřijede totiž zdaleka poprvé a náš sál 
při jeho povídání – hlavně o Šumavě – pravidelně 
praská ve švech. Tentokrát se vypravil do hor vzdá-
lenějších – slovinských Julských Alp a italských 
Dolomitů. Profesionální fotograf ze Čkyně zavítá 

I těsně před vánočními svátky se najde hned několik důvodů proč zamířit 
do bran Prácheňského muzea. nechte se zlákat třeba na poslední letošní 
cestovatelskou přednášku, na tradiční burzu minerálů či na koncert 
připomínající hudebního skladatele Františka Gregoru. 

PuBlIcISTIKA POZvánKy

Vrcholek nejvyšší slovinské hory Triglav, 
foto Vladislav Hošek

V  Písku již de-
set let funguje 
redakce nezis-
kové organizace 

PROPAMÁTKY, která se věnuje osvětě v oblasti 
péče o památky, přičemž zaměstnává také lidi se 
zdravotním znevýhodněním. Chcete se o nás do-
zvědět více? navštivte stránky našeho klubu přá-
tel, kde právě nyní můžete získat zajímavé výhody, 
například set pivních speciálů, předplatné časopi-
su o památkách nebo stolní hru pro celou rodinu. 
Pokud se zapojíte do naší kampaně do neděle 15. 
prosince, můžete si vybrané výhody vyzvednou 
ještě do Vánoc, více na: klub.propamatky.cz.

Proč zrovna pivo? V roce 2016 jsme uvařili pro 
čtenáře vlastní várku zlatavého nápoje v historic-
kém pivovaru Lobeč. Od té doby oslovujeme každý 
rok místa, kde se pivo začalo znovu vařit a využíva-
jí pro svůj provoz historické prostory. Letos se jed-

Podpořte píseckou neziskovou
organizaci a získejte zajímavé dárky, 

třeba výjimečná piva!
ná o  břevnovský 
klášterní pivovar 
v  Praze, řemeslný 
pivovar v  dobruš-
ce a pivovar Zicho-
vec v Lounech. Tak 
vznikl unikátní 
pivní set (3 × 0,75 
litru) který tvoří 
Klášterní IPa od 
Ježíška a  světlý le-
žák Vánočka a Rampušák. Písečáci mají tu výhodu, 
že si je mohou vyzvednout přímo v naší redakci na 
Husově náměstí. Stačí podpořit práci naší redakce. 
„Tak neváhejte, zbývá posledních několik kousků,“ 
dodává aleš Kozák, zakladatel organizace.

Děkujeme za přízeň a přejeme klidné prožití 
Vánoc.

zbyněk konvička

do Písku ve čtvrtek 12. prosince a povídat a hlavně 
promítat začne v obvyklých 16 hodin.   

Písecká mineralogická burza je největší akcí 
tohoto druhu v  jižních Čechách a  těší se mimo-
řádnému zájmu návštěvníků i vystavovatelů z celé 
republiky. Mezi vystavujícími jsou zastoupeny 
jak specializované firmy, zabývající se zpracová-
ním a prodejem minerálů a drahých kamenů, tak 
i amatérští sběratelé nerostů. Bohatá nabídka nabí-
zeného sortimentu jistě zaujme obdivovatele sbír-
kových i dekorativních ukázek minerálů a fosilií, 
surových a broušených drahých kamenů, šperků 
a  nejrůznějších dekoračních předmětů z  těchto 
přírodnin i zájemce o odbornou literaturu. Mine-
ralogická burza doplňuje nabídku předvánočních 
akcí v Písku a vedle zajímavé podívané může být 
i  vhodnou příležitostí k  zakoupení originálních 
vánočních dárků. V  sále haly Elim na píseckém 
Výstavišti se již 24. ročník oblíbené akce uskuteční 
v sobotu 14. prosince od 9 do 14 hodin.  

Slavnostní pastorální mše česká, zvaná písecká 
Rybovka, a další vokální a varhanní skladby budou 
na programu adventního koncertu k 200. výročí 
narození legendárního píseckého regenschoriho 

Z výstavy Prošívané Vánoce

TIP nA DáREK:
Darováním zážitku 

chybu neuděláte
nedávejte svým blízkým k Vánocům jen dárek, 
věnujte jim skvělý kulturní zážitek... Stejně 
jako loni, kdy měly naše „vánoční vstupen-
ky“ premiéru, máme i letos pro vás speciální 
dárkové vstupenky nejen na divadelní komedie 
a dramata, ale i na celou řadu skvělých koncertů. 

Jedná se o limitovanou edici (od každé akce 
máme jen 30 takových vstupenek), ručně dě-
lanou, ručně vypsanou, ručně orazítkovanou. 
K dostání jen a pouze na pokladně Kulturní-
ho domu Písek. 

Také vám rádi připravíme „vánoční per-
manentky“ na divadelní předplatné jaro 2020 
nebo na soubor nokturen 2020. Vyberte u nás 
překvapení, na které vámi obdarovaní neza-
pomenou...  -ck-

v zemi, které si vyhloubili na dvoře Rusové, jsou 
tam vidět i průduchy. Pekli v kovových vaničkách 
ruský chleba.

následující společná fotografie představovala 
majitele a zaměstnance továrny na slaměné oba-
ly (obaly ze slámy na demižony, dělali povřísla). 
dílna se nacházela ve schwarzenberském dvoře, 
pak ji pan Mikyška přemístil do „Premovky“. 
dům už dnes neexistuje. další živnostník Josef 
Podlesný koupil při pozemkové reformě v  roce 
1923 část stájí bývalého schwarzenbergského 
dvora a postavil tam dům se dvěma obchody.

V  knize je část věnována pradědečkovi paní 
Mašindové. MUdr. Křišťan Pokorný pocházel ze 
šlechtické rodiny. Byl členem Lékařské komory 
pro zemi českou a zastával funkce zároveň v od-
borech. V Protivíně byl obvodním a železničním 
lékařem i  členem městského zastupitelstva. Po-
stavil vilu Hygiea, kde je dnes Království času. 
Jedna z  fotografií dokumentovala pohled z  vily 
k  Hájku. Prostranství za domy na náměstí bylo 
nezastavěné, „humny“ se chodilo zadem do školy.

Společnou fotografii rodin historičky antonie 
Kolafové a učitele a legionáře Jana Kouby získala 
předsedkyně PVK od své příbuzné Milady Ma-
rešové. Byla to ona, která přepisovala legionářský 
deník svého otce do počítače. Její vnučka Ina Píšo-
vá se rozhodla anabázi prapradědečka znovu zažít, 
projela transsibiřskou magistrálu. napsala knihu 
Transsibiřská odysea, která se stala cestopisem 
roku 2018, získala Cenu Hanzelky a Zikmunda.

Poslední fotografie o  protivínských domech 
dokumentují hospodaření na bývalém hliništi 
a schwarzenbergské sušárně cihel po roce 1923. 
Zde má dnes sídlo Protivínský vlastivědný klub.

V  závěru následovala krátká autogramiá-
da a výzva ke všem, kdo by se chtěli podílet na 
dokumentaci historie Protivína. Pomozte nám 
shromáždit zatím neuveřejněné fotografie a  ča-
sem třeba znovu vytisknout další knihu.

„Ze starých fotografií domů a  příběhů jejich 
obyvatel se skládá mozaika historie města. Pro-
střednictvím vydané knihy má každý možnost na-
hlédnout i do vlastní minulosti...“

za pvk p. čecháčková, H. mašindová
FoTo radek lenemajer

Vznikla jako dokument z uspořádané výstavy „Staré 
domy protivínské“ v Památníku města Protivín. Cel-
kem bylo objednáno 120 výtisků o 50 stranách. Knihy 
mohli obdržet členové PVK a další zájemci i na místě 
konání besedy. Křtu se zúčastnila místostarostka 
města Protivín, paní Věra Křišťálová, která v úvodu 
řekla, že se zde sice nenarodila, ale přesto ještě zažila 
pár těch již neexistujících protivínských domů, za-
chycených na starých fotografiích.

Správná kniha má být pokřtěna symbolickým po-
litím. Když se paní místostarostka zeptala: „Budeme 
polívat knížku?“, paní Mašindová trochu se zděše-
ním v očích zareagovala: „ne, nebudeme. Ťukneme 
si skleničkami, nebudeme ji ničit.“ a tak byla po-
křtěna první kniha PVK symbolickým přípitkem.

Vydáním knihy se završil dílčí projekt PVK, 
který má svůj původ již v samém počátku našeho 
klubu. Tehdy v roce 2015 si klub vytyčil cíl zma-
povat historii protivínských domů a  živnostníků 
mezi dvěma světovými válkami a vydat tyto infor-
mace tiskem. Především jsme chtěli zachovat pro 
budoucnost fotografie a  vzpomínky pamětníků. 
na podzim 2017 se konala přenáška o domech na 
náměstí. Jedna z  účastnic prvního setkání, paní 
Lenská, se tehdy zmínila, že má řadu fotografií 
k naplánovanému projektu. a tak byl položen prv-
ní milník k připravované knize.

V dalším průběhu klubového večera se v prezen-
taci objevily fotografie, které H. Mašindová komen-
tovala. Zmínila rodinu řezníka Pexídra z  domu 
čp. 14, který byl postaven ještě dříve než vedlejší 
radnice. následovaly fotografie z lazaretu v proti-
vínském zámku z období 1. světové války a poté 
fotografie k  panu Urchsovi. Ten měl kožešnictví 
na náměstí v čp. 25. dům číslo 16 byl zase bývalý 
zájezdní hostinec. Pro ucelenou fotografii situace 
kolem zbourané „šestnáctky“ autorka spojila do-
konce dvě fotografie dohromady. dnes je místo 
toho obchod a bohužel už nefungující hotel Blani-
ce, otevřený v roce 1976. domy v tzv. „židovské“ 

Protivínský vlastivědný klub: Jak vznikala 
fotokniha Staré domy protivínské

ulici (dnes Blanická), byly zbourány. Před asanací 
bylo vše nafoceno, po fotografiích pátral Jaromír 
Koštel, ale prý se ztratily. několik starých fotografií 
je v archivu Prácheňského muzea v Písku.

následovaly fotografie z doby okupace v roce 
1968. K  historii hospod Helena Mašindová pro 
odlehčení zarecitovala báseň Petra Sládka Vzpo-
mínka na protivínské hospůdky. „na náměstí ve-
dle fary, taverna stála jako hrad…“ Tato hospoda 
se jmenovala dříve U Pexídrů, U Hametů, napo-
sledy U Boušků.

několik stránek knihy je věnováno také železnici. 
Jedna z fotografií ukazovala velké oslavy 100 let tra-
ti Protivín – Zdice. na společné fotografii z Protiví-
na před odjezdem historického vlaku do Zdic stojí 
Rudolf nachmüller, který nám vyprávěl, že měl 
nalepené fousky a brýle s kouřovými skly. Vlastní 
náčelník stanice ho v tom nepoznal. Fotografie je 
z 20. 9. 1975. Oslava měla být původně v prosinci, 
ale kvůli zimě se přeložila na září. Jiná fotografie 
dokumentuje staré nádražní budovy. V roce 1986 
projížděl nádražím nákladní vlak a do jeho boku 

vjela posunující lokomotiva. Tím došlo k poškoze-
ní vozů a narušení budovy bývalé vodárny. Vagony 
byly převrácené i  v  zahrádkách ajznboňáků, kde 
si pěstovali zeleninu, brambory. Pak byly zrušeny. 
Budova byla poškozena a nakonec zbořena.

Jeden ze živnostníků, pan Rambousek, měl živ-
nost původně v čísle 62. Jeho syn Vojtěch Ram-
bousek mladší se ženou se přestěhoval ke svaté 
anně. dařilo se jim, v roce 1938 koupili pozemek 
u nádraží a postavili tam dům. Za války vyráběli 
pantofle pro ústavy. Po válce přišlo znárodnění, 
všechno jim sebrali, ale pan Rambousek u řemes-
la zůstal a  mnozí ještě pamatují, jak opravoval 
boty. Ve dvoře domu čp. 21, kde se dnes schází 
zájemci o historii na besedách PVK, byla původně 
pekárna. Bydlela zde rodina Štěpána Jíry, ze kte-
ré pocházela i Marie Jírová, osadnice amerického 
Protivina. na fotografii z roku 1945 jsou pekárny 

na 46. setkání se 21. listopadu sešli členové Protivínského vlastivědného klubu 
a další zájemci na křtu knihy, za jejímž vydáním stojí předsedkyně PvK Helena 
Mašindová. Ta přítomné seznámila s anabází kolem vytvoření fotoknihy...
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Když jsem nastoupil v roce 1970 do píseckého 
muzea, byla mým hlavním úkolem výstavba trvalé 
expozice živých ryb našich vod. Jako akvarista jsem 
měl osmiletou zkušenost. Snažil jsem se o zdoko-
nalování estetiky akvárií a měl jsem i jeden úspěch 
chovatelský, poprvé jsem u nás rozmnožil druh 
Tilapia mossambica.

ale chov našich ryb ve velkých akváriích bylo 
po technické i  provozní stránce pole neorané.
Představoval jsem si to jednoduše. namaluji pro-
jekt, ten předám firmě (firmám) a ty expozici po-

staví a já pak do ní dám ryby a budu se o ně starat 
a budu se snažit je dlouhodobě udržet při životě. 
Ze studií na vysoké jsem věděl, že na počátku 
naší akvaristiky se někteří akvaristé věnovali cho-
vu exotických ryb ve vyhřátých akváriích, ale byli 
i  tací, kteří se z  různých důvodů snažili o  chov 
našich ryb ve studenovodních nádržích. I když se 
samozřejmě jednalo o akvária menší, než mnou 
plánované nádrže o  objemu 2000 a  2500 litrů, 
byla šance, že při studiu jejich zkušeností najdu 
nějaké využitelné poznatky a inspiraci pro tech-
nická řešení. Prohledával jsem veškerou součas-
nou akvaristickou literaturu, ale informací bylo 
pomálu a ještě většinou neúspěšných.

Proto jsem začal hledat i v pramenech historic-
kých. Když se mi dostaly do rukou akvaristické 
listy z let 1950 a 1951, našel jsem v nich nejen ně-
kolik článků o akvarijním chovu našich ryb, které 
bych mohl využít při své budoucí praxi chovatele 
našich ryb, ale i o akvaristice v Písku. V Písku je 
v současnosti několik aktivních spolků s různým 
zaměřením, ale akvaristé mezi ně nepatří. Po roce 
1971 jsem na několik let písecké zájemce o akva-
ristiku shromáždil při muzeu. 

ale o  starší akvaristické historii v  Písku jsem 
nevěděl. První informaci jsem náhodou našel prá-
vě v  uvedených akvaristických listech. V  5.  čísle 

ZE SPOlEČnOSTI

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

26. 11. Michaele Kaplanové z Let dcera Vanesa 
27. 11. Blance Vošahlíkové z Milevska dcera Anna 
27. 11. Jitce Kottové z Prahy dcera Klára
27. 11. Michaele Jakešové z Blehova dcera Sofie 
27. 11. Anně Staňkové z Vimperka dcery Mia a Lia
29. 11. Kristýně Pajerové z nové Vsi syn Dominik
29. 11. Michaele Martincové z Kestřan 
 dcera Sofie Hronková
30. 11. Miroslavě Hrnečkové z dolního Ostrovce 
 dcera Kateřina Kárová
1. 12. Barboře Tóth z Prahy dcera Lily
2. 12. Taťaně Fousové ze Slavkovic 
 dcera Taťana Hájíčková
2. 12. Ivaně Bardové z Písku syn Petr 
2. 12. Tereze Kohoutové z Písku syn Jakub

Zemřeli:
Pohřební služba Foitová – vrba
27. 11. Anna Záhorková, Protivín, 81 let
27. 11. Rudolf Krejčí, Písek, 58 let
29. 11. Marie Hejnová, Písek, 78 let
29. 11. Marie Zborníková, Protivín, 80 let
1. 12. Františka Červíková, Malčice, 79 let
3. 12. Pavel Dlabač, Písek, 76 let
4. 12. Jiřina Vodičková, Písek, 77 let

Pohřební služba Habich
19. 11. Josef Sýkora, Krč, 85 let
25. 11. Blanka Malá, Písek, 71 let
26. 11. Tomáš Vacek, Písek, 38 let
30. 11. Jan Pták, Lety, 72 let
30. 11. Jan Kubec, Písek, 70 let
1. 12. Jan Vosyka, Vráž, 26 let
2. 12. Václav Vojta, Protivín, 87 let
5. 12. Alena Němečková, Protivín, 70 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek
27. 11. Magdaléna Dlouhá, nová Vráž, 72 let
28. 11. Václav Skála, Písek, 72 let
29. 11. Miroslav Vondra, Písek, 92 let
1. 12. Miroslav Pazderník, Temešvár, 82 let
2. 12. František Leistner, Písek, 76 let
4. 12. Ludmila Hrdinová, Písek, 71 let

3. 12. Tereze Jurčové z Písku syn Filip
3. 12. Sabině Burianové z Bechyně 
 syn Matěj Rakovan
3. 12. Kateřině Brožové ze Zhoře 
 synové Jindřich a Mikuláš
4. 12. Aleně Trymlové z Protivína dcera Gabriela
4. 12. Vandě Dvořákové z Březnice 
 dcera Rozárie Koňaříková
6. 12. France Marii Sorlin z Písku 
 dcera Marie Zita Sorlin
6. 12. Editě Liškové z Prahy dcera Ema
6. 12. Tereze Havlové z Horní Cerekve dcera Natálie
7. 12. Pavle Maříkové z Písku syn Albert
7. 12. Sabině Mrázové z Vodňan syn Jan Hajný
8. 12. Pavle Lejčarové z Temešváru syn Jiří Holča

POHŘEBNÍ SLUŽBA HABICH 
PÍSEK a okolí od roku 1994

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

Tel.: 382 213 541 – 382 224 477
Stálá služba SO, nE, svátky 602 472 885

narodili se:

Jakoukoli 
inzerci, 

poděkování, 
vzkazy, reklamní 

články 
v tištěném 

Píseckém světě 
i na webu www.
piseckysvet.cz 

domluvíte na tel. 
739 348 550 

nebo e-mailem:  
inzerce@

piseckysvet.cz

PŘíRODA

z roku 1950 jsem našel příspěvek od J. Knihy s ná-
zvem akvaristika v Písku: „Již v zimních měsících 
letošního roku provedli písečtí akvaristi (bylo jich asi 
10) propagaci akvaristiky tím, že za výlohou obcho-
du (bohužel nebylo uvedeno kde) umístili asi 50li-
trové akvárium s  několika druhy rybek, které byly 
popsány na vývěsce.“ U tohoto akvária byl umístěn 
text, který informoval o  tom, „že místní akvaris-
té chtějí ustaviti zájmový kroužek a  volají ostatní 
mezi sebe.“ Propagace výstavkou přinesla zvýšený 
zájem. V obchodě se shromažďovaly četné dotazy 
na náplň činnosti a  také poptávky po akváriích. 
díky tomu se následně počet členů zvýšil na 30. 
To se stalo důvodem pro změnu statutu volného 
sdružení akvaristů a  teraristů na oficiální spolek. 
V březnu 1950 byla proto svolaná ustavující Valná 
hromada, na které byl založen Jihočeský akvaris-
tický a teraristický klub v Písku. Ten byl následně 
v červnu povolen okresním národním výborem. 

Klub se scházel každou druhou středu v měsíci 
v klubovně hotelu „U Tří korun“. Již koncem květ-
na uspořádali členové spolku, i když zatím úředně 
neschváleném, v Heydukově ulici č. 3, další výsta-
vu pro veřejnost. Stolitrové akvárium s rybičkami 
si v obchodě denně prohlíželi desítky návštěvníků. 
Jak vyplynulo z  rozhovorů návštěvníků, mnozí 
viděli osazené akvárium poprvé v životě. Protože 
vystavování akvarijních ryb bylo úspěšné, bylo 
rozhodnuto, že bude dán prostor i  pro teraristy. 
Záměrem bylo za čas akvárium zrušit a  využít 
výlohu obchodu pro umístění terária s některými 
terarijními živočichy. Jako atraktivní objekt, který 
by jistě budil živou pozornost diváků, byla zvole-
na zmije obecná. ale protože se na Písecku téměř 
nevyskytovala (platí dodnes), prosili členové klu-
bu spřátelené teraristy o zapůjčení několika zmijí, 
které byly na nějaký čas v Písku vystavené.

Činnost klubu se slibně rozvíjela, schůze 
byly „četně navštěvovány. Konaly se přednášky, 
rozhovory a  slosování ryb, rostlin a  pomůcek 
a účastníci pomáhali všem radou i skutkem“.

Členové klubu v uvedeném článku „radili i ji-
ným akvaristům, aby i  oni uspořádali podobné 
výstavky akvárií, protože by to jistě přineslo uži-
tek akvaristice, která je tímto způsobem lacino 
a přitom dobře propagována.“ Ukázalo se totiž, že 
v Písku tato prezentace získala mnoho mladých 
zájemců o akvaristiku a teraristiku, kterým mohli 
ti zkušenější pomáhat a radit. 

V  prvním čísle následujícího ročníku akva-
ristických listů (1951) vyšel z  pera jednatele p. 
Řehoře další článek o  Jihočeském akvaristickém 
a teraristickém klubu. V něm se psalo, že členská 
základna vzrostla na 46 aktivních členů a schůze 
se, místo jedné středy každých čtrnáct dnů, konaly 

již každou středu v 19 hodin. Už to nebylo v salon-
ku „U Tří korun“, ale ve vlastních prostorách, které 
si klub pronajal ve zrušeném, již zmiňovaném ob-
chodě v Heydukově č. 3. V plánu klubu bylo vyu-
žití vlastního prostoru pro instalaci stálé výstavy 
akvárií a terárií. Tu chtěl klub pro veřejnost otevřít 
již počátkem roku 1952. Zapůjčení nádrží přislíbi-
li členové klubu, stejně jako dodání ryb a akvarij-
ních rostlin pro jejich zařízení. na úhradu režie, 
tj. nájmu a spotřeby elektřiny měl být vybírán na 
každé schůzi dobrovolný finanční příspěvek. Před-
pokladem bylo, že za několik měsíců provozu vý-
stavy by mohla být režie kryta ze vstupného a také 
z výtěrů rybiček, které se na výstavě vyvedou. 

Z citovaných článků je zřejmé, že písečtí akva-
risté a teraristé byli v letech 1950 a 1951 velmi ak-
tivní. nejenže byli schopni finančně zajistit provoz 
klubu, ale dokonce přispívali na vydávání odborné 
literatury – akvaristických listů. Víc o osudu teh-
dejšího spolku nevíme. Bohužel není znám ani se-
znam seznam členů klubu. Víme jen, že předsedou 
byl J. Knotek, jednatelem p. Řehoř a že o činnosti 
klubu psal články J. Kniha. Co nevíme je, jestli se 
výstavu podařilo vybudovat. Pokud ano, nevíme, 
jak dlouho trvala, jak dlouho fungoval klub, kdy 
a  proč skončil? Je málo pravděpodobné, že by 
někdo z  jeho tehdejších členů ještě žil. ale třeba 
jsou v Písku potomci, kteří slávu píseckých akva-
ristů pamatují, nebo mají o jejich aktivitách nějaké 
doklady. Pokud ano, ozvěte se mi prostřednictvím 
redakce, rád se s vámi spojím.

karel pecl 
emeritní zoolog prácheňského muzea 

a vedoucí fotografické sekce pub

Reklama na píseckou akvarijní výstavu.

vítáme a loučíme se 
v listopadu

Před časem jsem psal o 50. výročí Jihočeského ornitologického klubu, stejné 
výročí oslavili i písečtí kaktusáři. Mnohem delší historii má v Písku akvaristika.

Spolková činnost v Písku 
v minulosti – akvaristika

Tradiční akvarijní rybou jsou skaláry. I když se dřívěj-
ší fotografická technika nedala se současnou srovná-
vat, autoři příspěvků v Akvaristických listech 1951 si 

dali práci, aby chované ryby představili veřejnosti.

Okoun v akváriu Prácheňského muzea. 
Foto Karel Pecl

15. prosince
9.30  Církev bratrská – Tyršova / Vánoční slavnost 
s vystoupením dětí „na betlémských pastvinách“
22. prosince
14.00  Českobratrská církev evangelická – Fügne-
rovo nám. /Bohoslužba s hrou Oslíkovo vyprávění
24. prosince
16.00  Klášterní kostel – Mše sv. pro rodiny s dětmi
22.00  děkanský kostel – Mše svatá
25. prosince
9.00  děkanský kostel – Mše svatá
10.30  Klášterní kostel – Mše sv. pro rodiny s dětmi
9.00  Českobratrská církev evangelická – Fügne-
rovo nám. / Bohoslužba 
9.30  Církev bratrská – Tyršova / Boží hod vá-
noční „Kolébka a kříž“
26. prosince
9.00  děkanský kostel – Mše svatá
10.30  Klášterní kostel – Mše sv. pro rodiny s dětmi

28. prosince
16.20  Sv. Václav – Mše svatá
29. prosince
9.00  děkanský kostel – Mše svatá – obnova 
manželských slibů
9.30  Církev bratrská – Tyršova / Bohoslužba 
s losováním biblických veršů na rok 2020
10.30  Klášterní kostel – Mše svatá – obnova 
manželský slibů
17.00  děkanský kostel – Mše svatá – obnova 
manželských slibů¨
31. prosince
15.00  děkanský kostel  - Mše svatá – poděkování 
za uplynulý rok
1. ledna
9.00  děkanský kostel – Mše svatá
10.00  Církev bratrská – Tyršova / novoroční 
bohoslužba
10.30  Klášterní kostel – Mše sv. pro rodiny s dětmi
17.00  děkanský kostel – Mše svatá

vánoční bohoslužby
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Pohádková kniha s 50 po-
hádkami z jižních Čech 
a Šumavy byla předsta-
vena 5. prosince v Domě 
knih Kanzelsbeger v Čes-
kých Budějovicích. Jed-
ná se o druhé upravené 
vydání s předmluvami 
od Zdeňka Trošky a Ja-
roslava Kerlese. Kniha 
je doplněna o fotograie 
z pohádkových dnů i akcí 
včetně Senátu ČR, zakládací listiny České pohádkové akademie, desatera chování 
v lese a receptem z pohádkových potravin aj. Představení knihy se zúčastnili sy-
nové J. Kerlese Marek a Petr (na fotorafii uprostřed). Pohádková kniha vychází 
díky výborné regionální spolupráci se Studiem Gabreta a nakladatelství Inpress 
v Českých Budějovicích. 

Pohádky jsou vydané i na 3 CD s Českým rozhlasem Č. Budějovice za režie 
Zdeňka Trošky s  vypravěči Václavem Vydrou, Julií Goetzovou a Martinem 
Hruškou. Ve spolupráci s Turistickým deníkem jsme vydali 43 minutových 
pohádek pro sběratele turistických vizitek a fotonálepek.

marcel goeTz, foto lenka goetzová

FOTOREPORTáŽ

ŠvAGR zakončil svou 25. sezónu 
na mikuláškém setkání ve Sladovně

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.

V sobotu 7. prosince se ve Sladovně potkali 
dobrovolníci ŠVAGRa s nejvěrnějšími účast-
níky našeho celoročního cyklu akcí, tedy dětmi 
z Dětského domova Písek. 

Důvodů bylo hned několik, třeba oslava letošní-
ho již 36. dne společně stráveného na našich ak-
cích, jako byl jarní pobyt v pošumaví na motivy 
úžasné knihy Neboj, Neboj; velikonoční Švagr 
má talent ii. v Temešváru, letní Švagrtour po 
vysočině, či příměstský tábor v  Tálíně, kde se 
cestovalo strojem času, nebo krásné podzimky ve 
stověžaté praze. Letošní mikulášsko-vánočně la-
děné setkání bylo však v něčem trochu jiné než ty 
předchozí. V domově jsou již velké děti, a tak jsme 
se netradičně rozhodli, že čerty a  Mikuláše zvát letos pod stromeček: kalendář 

Písek – zmizelé město 2020 
Zbrusu nový kalendář Písek – zmizelé město 2020 právě míří pod písec-

ké vánoční stromečky. Tradiční nástěnný kalendář s historickými záběry 
dávno zmizelého Písku přináší autoři Zdeněk Javůrek a G. Klaban. V pro-
deji u všech dobrých knihkupců v Písku.

2020
PÍSEK
zmizelé město 

Zdeněk Javůrek, G. Klaban (eds.) 

NOVINKA | Písek – Zmizelé město 2020 
Kalendář u všech dobrých knihkupců v Písku v prodeji!

TIP nA DáREK: 
Pohádky z jižních Čech

tentokráte nebudeme a místo toho si plně užijeme 
parádní program ve Sladovně. Divadelně drama-
tický počin Volní jako ptáci, výstava Za barokem 
a papírovou laboratoř k expozici Všude papír byly 
skvělé. Den ve Sladovně jsme pak uzavřeli domá-
cím rautem z přinesených dobrot a sváteční atmo-
sféru nám pomohla vykřesat nová šestičlenná dívčí 
hudební formace, která se dala dohromady v 1.B 
na píseckém gymnáziu. Koledy dohrály, my jsme 
se měli skvěle a už se těšíme na příští rok. 

Chcete vědět víc o  naší činnosti, nebo se 
k  nám chcete přidat? Navštivte 13. prosince 
v knihovně 3. Pecha Kucha Night, kde se můžeme 
potkat, nebo o nás vše najdete na www.svagr.net.

marTin zborník   

PuBlIcISTIKA



         

obrazy, kresby, grafika, gobelíny 
Akademický malíř 

Dalibor Říhánek 
3. 1. - 28. 2. 2020 

Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75/13     397 01 Písek 

www.knih-pi.cz / t. 420 382 201 811 / info@knih-pi.cz / 

PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce
– celobarevný kulturně-společenský magazín s pestrým obsahem
– vychází každý sudý týden (zpravidla ve čtvrtek), náklad 6.000 ks, ZDARMA
– distribuce 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)

• 530,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 950,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm nebo 10 x 6,5 cm 
 nebo 13,5 x 4,2 cm 

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

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

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

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

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

Grafické zpracování inzerce (návrh + 2x korektura): dle náročnosti 300 – 1200,- Kč.

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

SMLOUVA NA ROK (resp. 24 vydání po sobě):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro smluvní partnery :    1/16 strany: 397,-   1/8  strany: 712,-   
čtvrtstrana: 1.350,-  třetina: 1.800,-  půlstrana: 2.475,-   strana: 4.725,-

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

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

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

1/16 str.
od 397,- 

1/4 str.
od 1350,- 

1/3 str.
od 1.800,- 

1/8 str.
od 712,- 

607 777 993


