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Inzerujte

O projektu

v sobotu 12. prosince 2015
od 18 hodin v Divadle Fráni Šrámka
Vstupné (dobro)volné.

VYSTOUPÍ PÍSEČAN A HOSTÉ:

Písečánek,
Parkánek – Dětská lidová kapela ZUŠ Písek,
Prácheňský soubor písní a tanců

Vydávání Píseckého světa je podpořeno
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Program Fond
pro nestátní neziskové organizace, jenž je
financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových
organizací prosazujících veřejný zájem.
Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku
k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně
zaměřuje na podporu demokracie, lidských
práv a genderové rovnosti a na posilování
kapacit nestátních neziskových organizací
stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin.

Křest nového CD vydaného ke 40. výročí FS Písečan
Přijďte si poslechnout i zazpívat české a evropské koledy.
Tato akce je realizována
za finanční podpory Města Písek.
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v Píseckém světě!
Plošná inzerce od 638,- korun
inzerce@piseckysvet.cz
tel. 739 348 550

řádková soukromá inzerce
cena 40,- Kč (do 5 řádek)

UZÁVĚRKA VŽDY 20. DEN V MĚSÍCI

Redakce
Píseckého světa

a kontaktní místo pro občany:
Písek, Velké nám. čp. 1, 1. patro
pondělí 9–12 a 13–15 hod,
středa 9–12 a 13–17, pátek 9–12 hod.
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Těsně před vkročením do doby adventní, období, které by mělo sloužit
ke zklidnění, úklidu vně i uvnitř a rozjímání, vydáváme poslední letošní číslo píseckého občanského měsíčníku. Máme za sebou v Písku opět
množství zajímavých a obohacujících akcí, zprávy o mnohých z nich
najdete na následujících stranách.
Tématem, které možná nejvíce rezonuje, je kultura ve městě Písku.
O úspěšné besedě Občan versus politik si můžete přečíst na stranách
9-11, videozáznam najdete na www.piseckysvet.cz. A pokud budete
souhlasit s některými myšlenkami, které v této souvislosti zaznívají,
nenechávejte si to pro sebe. Jestliže se nezačneme chovat občansky statečněji, těžko se něco ve veřejném prostoru změní či vyvine k lepšímu.
A vždy, když si sami nevíme rady, hledejme inspiraci tam, kde to umějí.
V některých dnešních příspěvcích najdete stín toho zlého, těžkého, co
se v poslední době kolem nás rovněž odehrává. Život v naší donedávna
bezstarostné a konzumem se opájející postmoderní Evropě začíná „najednou“ být smutnější a nebezpečnější.
Násilí se bohužel přibližuje těsně k našim domovům. Na internetových
stránkách jsme informovali o tom, že skupina romských útočníků napadla dva studenty píseckého gymnázia, kteří čekali před kinem na film
– oba převezla záchranka do nemocnice. Zpráva vyvolala velkou diskuzi na téma rasismu a dostatečných kompetencí policistů v podobných
případech. Souvisí to, nesouvisí? Žijeme každopádně ve světě, v němž
se začínáme bát pouštět své děti „jen tak“ do světa. Svět sice nebyl nikdy
dříve tak otevřený a cestování pro mladé lidi tak dostupné, jenže...
Co zbývá? Nám všem, kteří v sobě máme zapsané hodnoty, o nichž
jsou některé texty v tomto čísle, toho zbývá dost – a především víra,
naděje a láska... Těchto tří požehnaně Vám přejeme nejen v čase předvánočním.
Za celou redakci PS Zdenka Jelenová
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Asi největší ovace sklidila dívčí taneční skupina T-Dance, vedená Gabrielou
Kroutilovou, která na namoklém chodníku, před mrznoucím, leč potleskem
nešetřícím obecenstvem, předvedla zajímavou choreografii, zahrnující
i původně určitě nezamýšlený tanec naboso jedné z tanečnic...

Martin na mostě
a tanec v kapkách deště
Martin na mostě v neděli 15. listopadu zmeškal poledne, protože čekal na
zvony, které se nakonec nerozezněly, tanečnice T-Dance déšť neodradil
a polévkovou soutěž vyhrál tým SOŠ a SOU Písek, jenž připravil bezchybnou krémovou lososovou polévku s čerstvým koprem a gulášovku.
Dopoledne muzicírovali mladí hudebníci ze ZUŠ Otakara Ševčíka, loutkový soubor Nitka pohotově sehrál divadlo v síni Prácheňského muzea,
stánkaři nabízeli mnohé laskominy včetně ochutnávky skvělé kávy a svatomartinských vín, ruční výrobky a adventní výzdobu.
Svatý Martin samozřejmě nuznému žebrákovi (v podání Josefa Průchy – viz
titulní strana) hodil půlku svého rudého pláště a čekající děti potěšil pohled
na opravdického (skoro)bělouše. Tato část programu byla v režii DDM Písek.
Navzdory nevlídnému počasí Písečáci opět ukázali, že se umí družit i bavit. Díky pořádajícímu Spolku Přátelé Kamenného mostu Písek.
Foto Zdenka Jelenová

PÍSECKÝ SVĚT je pravidelně distribuován v nákladu 5 000 kusů na přibližně 30 míst na území celého
města Písku, vždy až do rozebrání ho najdete v Infocentru ve Sladovně, v přízemí městské knihovny
a v sídle redakce, Velké nám. č. 1. Nabízíme také možnost objednat si donášku (15,- Kč za číslo), info
na tel. 739 348 550. Příští číslo by mělo vyjít v pátek 8. LEDNA 2016. Děkujeme za Vaši přízeň!
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Občané 2.0 se sešli v Praze, Písecký svět byl u toho!
V sobotu 21. listopadu jsme se zúčastnili ceslostátního setkání aktivních občanských skupin a sdružení, které na mnoha místech republiky
pomáhají rozhýbávat občanskou společnost. Celou síť koordinuje a podporuje organizace Frank Bold (dříve Ekologický právní servis), která
i Píseckému světu pomáhá právním servisem vždy, když je potřeba. Na setkání jsme prezentovali aktuální projekty Píseckého světa a nabídli
neziskovým organizacím z celé republiky předání zkušeností pro rozjezd občanských médií.			
REDAKCE PS

INZERCE

pro vÁs pŘipravila

pivnÍ perManentku - pivenku
---------------------------------------

Restaurace Kozlovna U Plechandy nabízí jako dárek svým návštěvníkům - možnost zakoupení limitovaného
množství pivenek na 50 piv za zvýhodněnou cenu 1350 Kč (tj. 27 Kč za pivo).

Pivenka je karta na 50 velkých piv (tankový Kozel 11° světlý). Za každé jedno objednané pivo tankového Kozla
bude proštípnuto kleštičkami jedno pivo. Pivenku můžete propít při více návštěvách písecké Kozlovny U Plechandy,
nemusí být tedy spotřebovaná najednou. Pivenka je určená výhradně ke konzumaci tankového Kozla 11° (jiný druh
nápoje nebo jídla nelze na pivenku uplatnit, nenahrazuje ani hotovostní menu). Tato pivenka nelze kombinovat
s jinými akcemi písecké Kozlovny U Plechandy. Pivenka je nepřenosná, obsahuje originální
identifikační údaje a je vždy kontrolovatelná s pokladním dokladem, který byl k dané
pivence vystaven.
Časová platnost pivenky je tři měsíce od data zakoupení.
Pivenky bude možné zakoupit v naší restauraci i v kombinaci
s dárkovými tematickými předměty.
+420 604 333 444
reZervaCe@koZlovnaupleCHanDY.CZ
WWW.koZlovnaupleCHanDY.CZ
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Advent v Písku

nabízí pestrý program
Adventní čas v Písku již tradičně zahájí waldorfský adventní jarmark na ZŠ Svobodná.
Začíná v sobotu 28.11. už v 11 hodin a až do
17 hodin bude nabízet ruční výrobky, vánoční
pohoštění i pestrý program.
V neděli 29. 11. si pro vás Sladovna připravila bohatý adventní program plný zábavy!
Od 9 do 17 hodin můžete navštívit adventní
dílny, ve kterých nebude chybět výroba plstěných ozdob z ovčí vlny, výroba sádrových ozdob, výroba andílků, skleněné vinuté perle nad
kahanem, drátkování, výroba vánočních vloček, malování na keramiku, výroba věnců nebo
originální magnetky a doplňky z pěnové gumy
a ilustrované obálky. Můžete si přijít také vyrobit originální šperk pod vedením Miroslavy
Krausové. Na nádvoří Sladovny bude připravena maringotka s palačinkami a horkým čajem.
Podívat se můžete i na vyřezávání dřevěných
soch a od 14 hodin vystoupí dechovka Jižani
s tradičními vánočními písničkami!
V neděli 29. 11. odpoledne bude na Velkém
náměstí jistě od 16 hodin netrpělivě očekáváno rozsvícení vánočního stromu. Součástí
slavnostního podvečera první adventní neděle v centru města bude vypouštění balónků
s dopisy adresovanými Ježíškovi. Zdalipak byli
pisatelé letos hodní a najdou pod stromečkem
vše, o co si Ježíškovi napíší? Zahrají Kamarádi
z pískoviště, vstupné zdarma.
V 18 hodin pak v Divadle Pod čarou začne
další atraktivní událost: Divadelní spolek
Prácheňská scéna v Písku si dovoluje co nejsrdečněji zvát na slavnostní premiéru klukovské komedie z maloměsta a počátku 20. století
Bylo nás pět.
V sobotu 5. prosince začne opět v 16 hodin
na Velkém náměstí Mikulášská nadílka – hodinová zábavná show, ve které se o vládu nad
Zemí utkají DOBRO představované Mikulášem a anděly se ZLEM reprezentovaným Luciferem, čerty a démony. Zahraje Cohiba, vstupné zdarma.
V neděli 6. prosince zahájí v 19 hodin vynikající komorní soubor MUSICA BOHEMICA
pod vedením Jaroslava Krčka vánoční koncert
lidové a historické hudby umocněný neopakovatelnou atmosférou děkanského kostela.
Vstupné v předprodeji 170, na místě 200 Kč.
Od pátku 11. do neděle 13. prosince se
v Písku konají řemeslné adventní trhy. V okolí
děkanského kostela své vlastnoručně zhotovené výrobky nabídne na pět desítek řemeslníků.

Součástí trhů je bohatý doprovodný program:
v sobotu dopoledne vánoční harmonikář, po
celý den dětský historický kolotoč ručně poháněný klikou, dále tradiční jihočeská zabijačka
doprovázená dokumentem ze skutečné zabijačky v jedné malé obci nedaleko Bernartic.
Ve 14 hodin začne představení Divadlo Kvelb
Theatre: Andělé. Pro malé i velké diváky zahrají kumštýři známého českobudějovického
divadla. Odpoledne završí koncert středověké
hudby Elthin.
Na neděli 20. prosince je naplánován živý
betlém s Betlémským světlem. Představitelé Josefa, Marie a tří králů se ve výpravných
kostýmech a kulisách radují ze zrození Jezulátka, které svým dechem zahřívají oslík, volek
a ovečka. Vše s nadhledem z povzdálí sleduje
velbloud. K živému betlému se určitě vypravte
se svíčkou, protože také letos zde budou písečtí
skauti rozdávat Betlémské světlo – od 13 do
17 hodin.
Od první adventní neděle až do Tří králů
bude prostor v bezprostředním okolí vánočního stromu na píseckém Velkém náměstí
opět zdobit originální slaměný betlém čítající
všechny jeho tradiční postavy v životní velikosti.
REDAKCE

AKTUÁLNĚ

Jednou větou:
SOLIDARITA S FRANCIÍ: Členové
píseckého radioklubu během sobotní
noci 14. listopadu vytahali součástky ze
šuplíků, obvolali kamarády a na koleně
vytvořili zařízení, které osvětlilo nejvyšší
bod nad sídlem Radioklubu: po půlnoci
se nad městem komín rozzářil v barvách
trikolory, který vyjádřil solidaritu občanům Francie a odpor proti terorismu.
JIHOČESKÉ PROJEKTY: Bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová
projednala se starostkou Evou Vanžurovou spolupráci Písku na projektech Jižní
Čechy olympijské a Olympijský park Lipno, které od 1. ledna 2016 navazují na Jižní Čechy aktivní a Jižní Čechy husitské.
STROM OBNOVY: Před Střední zdravotnickou školou Písek u Kamenného
mostu byl koncem listopadu u příležitosti ukončení rekonstrukce budovy SZŠ
vysazen dub Quercus bimundorum Crimschmidt, jako symbol dobré praxe spojení
energetických úspor a výsadby zeleně.
ŠTĚSTÍ A MÍR: Sladovna Písek hostila
koncem listopadu díky spolupráci Písku
s Deggendorfem výstavu „Mír na celé
zemi“ – obrázky dětí a mládeže malujících
svůj vlastní svět a život ve štěstí a míru.
VĚTRNÍKOVÝ DEN: Děti ze školní družiny při ZŠ J. K. Tyla v Písku se zapojily do
akce Větrníkový den v rámci Evropského
dne pro cystickou fibrózu a vyráběly papírové větrníky, kterými symbolicky podpořily pacienty s tímto onemocněním.
ÚSPĚŠNÝ MATURANT: Budoucí maturant písecké průmyslovky, oboru Informační technologie, Michal Hošna obsadil
2. místo v 1. ročníku Celostátní soutěže
v oboru IT – Osobní počítače a datové sítě.

Instalace slaměného betlému na Velkém náměstí
v roce 2014. Foto Martin Zborník
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NADĚJE PRO SENIORY: Děti z písecké
NADĚJE secvičily se sociálními pracovnicemi pásmo se zimní a vánoční tématikou, kterým potěší klienty zařízení pro
seniory při svém dalším turné po Písku.
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Lahvičky z Písku

Co si myslíte o projektu

pomáhají syrským dětem

Na konci října byla odstartována sbírka kojeneckých lahviček a dětské výživy, určených pro
děti syrských uprchlíků, kteří překračovali srbsko-chorvatskou hranici u přechodu Bapska-Berkasovo. Situace na tzv. Balkánské trase se
však rychle mění. Provizorní tábor v Bapske-Berkasově byl uzavřen 3. listopadu. Okamžitě
byl však otevřen nový „zimní“ tranzitní tábor
u hraničního přechodu Šid-Slavonski Brod,
který se stal novým cílem sbírky.
Během dvou výjezdů byl výtěžek sbírky rozdělen podle potřeb a předán humanitárním organizacím Magna (Slavonski Brod), UNHCR
(Šid), Czech Team (Šid) a United Volunteers of
Presevo (Preševo, srbsko-makedonská hranice). Organizátoři sbírky byli připraveni pomáhat v terénu, zahraničním dobrovolníkům však
byl zakázán přístup do tranzitního tábora.
Když jsem se o této sbírce dozvěděla a nabídla se jako kontaktní osoba pro Písecko, neměla
jsem přílišná očekávání. Nejdřív jsem oslovila
ženy ve svém okolí, následně jsem uveřejnila
výzvu na webu Píseckého světa, pak se objevi-

la i v tištěném časopise. Na základě toho mě
kontaktovalo několik osob, které následně darovaly množství lahviček i výživy. Jako sběrná místa posloužila obě písecká knihkupectví
Elim.
Celkově se mi doma shromáždilo 42 kojeneckých lahviček (nových i použitých) s příslušenstvím, pět plastových učících hrnečků, 13 nových dudlíků a 5200 g dětské výživy. Lahvičky,
hrnky a dudlíky jsem vyvařila, aby byly sterilní
a připravené k použití. Dne 11. listopadu jsem
odeslala balík o váze 10,5 kg na moravské překladiště a o několik dní později už dorazil do
Slavonského Brodu. Podle slov dobrovolníků
se hodilo úplně všechno.
Do sbírky se nakonec zapojilo 50 míst
v České republice. Děkuji všem dárcům i dárkyním a věřím, že „naše“ lahvičky pomáhají
přesně tam, kde je potřeba!
Informace o probíhajících materiálních i finančních sbírkách v ČR jsou k nalezení na
www.pomocuprchlikum.cz.
LUCIE BURŠÍKOVÁ

Singltrek
Písecké hory?

Rád bych informoval občany Písecka
o možnosti zapojit se do sběru názorů na
projekt Singltrek Písecké hory. Byl bych
rád, aby se dotazník dostal k co možná
největšímu počtu obyvatel Písku.
http://goo.gl/forms/CmeHPql9Kh.
ONDŘEJ KONEČNÝ,
Mendelova univerzita v Brně
DOTAZNÍK JE MOŽNO VYPLNIT I NA
www.piseckysvet.cz,
kde je možno k projektu i diskutovat.

KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS ...

V tomto předvánočním čase za Vámi přicházíme s novou nabídkou dárkových
poukazů na nákup v našem ateliéru, kterými můžete obdarovat Vaše blízké.
Zároveň všechny zveme k našemu prodejnímu stánku na písecké adventní
trhy, které se konají 11. až 13. prosince u Děkanského kostela na Bakalářích.
A pokud si tento inzerát stihnete přečíst včas, třeba Vás zaujme naše další
pozvání na Adventní jarmark do Svobodné školy již tuto sobotu 28. listopadu
od 11 do 17 hodin, kde též nebudeme chybět. Těšíme se na vás na všechny
a přejeme všem krásný adventní čas.

Látkové pytlíky
Ručně šité panenky
Sady pro ruční tvorbu
Levandulové dekorace
Pohankové polštáře
Lněné a bavlněné tašky
NÁŠ SORTIMENT ŠIJEME I NA ZAKÁZKU
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ!

Přírodní mýdla a parfémy
Materiál k tvoření
NA INTERNETU NÁS NAJDETE:

www.arwenka.cz

OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA:

v Písku a Putimi, po dohodě
tel: 775 339 411
A TAKÉ NA ŘEMESLNÝCH TRZÍCH:

seznam akcí na našich stránkách
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Cestovní ruch v Písku:

poločas rozpadu

Ačkoli by Písek rád patřil mezi turisticky atraktivní destinace
a současná koalice si dokonce v koaliční smlouvě odsouhlasila
svůj cíl „zlepšení PR města jako kulturního a turistického
centra“, vývoj posledních měsíců ukazuje naopak naprostý
rozklad managementu cestovního ruchu v Písku.
Kancelář destinačního managementu (KDM),
která od roku 2012 spolu s infocentrem úspěšně
fungovala ve Sladovně a rozjela řadu aktivit na
propagaci Písku, upadla u nového vedení města v nemilost. Kvůli chybějící podpoře a špatné
spolupráci pak podaly obě její pracovnice výpověď. Vedení radnice zveřejnilo svůj záměr tuto
kancelář zcela zrušit a založit novou organizaci
s právní formou s. r. o. Současně vznikl živelný
nápad přesunout turistické informační centrum
do budovy budoucí knihovny v bývalé Komenského škole na Alšově náměstí s odůvodněním,
že na to bude dotace. Likvidace fungující kanceláře a odchod jejích zaměstnanců v praxi znamená přerušení celé kontinuity činností i profesních
kontaktů, na kterých tato práce stojí a po třech
letech právě začala přinášet plody v rostoucím
počtu turistů. Celá záležitost budí dojem, že se
jedná o akt bezhlavého bourání toho, co vzniklo
v předchozím volebním období...
Podle bývalého starosty Ondřeje Veselého
fungovala KDM velmi dobře, byla kvalitně
personálně obsazená a navázala dobré kontakty, takže se Písek etabloval i v rámci jihočeské koncepce cestovního ruchu. „Pro mě z nepochopitelných důvodů se podařilo znechutit a
nakonec i přimět k odchodu vedoucí KDM Ing.
Bočkovou, která ještě mohla částečně předat své
zkušenosti Mgr. Holé, ale ani s tou se nepočítá.
Nyní tedy začínáme na zelené louce a vracíme se
o tři roky zpět.“

Zastupitelstvo rozpolceno?

Návrh vedení města na založení nové organizace destinačního managementu pod názvem
„Píseckem s. r. o.“ zastupitelé 5. listopadu neschválili. Písek tak momentálně nemá tým
schopných lidí, kteří by pracovali na jeho propagaci pro příští turistickou sezonu, a je zřejmé, že úředníci na to nestačí. Rozbít fungující
organizaci a přitom nebýt schopen na její práci
plynule navázat, to je doslova hazard s cestovním ruchem v Písku, který je do značné míry
klíčový pro celou řadu místních podnikatelů.
Návrh založit s. r. o. připravila narychlo pracovní skupina, jejíž složení nebylo zveřejněno. Nová

nezávislá organizace má mít působnost pro celé
Písecko. Společnost s ručením omezeným sice
může nezávisle podnikat, má však omezené
možnosti žádat o dotace z veřejných zdrojů. To
by mělo podle starostky Evy Vanžurové vyřešit
pozdější založení pobočné organizace ve formě
spolku, který si na dotace sáhne bez problémů.
S. r. o. by pak podle předkladatelů mohla fungovat jako servisní organizace spolku. Podle Ondřeje Veselého by ale bylo v takovém případě logické založit jako první spolek silných subjektů
a teprve později jeho servisní organizaci.
Samotné založení s. r. o. je v zásadě dobrá myšlenka, v Písku však byla uchopena diletantsky.
Nepodařilo se získat silné partnery, například
obce, profesní organizace nebo podnikatele
v cestovním ruchu, což je hlavní princip fungování obdobných organizací v zahraničí. Mají
sice zájem o spolupráci, ale o účast v s. r. o. nestojí.
Luboš Průša, který upozornil, že návrh nepřipravoval, uznává, že: „obce i podnikatelé jsou
v dnešní době velmi obezřetné v tom, aby vstupovaly do spolků nebo s. r. o. Myslím si, že teď je
móda spíš vystupovat, protože se tam tlachalo a
žvanilo a nedělalo se tam nic pořádného. Nejdříve musí být činnost nastartována, aby byla
získána důvěra.“
Jiného názoru je však Ondřej Veselý: „Model,
kdy by sama obec založila s.r.o. a doufala, že do
něj vstoupí podnikatelé a budou si kupovat podíly, podle mě fungovat nebude.“ Ani narychlo
zformulovaný opoziční návrh na založení zapsaného spolku zastupitelé neschválili.
Podle Marka Anděla je problematické už samotné financování nové organizace: „Nerozumím jedné věci. Založíme s. r. o, to je komerční
společnost a co bude jejím příjmem? Protože pokud bude mít zaměstnance, tak mzdové náklady
budou jen mínusy, ale kde budou plusy? Nedovedu si představit, že si vydělá na mzdu byť i jediného zaměstnance.“
Ačkoli by hlavním smyslem založení s. r. o.
mělo být vícezdrojové financování, vedení
města předpokládá prozatím její financování
z městské kasy na základě smluvního vztahu.
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Představuje si úspory v tom, že novou kancelář
obsadí namísto dvou pouze jedním pracovníkem, který se stane ředitelem i jednatelem,
obstará veškeré činnosti, a navíc bude získávat
partnery. Dosavadní zkušenosti však ukázaly,
že dva zaměstnanci jsou i pro základní provoz naprosté minimum. „Pokud se má uspořit
jeden plat a přitom by měl být zachován marketing města minimálně v současné kvalitě, tak
nevidím možnost, jak bude jeden člověk schopen
vyvíjet ještě další obchodní aktivity,“ obává se
ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová. Podle
ní byla při analýze silných a slabých stránek
dosavadní KDM hlavní výhradou nízká spolupráce se subjekty v kraji. Proto pracovní skupina doporučila založení nové organizace minimálně dvěma až třemi členy. To se však nedaří.

Neposlušná trojice?

V celé kauze nemá jasno ani koalice samotná
a pro návrh zvedlo ruku pouze jedenáct koaličních zastupitelů. Nepřipravenost byla natolik zřejmá, že se Marek Anděl, Miroslav Krejča
a Miroslav Sládek připojili k opozici a poslali
návrh na založení s. r. o. ke dnu.
Jak se věci ve skutečnosti mají, naznačuje vyjádření dosavadní ředitelky KDM Karolíny
Bočkové, které jsme se zeptali, proč vlastně
z kanceláře odešla: „Z pozice vedoucí KDM jsem
odešla z osobních důvodů. Nicméně, dlužno říci,
že neutěšené podmínky pro práci mi toto rozhodování velmi ulehčily. Mezi KDM a novým vedením města vznikla nedlouho po volbách atmosféra velké nedůvěry. Došlo k tříštění kompetencí,
za město jednalo v cestovním ruchu najednou
několik subjektů. Partneři byli zmateni.“ Za takové situace nebylo podle ní možné dále důvěryhodně prezentovat město Písek a naplňovat
stanovenou strategii KDM – zapojovat Písek
do strategických partnerství, vyhledávat slibné
cílové skupiny turistů, motivovat je k návštěvě
města a vytvářet pro ně atraktivní nabídku.

Chybí vize, kontinuita i vůle?

Současnou tristní situaci cestovního ruchu
v Písku hodnotí Karolína Bočková slovy:
„Podívejte, jenom domácí cestovní ruch vydělá
České republice ročně kolem devadesáti miliard korun. Pokud by Písek, respektive Písecko
fungovalo jako úspěšná destinace, část těchto
peněz přiteče přes útraty turistů do našeho regionu. Otázka je, proč o to v Písku nikdo seriózně
nestojí? Jak je možné, že se dlouhodobě s tímto
perspektivním ekonomickým oborem zachází
tak lehkovážně? Organizace cestovního ruchu
se tady zakládají a ruší jak na běžícím pásu.
A současná situace může být posledním hřebíčkem do rakve turismu v Písku. Chybí jasná vize,
kontinuita, chybí vůle zohledňovat potřeby návštěvníků, chybí partneři!“
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ
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Unikátní kalendář: Písek – zmizelé město

„Je to první kalendář, jehož fotografie si vybrali
milovníci krás Písku sami,“ uvádí nový kalendář jeho editor, známý písecký fotograf a znalec

historické fotografie Zdeněk Javůrek.
Po vcelku úspěšné knižní edici se
díky zájmu uživatelů jedné sociální
sítě, kteří označovali zveřejňované
fotografie, podařilo
vydat kalendář, jehož fotografickým
tématům dominují ty, na kterých je
řeka Otava.
„Mám radost, že
se takhle ukazuje
i zájem mladých lidí
o to, jak naše město postupně měnilo svoji tvář.
Je vidět, že některá zákoutí a místa jsou stále přítomna ve vzpomínkách milovníků města. A také

jako fotograf a autor většiny snímků v kalendáři
jsem rád, že můžeme přispět k mapování paměti
našeho města,“ dodal Javůrek.
Kromě úvodního panoramatického snímku
najdete v kalendáři zmizelá legendární písecká
místa – například starou zástavbu v Čechově
a Svatotrojické ulici či pohled na současné nábřeží 1. máje v době, kdy zde nestál ještě ani
jeden panelový dům.
Fotografie doplňují poetické texty píseckého
autora G. Klabana, který také napsal úvodní slovo. Autoři také prozradili, že již pracují
na dalším, třetím pokračování knižní edice
a údajně se můžeme těšit na doposud nezveřejněné fotografie míst a interiérů města Písku
z různých dob.
Kalendář je v prodeji v píseckých knihkupectvích, jeho cena je 160,- Kč. A čtenáři Píseckého světa o něj mohou soutěžit – viz str. 32.
REDAKCE

Shromáždění na podporu státu Izrael
V nedělí 15. listopadu v 15 hodin se v Písku na náplavce u Kamenného mostu, i přes nepřízeň počasí, konalo přátelské shromáždění na podporu státu Izrael, které pořádalo občanské
sdružení Svornost. Hlavními řečníky byli Lukáš Nebes, Vojtech
Pekárik a Jair Jerochim, česko-izraelský rabín a zpěvák.
Hlavním poselstvím shromáždění bylo vyjádřit odpor proti vražedným útokům páchaným
na židovském obyvatelstvu v Izraeli i v reflexi na aktuální události ve Francii. To vše bylo
zdůrazněno zdravicí, kterou speciálně pro písecké setkání poslal Gary Koren, velvyslanec
státu Izrael v ČR.
Lukáš Nebes ze sdružení Svornost připomněl
spojenectví Česka a Izraele, které trvá již od
doby jeho vzniku. Vyzval přítomné, aby odmítli bojkot izraelských výrobků, ale naopak je
podpořili svým nákupem.
Na aktuální situaci upozornil Vojtech Pekárik
ze spolku Lechajim: „To, co se v Izraeli děje těch
několik měsíců, nelze nazvat jinak, než chladnokrevným vražděním. Obyvatelé Izraele se dostávají do situací, kdy jsou k vraždění využívány
ženy a děti, kterým není ani 15 let. Zkuste se
zamyslet, jak byste se zachovali, kdyby se na vás
a na vaše děti vrhlo třináctileté dítě s jediným
úmyslem – zavraždit vás,“ konstatoval Pekárik,
který následně s kolegyněmi předvedl několik
tradičních izraelských tanců.

Rabín Jair Jerochim shromáždění přijel podpořit z Prahy, kde působí jako kantor, zpěvák
židovských písní a duchovní poradce. Kromě
požehnání občanům Písku zdůraznil ve svém
projevu pomoc Izraele státům Evropy v jejich
boji s terorismem a vyzval přítomné, aby se
nenechali manipulovat médii, otevřeli oči a

zkoumali podstatu pravdy, která je mnohdy
na první pohled skrytá. Zmínil také, že existují
rozdílné kultury, jež na společnost a její pravidla hledí jinak. Tyto rozdíly a jejich vzájemný
střet se pak projevují tak, jako například nedávné útoky v Paříži.
„Moc doufám, že Češi udělají cokoliv, aby pochopili, že troška rozumu a trošku víc vědomostí
o tom, co se děje ve světě, pomáhá Česku zůstat
normální zemí,“ řekl na závěr rabín Jerochim.
Na konec celého přátelského shromáždění Jair
Jerochim zazpíval svou novou píseň Světlo
všude, která roztančila náplavku u Kamenného
mostu.
ALEŠ PROCHÁZKA, Svornost, o.s.

Foto Eva Veselá
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Zaznělo na besedě Občan versus politik:

Kam kráčíš, písecká kulturo?

Písecký svět pozval všechny Písečáky na další besedu. Téma
se tentokrát dotýkalo problému velmi diskutovaného: Kam
směřuje písecká kultura? Velmi děkujeme Filmové akademii
Miroslava Ondříčka Písek za pořízení videozáznamu z besedy
a za bezchybnou spolupráci s pracovníkem FAMO Písek Jakubem
Lojdou. Přinášíme vám výběr z nejzajímavějších pasáží besedy.
Za diskusním stolem vedle sebe usedli tři ředitelé tří největších kulturních institucí v Písku: Tereza Dobiášová (Sladovna Písek o.p.s.),
Roman Dub (Městská knihovna Písek) a Josef
Kašpar (nově zřízená příspěvková organizace Centrum kultury města Písku). Ve vedení
města Písku má oblast kultury v kompetenci
starostka města Eva Vanžurová. Ta se ale bohužel z účasti na besedě omluvila a pověřila
svého místostarostu Jiřího Hořánka. Dalšími
panelisty byl dřívější dlouholetý člen kuturní
komise Martin Zborník, odborník na strategii,
koncepci a komunitní plánování kultury Jakub
Deml z občanského sdružení Kvas, vedoucí
kulturní komise a člen zastupitelstva města Jiří
Hladký a vedoucí odboru školství a kultury
Marie Cibulková.
V první části besedy dostali postupně slovo
ředitelka Tereza Dobiášová a ředitelé Roman
Dub a Josef Kašpar, kteří v krátkých, ale hutných prezentacích představili plány jim svěřených institucí do blízké i vzdálenější budoucnosti. Všechny prezentace si můžete prostudovat na www.piseckysvet.cz, kde je ke zhlédnutí
i videozáznam celé besedy. V následujícím textu vybíráme některé z nejzajímavějších pasáží
diskuze následující po prezentacích. Samozřejmě nejde o úplný přepis všeho, co zaznělo – ale
spíš o zdůraznění různých podnětů, které by
v ideálním případě neměly zapadnout do říše
zapomnění...
Jiří Hořánek: Na webu Píseckého světa, na který se pravidelně dívám, byla u pozvánky na tuto
besedu otázka, jestli město má koncepci kultury.
Tak jsem se nad tím zamýšlel a položil jsem si
sám sobě otázku: mělo město koncepci kultury
před pěti lety? Myslím si, že nemělo. A mělo ji
před deseti lety? Také nemělo. A před patnácti
lety? Také ne. A že bychom tady byli barbaři a
lezli po stromech, to taky ne, kulturní život tady
pulzuje. A potřebuje tedy Písek tu koncepci teď?
Zamyslel jsem se nad tím, že máme ještě některé

další oblasti – máme sport, sociální záležitosti...
I na tyto oblasti přispívá město ze svého rozpočtu. A také v těchto otázkách nemáme koncepci
města, jen částečný komunitní plán sociálních
služeb... A tak sám odpovím: ano, město nemá
koncepci rozvoje kultury ve městě. A je na zvážení, zdali je to chyba a zda by nějakou mělo mít.
Částečně ji nahradí právě dokončovaný strategický plán města, který by měl dát impuls, kam
by mělo město dál směřovat. Pokud jde o management kultury, tak město v tuhle chvíli má
systém řízení kultury v podobě grantů organizacím, které nejsou zřizovány městem, a má své
tři kulturní organizace. V čele těchto organizací
jsou lidé odborně zdatní, dnes se tady ukázalo,
že umí prezentovat svou práci a jsou v kontaktu
s vedením města, konkrétně s paní starostkou,
která má kulturu na starost.
Martin Zborník: Město Písek samozřejmě
strategický dokument rozvoje kultury už dávno schválený má, je trošku divné, že na radnici
o tom nic nevědí, ale strategický plán rozvoje kultury byl přijat 15. 12. 2005 a následně v prosinci
2008 aktualizován. Podle toho dokumentu ale
nikdo nejede, protože je natolik vágní a obecný,

že nestanovuje žádné cíle a radnice s tímto dokumentem vůbec nepracuje. Přes zmíněný systém
grantové podpory se rozděluje pouze asi 15 procent prostředků na kulturu, zbytek, přibližně
stejným dílem, 9-10 milionů každý, spotřebují tři
subjekty, které se tu dnes představily. Koordinaci
těchto subjektů ale nikdo neřídí, neexistuje totiž
dokument, podle kterého by se řídit daly. Platný
strategický plán tento návod nedává, a žádná pracovní skupina podobnou věc nikdy neiniciovala.
Dokud ale něco takového nebude, tak nebudeme
vědět, co máme vlastně financovat, nejde bez něj
řídit kulturu ve městě.
Jiří Hořánek: Opravdu nevím, jaký dokument
byl v roce 2005 či 2008 schválen, kultura není
moje parketa. Nicméně si ho dohledám a dám
ke zvážení kulturní komisi, zda by se neměl
aktualizovat. Ale k pesimistickým vizím: vy to
prezentujete, jako by tu v kultuře byl naprostý
chaos, každý si dělal, co chce a z rozpočtu se
vidlemi přehazovaly peníze, kdo si zrovna urve
největší kus žvance... Já si myslím, že to tak
není. Navázali jsme na systém, který tady byl,
a snažili jsme se ho nějakým způsobem převzít.
Jakub Deml: Klíčový důvod, proč má být strategický plán v kultuře, je v tom, že mu předchází dlouhá a složitá veřejná debata, trvající třeba
rok, určitě není jednoduchá, ale to je právě ta
hodnota. Rozhodně bych radil – běžte do takové diskuze, určitě jsou věci, které nevíte. Kulturní strategie například definuje roli města,
protože město přece nedělá všechnu kulturu ve
městě, je třeba definovat, kdo co dělá a kde jsou
styčné body.

Zprava Roman Dub, Tereza Dobiášová, Josef Kašpar, Jakub Deml a Martin Zborník.
/Pokračování na str. 10/
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Kam kráčíš, písecká kulturo?
/pokračování/

Jiří Hladký: Můj názor je, že Písek strategii
kultury potřebuje. Nezbytné služby v čase se
posouvají, každých pár let je úplně jiný pohled
na to, co je nezbytné. Je to ale na velkou diskuzi, napříč všemi, udělat to dobře je práce složitá, ale rozhodně by to bylo velice záslužné.

Jakub Deml: Samozřejmě realita není nikdy
ideální, ale záleží na snaze. Někdy není dobré
konzervovat jen to, co už existuje... Každopádně pokud má město nějaký silný strategický
plán, vizi, k níž chce dospět, tak se pak kultura
může do získávání takové zvolené vize začlenit.

Marie Cibulková: Samozřejmě strategický plán
rozvoje kultury existuje a visí na webových
stránkách města. Aktualizace byla dělána naposledy v roce 2010, jedním z důvodů bylo i zpracovávání nového strategického plánu města Písku. A do tohoto materiálu by měla být zakomponována i oblast kultury a cestovního ruchu.

Potřebujeme strategii kultury?

Martin Zborník: Nesměšujme tady celkový
strategický plán města, který mimochodem
nebyl s veřejností vůbec projednáván, a dokument týkající se přímo kultury! V tom celkovém strategickém plánu například není vůbec zmíněno slovo Centrum kultury – tedy se
s ním v budoucnu nepočítá? Co je to za dokument, který nebyl projednán ani v příslušných
komisích rady města? A zmíněný existující
strategický plán kultury nebyl v tomhle novém
dokumentu ani uveden jako podklad...
Jiří Hořánek: Pan architekt Zborník je velký
manipulátor a jeho tvrzení jsou trošičku zavádějící. Mohli jste vidět ve zpravodaji města,
že byla vyslána veřejnosti možnost, aby se zapojili do těch pracovních skupin a asi sto lidí
se ozvalo. A není nic snažšího, pokud na zastupitelstvu zazní, že je ten plán třeba doplnit
– a když se ještě na prosincovém jednání ten
plán neschválí... To, že se v něm nevyslovuje
slovo Centrum kultury, neznamená, že snad
Centrum kultury v Písku končí. Není to prostě
dokument všeobsažný...

Josef Kašpar: Já jsem byl členem rady Milevska
a jsem poměrně skeptický ke schvalování strategických materiálů, protože pamatuju, že se z
nich pak stejně nikdy příliš neplnilo a nedodržovalo... Nejsem tedy nijak rozčarován, že Centrum kultury nefiguruje ve strategickém plánu
města, je to spíš otázka, jestli se někdo z Centra
kultury ozval – já se rád ozvu, pokud se něco
tvoří... Aha, už je vytvořeno... (smích z publika)
No, já jsem do konkurzu šel v okamžiku, kdy
se tu mění forma společnosti Centrum kultury
na příspěvkovku a jako zadání ze strany vedení
města mám, že to mám dělat jinak, efektivně.
Považuji se za kreativního člověka a vzal jsem
to jako výzvu.
Moderátorka: Pane místostarosto, k čemu by
tedy mělo Centrum kultury spět, když to ani
není ve stategickém plánu?
Jiří Hořánek: Já vám žádnou vizi z kapsy nevysypu, taková vize není. Bude součástí vize celého města a pan ředitel si ji podle toho určitě
najde sám.
Josef Kašpar: Úlohu Centra kultury vidím
v tom, zajistit pro občany pestrý program, ale
nemyslím, že by ho měli definovat politici.
Všichni by se tam měli v nějakém rozsahu najít, měla by to být jakási veřejnoprávní služba
typu České televize. Pokud se bavíme o číslech,

Zprava Jiří Hořánek, Marie Cibulková a Jiří Hladký.
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tak o.p.s. dělala tuto část programu za přibližně
3,5 milionu korun od města podle mandátní
smlouvy. V příspěvkovce to samozřejmě funguje jinak... Možná by teď stálo zato vyvolat
novou diskuzi o tom, jestli celkové rozdělení
financí na kulturu je správné, včetně částky
určené dnes na granty pro nezávislou kulturu,
která mi připadá poměrně štědrá.
Martin Zborník: A právě proto potřebujeme
strategické plánování rozvoje kultury! Nacházíme se dnes v Písku v situaci, kdy tu jsou tři
obrovské instituce, z nichž každá má svůj velký
projekt rozvoje, které tu dnes byly prezentovány – a koordinováno to není nijak. Proto je nejvyšší čas si sednout a začít strategicky rozhodovat: máme tady takovýhle balík peněz, který
chceme do kultury z politického rozhodnutí
dát, a za to chceme od té a té instituce zajistit
tohle a do grantů chceme uvolnit tohle... Bude
to bolestné, všichni se budou dlouze dohadovat, ale je to potřeba!
Jakub Deml: Zmínil bych jeden klíčový termín: konsensus. Mělo by se dojít veřejnou debatou k veřejnému konsensu k tomu, jakým
způsobem bude kultura ve městě uspokojovat
potřeby veřejnosti skrze veřejnou službu. Najít správný poměr financí je samozřejmě velmi
dynamická věc, která se vyvíjí.
Andrej Rády (z publika): Mám dotaz na pana
ředitele Kašpara – pokud tady nebude ta koncepce, neobáváte se toho, že potom budete přáními politiků uhoněn a budete jen plnit to, co
vám aktuálně zadají?
Josef Kašpar: Město zřizuje příspěvkovou organizaci s nějakým posláním, s předpokladem,
co se v tom kterém kulturním zařízení bude dít
a to je tu celkem jasné... Pokud budu řídit kulturní dům, tak tam nebudu plánovat hokejové
zápasy. Dovedu si představit obecnou strategii
takovou, dostat sem co nejvíc návštěvníků. Ne
ve smyslu zadání, že tu bude ročně přesně tolik a tolik koncertů. Ředitel pak může být buď
kreativec, nebo správce. Spokojenost města se
projeví v tom, jaký dostanu k dispozici příspěvek. Pokud bude štědřejší, můžu si dovolit pořádat i věci, které nejsou úplně komerční. To
se samozřejmě musí vydefinovat, sestavit jakýsi
minimální program, který by město chtělo...
Václav Kinský (z publika): Před deseti, patnácti lety tu byla veřejná diskuse prezentována
vedením města tak, že jsme dostali výzvu, že
kdo má nějaké připomínky ke koncepci kultury, má je poslat mailem. Takhle jsem si diskusi
nepředstavoval, napsal jsem otevřený dopis zastupitelstvu, a pak jsme prožili několik bouřlivých debat v Divadelce i jinde, z nichž vyply-
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něco takového přijme, jakýsi dokument vytvoří...
Neříkám, že město něco takového nechce, pokud
je tu zájem, tak klidně. Co není, může být.
Luba Rády (z publika): Šikovní lidi by ale měli
být přece především v managementu města –
kdo tedy má tvořit podmínky pro tu kulturu?

V publiku sedělo asi šedesát zaujatých posluchačů. Kdo přijít nemohl, může zhlédnout videozáznam.

nula nějaká představa vize, k čemu by měl Písek směřovat jako přirozené kulturní centrum
Prácheňského regionu. Koncepce by tu měla
být pro nás, obyvatele města – a ne pro politické zastoupení, které se mění... Otázka podle
mne je, že pokud už se dojde k nějaké strategii,
tak kdo zaručí, že se pak bude dodržovat?

Roman Dub: Není asi většinově pochyb o tom,
že koncepci rozvoje kultury bychom potřebovali. Pokud jde o knihovnu, tak částka, kterou
věnujeme na komunitní a kulturní programy,
je v celkovém rozpočtu knihovny spíše zanedbatelná, jsou to činnosti nad rámec původního zadání knihovny.

Martin Zborník: Město Písek je podle statistik
ve vydávání financí na kulturu velmi lehce nad
průměrem srovnatelně velkých měst, je to něco
přes 1257 korun na obyvatele za rok. Politická
garnitura už deklarovala, že tento limit je neměnný, se zvýšením se nepočítá. A tak je třeba
se dohodnout, co za takto velkou částku chceme. Kolik z toho má jít na granty, co je pro naše
město podstatné, jak ty peníze použít co nejefektivněji... A to se podle mne dá naplánovat
jedině strategickým komunitním plánováním.
V současné době to funguje tak, že je vyloženě na ředitelích těchto tří organizací, s akými
požadavky přijdou vždy na podzim na město
– a co se jim pak podaří prosadit. Nikdo ale neřeší překryvy nabídek, rozdělení či dublování
aktivit mezi nimi a podobně.

Ondřej Veselý (z publika): Žádná koncepce kultury ani cestovního ruchu v tomhle městě nyní
není ani se nebuduje. A přesto právě do těchto
dvou oblastí současná koalice střílí od počátku
nejvíc – rozstřelil se definitivně destinační mana
gement, ten už neexistuje, rozpadl se, odešli lidi.
Změnilo se zásadně rozdělování grantů, zase bez
koncepce. Změnila se forma Centra kultury, způsobem „prostě to udělám“. Pana ředitele Kašpara
si vážím, ale bylo to úplně zbytečné a nikdo nezdůvodnil, proč tomu tak bylo, zřizovat místo
o.p.s příspěvkovku. Mohl se úplně jednoduše
pan Kašpar vybrat na místo nového ředitele o.p.s.
a ty peníze, které budou na tu transformaci vydány úplně zbytečně, dneska už je to kolem dvou
a půl milionu, mohly být dány do kultury. Pokud
jde o koncepci, tak tu potřebujeme. Máme tu tři
velké kulturní organizace a nezávislý segment
podporovaný z grantů. A je třeba definovat jejich segmenty činnosti a co chceme podporovat
v nezávislém sektoru. Bojím se, že pana ředitele
Kašpara nakonec politici utlučou... tady za město
sedí pan místostarosta Hořánek – a i v tom vidíte
tu absurditu. Kulturu má na starost paní starostka, na zastupitelstvu k ní nejvíc vystupuje pan zastupitel Luboš Průša a skoro nikdo jiný – ale sem
pošlou pana Hořánka, aby to nějak obhajoval!

Kdo má silné lokty...

Tereza Dobiášová: Když jsem do Sladovny
přicházela, tak v podstatě nefungovala – a hledal se sem nový ředitel s vizí. To mi přesně
vzhledem k mému naturelu zpočátku vyhovovalo. Nicméně v tuto chvíli mi celková koncepce kultury města chybí velmi. Musím potvrdit,
že opravdu v podstatě s čím přijdeme na město,
co si vymyslíme, tak to pak je – ještě pak samozřejmě jde o to, kdo má silnější lokty a co
si prosadí. Pro mne je ale koncepce základním
manažerským nástrojem – zachycení nějakého
obrazu, k němuž se v definovaném časovém
úseku chceme dostat. A je podle mne naprosto
zásadní ji mít – a zejména pro politickou reprezentaci a pro úředníky, protože to je v podstatě
program, na kterém se domluvíme a který se
pak realizuje, a politici ho musí respektovat,
jde o závazek vůči veřejnosti.

Jiří Hořánek: No, já se teď začínám bát, abych
mohl jít letos na Rybovu mši, aby tam někdo vůbec vystupoval, aby to nesbalili a neřekli, tady my
hrát v životě nebudeme! Já si myslím, že takováhle situace tu vůbec není, jsou tu chytří lidé, kteří to
jistě myslí s kulturou dobře, tak ať to hodí na papír a pošlou mailem, pokud nějaké podněty přijdou, tak se tím bude rada města zabývat a může
takovouhle nahrávku na smeč využít a říct, že se
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Jiří Hladký: Jestliže spolu chceme rozumně
mluvit, tak se musíme přestat hádat a navzájem
si vyčítat to a to. Mám tady spoustu dokumentů, jak skutečně fungovala a nefungovala o.p.s.
Centrum kultury Písek, nebudu je tu zveřejňovat – ale jestli má někdo představu, že fungovala bez chyby, tak si počkejte na konec roku, až
uzavřeme všechny inventury...
Jakub Deml: Součástí tvorby strategie je i to,
že se zjišťuje to, co se neví. Víme třeba všechno
o publiku, o jeho očekávání? Není to jen hádka o priority, ale zkoumání celkového stavu.
Pokud tu strategii město nemá, může přicházet i o spoustu financí. Ten proces by měl být
transparentní, mělo by jít o budování vzájemné
důvěry. Iniciovat to musí jednoznačně město,
v kontextu veřejné služby.
Jiří Hořánek: Nemělo by to být tak, že politici
řeknou, že musíme udělat analýzu, pak jmenovat nějakou pracovní skupinu, pak implementovat a projednávat... – a pak jsou volby a vše
začíná nanovo! Takto ne!
Martin Zborník: Já bych to zjednodušil – dávám tady veřejný podnět ke zpracování nového strategického plánu kultury v Písku. Pokud
k tomu potřebujete poslat nějaký mail, tak já to
udělám. Tady zaznělo od klíčových hráčů, že
by tu strategii chtěli, tak v čem je problém?
Andrej Rády: Pane místostarosto, já jsem volič, co i když se nemusí, jde k volbám. A vy přece, dřív než voliče oslovíte, musíte mít koncepci kultury, sportu, a tak dále – musíte tušit, co
chcete udělat a říct to voličům předem... Mohli
byste si to tedy před příštími volbami ujasnit?
Jakub Deml: Strategie je bezesporu důležitý
politický dokument, ale je velký rozdíl, zda jde
o strategii jedné strany, nebo strategii města –
když uvedu příklad z Berlína, tak tam vytvořili strategii, pak přišla jiná, opačná koalice
a navázala na jejich práci, převzala tu vytvořenou koncepci – to je v českém prostředí skoro nepředstavitelné. Ale tam proběhl náročný
dlouhý proces, do něhož se zapojila i opozice,
a nebyl pak důvod to shazovat se stolu – právě
naopak, jsou rádi, že ten konsensus mají a nemusí začínat od začátku...
ZDENKA JELENOVÁ
Foto Petr Brůha a Zbyněk Konvička
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„Brownfield“ Na Bakalářích

Jaká je budoucnost domu čp. 144 na Drlíčově?
Nedávno jsem na internetu narazil na zprávu
serveru ihned.cz, která zněla: Vláda schválila
nový památkový zákon. Úřady budou moct
zakročit proti vlastníkům, kteří o památky ne-

pečují. Hned jsem si vzpomněl na dům hrůzy
v Písku, na Drlíčově čp. 144. Že by město mělo
víc možností zakročit? Podle současného zákona 20/1987 § 15 se dají kulturní památky vy-
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vlastnit – to ale obce nedělají, protože nemají
peníze, respektive nemají peníze na následné
opravy. Dle § 35 – 41 může město udělit za neudržování chráněných nemovitostí pokutu. Bohužel tento dům není památkově chráněn, je
pouze v památkové zóně. Stavba je řádně zajištěna proti vniknutí cizí osoby a na ulici „zatím“
nepadá střecha ani zdi.
Kdysi jsem se dotazoval zastupitelů, proč se
s tímto nejstrašnějším místem v památkové
zóně nic neděje? Město s tím dělat nic nemůže,
protože se jedná o soukromé vlastnictví. Konkrétně se jedná o společnost Portyč Písek s.r.o.,
která je vlastněná lidmi, kteří mají na svém
kontě několik dalších s.r.o. (Espumil, Viladomy
Logry, Casta dopravní stavby, Carl street 23,
ENERGY Písek…), které mají v popisu podnikání většinou pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor.
Z tohoto pohledu se mi jeví zchátrání této
budovy čistě účelové. Nechat spadnout. Tím se
otevírá volný stavební prostor na jedné z nejatraktivnějších lokalit ve městě. Trochu se obávám, aby zde nevznikla nějaká “pěkná” moderní stavba pro komerční účely.
Doufejme, pokud se tak stane, že páni developeři vezmou dobrého architekta a nezničí
tuto zástavbu nějakým ohyzdným paskvilem,
kterých je třeba po Praze (ale i v Písku) poměrně slušná řádka. A vedení města bude bedlivě
kontrolovat, co zde vznikne.
VOJTĚCH BLAŽEK
Foto Láďa Beran ml.

A co na to vlastník?

Vzniká databáze

neziskových organizací Písecka
Vážení představitelé neziskových organizací, občanských iniciativ, spolků i neformálních angažovaných uskupení občanů! Vytváříme první unikátní ucelenou databázi neziskových organizací působících na Písecku. Prosíme vás v této chvíli jen o pár minut času,
který věnujete vyplnění formuláře na www.piseckysvet.cz (odkaz vpravo nahoře).

Proč je výhodné se zapojit?
Databáze bude zveřejněna na www.piseckysvet.cz a bude propojena s dalšími zdroji informací – články o organizaci publikovanými na webu, pozvánkami, kalendářem akcí atd. Ve
své kompletní podobě umožní lepší komunikaci všech zapojených neziskových subjektů,
sdílení a výměnu informací a zkušeností, vzájemnou podporu některých aktivit, všem registrovaným umožní jako benefit různé formy medializace jejich aktivit a plánovaných akcí
na webu, v kalendáři akcí, v tištěném měsíčníku i na různých akcích, pořádaných Píseckým
světem, v případě zájmu také bezplatnou nabídku tištěných materiálů organizace v redakci Píseckého světa na
Velkém náměstí – kontaktním místě pro písecké občany.
Tato aktivita je součástí projektu PÍSECKÝ SVĚT - knowhow pro aktivní občany, který podpořil Fond Otakara
Motejla – www.motejl.cz.
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Protože osud domu na Bakalářích, jemuž se
věnoval jeden z dílů seriálu Strašák jménem
brownfield, nás v redakci a zřejmě i mnoho dalších Písečáků zajímá, obrátili jsme se na současné majitele s dotazem: Proč je dům tak dlouho
ve zchátralém stavu a jaké s ním mají záměry?
Kdy by měl být rekonstruován?
Rudolf Hofhanzl, realitní a inženýrská činnost,
Casta a.s.: „Dům je ve špatném technickém stavu
již mnoho let a nemohu se vyjadřovat za předchozí vlastníky, proč za tu dobu žádný z nich s domem nic neprovedl a nerealizoval zde žádný záměr. Naše společnost je relativně čerstvým vlastníkem domu, který jsme koupili v lednu letošního
roku a v podstatě neprodleně po jeho nákupu
jsme zahájili přípravné projekční práce. Provedli
jsme stavebně-technický průzkum a připravili architektonickou studii, kterou v této chvíli již projednáváme na dotčených orgánech státní správy.
Termín realizace projektu nelze v této chvíli ještě
úplně odhadovat, stavební práce ale budou zahájeny hned po vydání příslušných povolení.“
Blýská se konečně nejznámějšímu píseckému
strašákovi na lepší časy?		
-RED-
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Zastupitele čeká nabitý program:

územní plán, rozpočet, Smart city Písek, granty...

Program posledního letošního zastupitelstva, které se koná
ve čtvrtek 3. prosince od 13 hodin v KD Písek, obsahuje řadu
výživných bodů. Některé z nich se týkají každého Písečáka....
Tak především se bude schvalovat rozpočet
města na rok 2016 a rozpočtové změny.
Město se chce také zbavit majetku, který byl
vyhodnocen jako takzvaně nepotřebný. K prodeji má být nabídnut rohový bytový dům č.p.
57 v Chelčického ulici, kde byl původně plánován parkovací dům. Cena rekonstrukce byla
odhadována mezi 16 a 26 miliony a zastupitelé
teď mají rozhodnout, zda bude spodní hranice
prodejní ceny nastavena podle znaleckého posudku na 3,5 milionu, nebo podle doporučení
majetkoprávní komise na 6 milionů. O koupi
domu č.p. 227 v Rokycanově ulici, kde donedávna sídlila romská organizace CEROK,
se za odhadní cenu 2,8 milionu žádný zájemce nepřihlásil, zastupitelé proto budou jednat
o jejím snížení na dva miliony. Na prodej bude
také vodojem Na Pěníku za minimální cenu
necelých 2,3 milionu.
Zbavit se máme rovněž budovy U Honzíčka
č.p. 172, kde dříve sídlila psychiatrická léčebna. Navrhovatelé si za tento sice zchátralý, ale
přesto atraktivní objekt představují minimální cenu 4,6 milionu s podmínkou zachování
zdravotnického zařízení po dobu 30 let, nebo
cenu pět milionů bez této podmínky. Zdá se,
že město nedokáže spravovat tento historicky
a společensky cenný majetek tak, aby sloužil
obyvatelům a zůstal uchován pro příští generace. Na investici do turisticky atraktivní lokality
tak nejspíš vydělají soukromé firmy.

Na programu jsou i zásadní materiály, které
určí směřování Písku v příštích desetiletích.
Spojuje je společný moment: veřejnost dostala při jejich vytváření jen minimální možnost
se k nim vyjádřit. Považuje to vedení města za
ztrátu času?
Na stole leží Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025,
které nastavují budoucí investice a definují tři
prioritní oblasti města: Ekonomika a podnikání, Mobilita a Atraktivita města. Je zarážející,
že zpracovatelé zapojili veřejnost do tvorby
zásadního dokumentu pouze v počáteční fázi,
úzce omezeným průzkumem spokojenosti
obyvatel. Celý dokument je poměrně viditelně
ušit na míru konceptu Smart city Písek, který
je na pořadu jednání také. Zastupitelé ponesou
svým rozhodnutím odpovědnost za schválení
Společné deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města
(smart city) mezi Pískem a Ministerstvem životního prostředí ČR, která mimo jiné závazně stanovuje, že partnery budou tyto organizace: Teplárna Písek a.s., E.ON Česká republika,
s.r.o., ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s., Schneider Electric CZ, s.r.o., Technologické centrum Písek, s.r.o., Jihočeský kraj, ČR
a Evropská unie. Bohužel se ukazuje, že jde
o projekt zatím nejen pro širokou veřejnost,
ale i pro některé zastupitele značně nečitelný
a vzbuzující řadu pochybností.

Zastupitelé rozhodli:

Ke schválení bude předložena také dokumentace Územního plánu pro město Písek a
vyhodnocení uplatněných námitek. I v tomto
případě je zarážející, že všechny verze územního plánu nejsou volně dostupné pro veřejnost.
Návrh neprojednala ani jedna z odborných
komisí rady města, a to dokonce ani Komise
pro urbanismus a architekturu. Zabýval se jím
pouze Výbor pro rozvoj a investice města. Škoda, že ani v tomto případě nedokážeme v Písku
více vycházet vstříc zapojení veřejnosti do plánování, jako to dokáží jinde, například v Českém Krumlově.
Ke schválení budou předloženy také výrazně
přepracované Zásady pro poskytování dotací
na sociální účely. Měnit se má i Obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích, budou se zvyšovat sazby poplatků za užívání veřejného prostranství pro umístění reklamních zařízení a akcí.
Nově založená organizace Centrum kultury
města Písku očekává schválení změny zřizovací listiny. A písecká kulturní scéna netrpělivě
čeká na výsledky rozdělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016.
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Pozemek před sportovní halou / Výměníky 2017
Jedním z bodů, které zastupitelstvo města
Písek projednávalo 5. listopadu, byla nabídka firmy Kočí holding a.s. na odkoupení pozemku před sportovní halou.
Záměrem by bylo vybudovat v místě proluky
bytový dům. Zastupitelstvo však návrh na prodej neschválilo s odůvodněním, že se nejdříve
musí vyjasnit budoucnost současné sportovní
haly, případně stavba nové haly na jiném místě
a také otázka parkování v centru města. Zeptali jsme se ředitele firmy Tomáše Kočího, co jej
k nabídce vedlo a jak s rozhodnutím naloží:

„Byla to moje osobní iniciativa. V loňském roce
se mi líbily práce studentů architektury, kteří
navrhovali různé lokality města, které by se daly
zvelebit. To byl první impuls. Druhým impulsem
bylo to, že sám chodím do haly hrát basket a to
místo se mi prostě nelíbí. Rozhodl jsem se tomu
věnovat a něco pro to udělat. Je mi samozřejmě
líto, že to nevyšlo, nicméně chápu, že je nejdříve
třeba vyřešit sportovní halu. Budu věřit, že v budoucnu se k této variantě vrátíme a budeme se
moci znovu ucházet o koupi. Naším záměrem
by bylo postavit na místě bytový dům s parková-

ním a restaurací nebo kavárnou. Šlo by nám
o to, aby to místo žilo, protože je ideální pro
setkávání. Je tam park, divadlo, hala. Pro parkovací dům, o kterém se tam také uvažovalo,
myslím lépe vyhovuje místo proti poště.“
Druhý zajímavý návrh firmy Kočí holding a.s. pod názvem Výměníky 2017 zastupitelstvo odsouhlasilo. Jeho cílem je rekonstrukce některých výměníků na bytové
domy a jako první budou na řadě výměníky
v Otavské, Gregorově a Švantlově-Zeyerově
ulici.
/Dokončení na str. 14/
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Pozemek před halou/
Výměníky 2017
/dokončení/

Do roku 2020 byl měly být podobně rekonstruovány i výměníky v ulicích Dr. Horákové, 17.
listopadu, Čapkově a také na Jihu.
Ředitel Ing. Tomáš Kočí k tomu vysvětluje:
„Trochu jsme se inspirovali v Českých Budějovicích, kde už jeden podobný projekt existuje. Navrhovali jsme k odkoupení vytipované výměníky
jako celek, nicméně město odsouhlasilo pouze
první tři, které už v současnosti může Teplárna uvolnit. Teď budou nabídnuty ve výběrovém
řízení k odkoupení a vítěz je bude moci zhodnotit. V Písku je bytů relativně hodně, ale chtěli
bychom zaplnit mezeru na trhu. A to je podle
nás nízkonákladové bydlení, startovací byty pro
mladé lidi a malé byty pro seniory, se kterými
mám zkušenosti ze Seniorského domu. Nízkonákladovost bude spočívat v nízké pořizovací ceně,
ekonomičnosti provozu bytu, bezbariérovosti a
celkově se bude jednat spíše o malé byty. V každé
lokalitě bude výměník řešen individuálně, bude
omezen konkrétní výškou, kapacitou, parkováním a podobně.“
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

Na kávu s památkářem
Na druhý večer nové série pořadů s píseckým památkářem Jiřím Hladkým zvou veřejnost Přátelé Kamenného mostu Písek a
kávový klub Vykulená Sova. Je připraven na
středu 2. prosince. Tentokrát si do Vykulené
Sovy můžete na sedmou večer přijít prohlédnout obrázky křížů, křížků, křížových
kamenů a poslechnout si zajímavé povídání
o věci tak všedně nevšední, jako je kříž.
Proč zrovna tady někdo ten kříž postavil

Vánoční bohoslužby
a koncerty v kostelích
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST PÍSEK
KK – Kostel Povýšení Svatého Kříže
DK – děkanský kostel
28. 11.
18.30 h. Charitativní koncert pro Domácí hospic Athelas – Marika Singers - DK
6. 12.
19.00 h. Musica bohemica – DK
13. 12.
19.00 h. Schola gregoriana – DK
24. 12.
10.00 – 12.00 Písečtí skauti rozdávají Betlémské světlo v Klášterním kostele a u sv. Václava
16.00 h. Mše svatá pro rodiny s dětmi – KK
22.00 h. Mše svatá se sborem – DK
25. 12.
9.00 h. Mše svatá – DK
10.30 h. Mše svatá – KK
26. 12.
9.00 h. Mše svatá – DK
10.30 h. Mše svatá – KK
16.20 h. Mše svatá – sv. Václav
19.00 h. Rybova mše (Sonitus a PIKO) – DK

27. 12.
9.00 h. Mše svatá – DK
10.30 h. Mše svatá – KK
31. 12.
15.00 h. Mše svatá (poděkování za uplynulý
rok) – DK
1. 1. 2016
9.00 h. Mše svatá – DK
10.30 h. Mše svatá – KK
17.00 h. Mše svatá – DK
6. 12., 16 h.
KOSTEL SV. PROKOPA – Orlík nad Vltavou
Koncert „Rozsvěcování adventního věnce“
(Bach-Vivaldi-Mozart-Franck-Schubert a pásmo koled „Splnilo se písmo svaté“)
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PÍSKU
6. 12. 9.30 h. Bohoslužba v kapli Odpuštění
Husova sboru
13. 12. 9.30 h. Rodinná bohoslužba s vystoupením mládeže a dětí v kostele Husova sboru
14

a nebo proč vypadá zrovna tak? A je tady
blízko nějaký další? Tohle nás často všechny
napadá, když je míjíme...
V úvodu své knížky Kříže a křížky na Písecku a Milevsku Jiří Hladký píše: „Zastavte
se. Položte ruku na hrubý chladný povrch kamene, dřeva nebo litiny, zavřete oči a uvidíte,
že i prostý kříž umí vyprávět...“
Vybrané vstupné bude použito na obnovu
domu U Slona.		
-RED-

Náboženská obec
Církve československé husitské v Písku

PŮLNOČNÍ MŠE
VÁNOČNÍ
s přímým přenosem na stanici
Český rozhlas Vltava

24. prosince 2015 ve 24:00
Kostel Nejsvětější Trojice
U Výstaviště, Písek
Celebruje: Filip Michael Štojdl
biskup plzeňský CČSH
Náboženská obec
Církve československé husitské
v Písku

20. 12. 9.30 h. Bohoslužba v kapli Odpuštění
Husova sboru
24. 12. 24.00 h. Půlnoční štědrovečerní
bohoslužba v kostele sv. Trojice /vysílaná
v Českém rozhlase/
25. 12. 9.30 h. Bohoslužba v kapli Odpuštění
Husova sboru
27. 12. 9.30 h. Bohoslužba v kapli Odpuštění
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Když radnice zapojuje dobrovolníky...

O tom, jak může radnice aktivně podporovat zapojování
dobrovolníků do veřejně prospěšných aktivit, se v pondělí 16.
listopadu 2015 přesvědčila skupina čtrnácti zástupců píseckých
neziskových organizací v partnerském městě Deggendorf.
Občanské sdružení Písecký svět tuto exkurzi
uspořádalo s cílem zjistit, jak dobrovolnická
práce v Deggendorfu vlastně funguje a načerpat přitom zkušenosti pro Písek. Paní Monika
Huberová, která má dobrovolnické projekty na
deggendorfské radnici na starosti, pozvala do
jednacího sálu radnice 15 zkušených dobrovolníků. Při společném posezení se Písečtí dozvěděli podrobnosti o jednotlivých projektech,
vyslechli si příběhy a zkušenosti dobrovolníků,
mohli se zeptat na cokoli, co je zajímalo, a nakonec si i některá zařízení osobně prohlédli.
Mezi deggendorfskými dobrovolníky převládají senioři. Obvykle přicházejí na radnici
za paní Huberovou v době, kdy skončili svou
profesní kariéru, chtějí být ještě někomu užiteční a využít přitom své životní zkušenosti. Po
osobním rozhovoru dostanou na výběr z celé
řady projektů. Kdo má rád děti, může se stát
patronem čtení v mateřských nebo základních
školách. Ti, kteří chtějí prospět starým a nemocným, mohou docházet do seniorských domů
a léčeben navštěvovat osamělé klienty. Další
dobrovolníci přichází pravidelně s kulturními
programy, nebo poskytují seniorům poraden-

ství a počítačové kurzy. Pro spoluobčany v těžké
životní situaci je k dispozici charitativní obchůdek s levným oblečením, volňásky na kulturní
akce, ale také potraviny.
Na čtyřicet dobrovolníků rozdělených do
čtyř týmů zajišťuje každý týden svoz vyřazených potravin z největších marketů v regionu
a ještě dříve, než jim projde záruční lhůta, je
pak ve speciálním centru Deggendorfer Tafel
(Deggendorfská tabule) rozděluje mezi potřebné.
Bez finanční a organizační podpory deggendorfské radnice by toto všechno nemohlo fungovat. Kromě pracovního místa koordinační
pracovnice, zajišťuje pro dobrovolníky také
vzdělávací kurzy a poradenství, administrativní
pomoc při získání potřebných osvědčení, materiální podporu pro jednotlivé aktivity, ale také
morální ocenění dobrovolnické práce. Dobrovolníci jsou dvakrát ročně zváni na společný
oběd se starostou města a váží si toho. Projekt
běží od roku 2000 a díky všestranné podpoře
radnice v něm dlouhodobě pracuje na 160 dobrovolníků.
Na závěr exkurze si skupina prohlédla de-

ggendorfské centrum pro mládež 4you, které
financuje rovněž deggendorfská radnice jako
plně nízkoprahové a otevřené všem dětem
zdarma, po sedm dnů v týdnu. I tato služba
v Písku zatím bohužel chybí.
Zajímavé zkušenosti z Deggendorfu chceme
co nejvíce přenést i do Písku. Proto brzy uspořádáme veřejnou besedu, na kterou pozveme
koordinační pracovnici a dobrovolníky z Deggendorfu, ale také písecké organizace a především zástupce písecké radnice, aby se mohli
inspirovat.
Exkurze do Deggendorfu se zúčastnili zástupci Diakonie ČCE, Střediska Blanka, Městské knihovny v Písku, OS Švagr, Rady seniorů
a Svazu neslyšících, Prácheňské umělecké besedy, Skupiny TeriFoto Sokola Písek, Společnosti pro česko-německou spolupráci a ředitel
Domu dětí a mládeže v Písku.
Akce se konala ve spolupráci s městem Deggendorf a Německo-českou kontaktní kanceláří Deggendorfských městských hal, s finanční podporou Česko-německého fondu
budoucnosti.
ODPOVÍDÁ MONIKA HUBEROVÁ:
Jak funguje systém dobrovolnické práce a jakou roli v něm hraje město?
Systém funguje na principu dobrovolníků, kteří
projekty naplňují životem. Občanská práce je
možná díky tomu, že město je nositelem, zřizovatelem celého projektu, ručí také za pojištění
dobrovolníků a zaměstnává na plný úvazek pracovní sílu, která tuto činnost koordinuje.
Jak dlouho projekt běží?
Od roku 2000.

Část česko-německé skupiny na deggendorfském náměstí.

Jak se projekt vyvíjel?
V tomto pořadí: návštěvy v seniorských domech, kulturní vystoupení, potravinové centrum TABULE pro potřebné, bazar oblečení, patronáty nad životním prostředím, patroni čtení
ve školkách a školách a trenéři seniorů.
/Pokračování na str. 16/
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Jak jsou občané pro dobrovolnickou práci
motivováni / získáváni?
Především prostřednictvím médií a osobním
oslovováním.
Je zájem dobrovolníků rostoucí, nebo klesající?
Kdykoliv dobrovolníky potřebujeme, bylo dosud vždy možné místa obsadit.
Na jaké bázi probíhá spolupráce se zapojenými organizacemi, školami, atd.?
Vždy na bázi osobních kontaktů a jednání.
Které projekty patří k nejoblíbenějším a nejvíce vyhledávaným?
Potravinové centrum TABULE (Tafel), bazar
ošacení, patroni čtení v mateřských a základních školách.

Akce očima účastníků
ALENA RUESSOVÁ
Německo-česká kontaktní kancelář v Deggendorfu:
Akce proběhla velmi úspěšně, podařilo se nám
domluvit společnou výstavu píseckých fotografů s mládežnickým centrem 4you koncem
června a výstavu umělců během Bavorsko-českého kulturního týdne. Dále jsme naplánovali
dvě návštěvy deggendorfských dětí z 4you v
červnu a v srpnu. A na oplátku zájezd píseckých dětí z Domu dětí a mládeže na mezinárodní kulturní týden v Deggendorfu na konci
srpna – mělo by se jednat o historický oddíl
šermířů.
RADKA NOVÁKOVÁ
Městská knihovna v Písku:
Kromě samotné prezentace modelu dobrovolnictví v Deggendorfu pro mě bylo přínosné setkání
s dobrovolníky, z nichž většina se dobrovolnictví
věnuje již více než deset let. Bylo zajímavé sledovat, jaká motivace je k dobrovolnictví vedla a
co během let věnovaných dobrovolnictví prožili.
Škoda, že nebylo ještě více času na osobní rozhovory s dobrovolníky.
LUKÁŠ LINHA
Městská knihovna v Písku:
Jako první část spolupráce a rozvoje dobrovolnictví v Písku byla exkurze skvěle naplánovaná.
Uvedení do celé problematiky tak, jak ji řeší

Deggendorfské dobrovolnice se zápalem vysvětlují historii založení dobročinného bazaru ošacení.

v Deggendorfu, jaké využívají zdroje, jakým
způsobem a směry pracují. Velmi inspirativní
je pro české podmínky zapojení dobrovolníků seniorů, myslím si, že i tato cesta má u nás
budoucnost a výrazný potenciál i pro mezigenerační dialog. Na druhou stranu mi přijde
škoda, že podmínky, které kladou na dobrovolníky, rovnou vyřazují ostatní skupiny, zejména
mládež. Samozřejmě by s takovou skupinou
bylo potřeba jinak pracovat a nejspíše by koordinace pro tuto skupinu vyžadovala dalšího
pracovníka.
Myslím, že by bylo velmi přínosné dozvědět
se o dílčích projektech více, zejména to, jak
začínaly, jak vypadalo jejich uvedení do života
města a podobně. Rozhodně byla exkurze přínosná i pro naši práci s dobrovolníky v rámci
knihovny, kde se v příštím roce chceme zapojování dobrovolníku intenzivně věnovat.
JAN NEUBAUER
Společnost pro česko-německou spolupráci:
O problematice zapojování dobrovolníků, do
veřejně prospěšných aktivit, jsem nebyl doposud dostatečně informován. Uvítal jsem proto
možnost zúčastnit se cesty do partnerského města Deggendorf, kde v této oblasti mají
bohaté zkušenosti. Z jednotlivých osobních
příběhů, s kterými nás přítomní dobrovolníci
seznámili, jsem byl doslova nadšen. Svou dobrovolnou činnost, kterou zajišťují již řadu let,
popisovali ve velmi pozitivním duchu. Vyzařoval z nich optimismus. Jedna z návštěvnic dokonce podotkla, že jejich úsměv na tvářích byl
přímo nakažlivý...Plně jsem souhlasil.
I když je tato dobrovolná činnost bez finanční
odměny, dobrovolníci podle mého dvě odměny přeci jen potřebují. První odměnou je pro
ně spokojenost klientů, kterým svou činnost
věnují, druhou je vědomí, že organizace v tomto případě radnice, která projekt zastřešuje si
jejich práce váží a dává jím to na vědomí.
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Večer po návratu z cesty domů jsem poslouchal český rozhlas. Zjistil jsem, úplně náhodou,
že byl právě vysílán rozhovor s naší přední gerontoložkou o činnosti dobrovolníků zaměřených na pomoc seniorům. Bylo to přímo symbolické zakončení prožitého dne. Dovolil bych
si parafrázovat závěr jejího vystoupení... práce
dobrovolníků i když není hodnocena finančně, musí být společností morálně hodnocena,
země na západ od naších hranic, jsou mnohem, mnohem dále...
Z uvedeného vyplývá, že Občanské sdružení Písecký svět vykročilo správným směrem.
Otevírá novou, u nás zatím málo diskutovanou problematiku. Nastoluje tím otázky, kterým by se naše společnost vyhýbat neměla.
BLANKA TEJKALOVÁ
Diakonie ČCE, Středisko Blanka:
S kolegyní Dvořákovou jsme se shodly, že se
nám výlet do Deggendorfu moc líbil. Protože
jsem koordinátorkou dobrovolníků, velice mě
to zajímalo. Zaujaly nás příběhy deggendorfských dobrovolníků a jejich ochota tyto příběhy a zkušenosti předávat, a tak také motivovat
ostatní možné zájemce. Líbí se mi, že dobrovolnictví je tam již dlouholetou tradicí – někteří říkali, že dobrovolničí již deset let. Moc
nám byla sympatická paní Huberová a trochu
mi je líto, že zde v Písku radnice dobrovolnictví
nepodporuje tak, jako radnice v Deggendorfu.
Podpora by se hodila.

VÝZVA:

Písecké neziskové organizace, které by měly
zájem o výměnu zkušeností s deggendorfskými protějšky, mohou kontaktovat redakci
Píseckého světa. Projekt bude v příštím roce
pokračovat.
MAGDALENA MYSLIVCOVÁ
ZDENKA JELENOVÁ
Foto Martin Zborník
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Malá planeta a Dobrodruzi:

dvě nové interaktivní výstavy ve Sladovně
Vzrušující závan dávných dob plných dobrodružství zažije každý návštěvník výstavy DOBRODRUZI. Vypráví skutečný příběh 83 vesničanů z okolí západočeského Stodu, kteří uvěřili vidině skvělého života na Novém Zélandu,
v roce 1863 prodali všechen svůj majetek a hromadně emigrovali na Nový Zéland.
Když se vnoříte do výstavních sálů, můžete na základě tohoto expozé prožít své vlastní
dobrodružství a uvědomit si, jak neuvěřitelnou
odvahu museli tehdejší poutníci mít ve svých
srdcích. Přeplujete oceán, budete se probíjet
pralesem, padat do bahna, prožijete strach ze
setkání s neznámou kulturou, abyste se nakonec potkali s velkým náčelníkem Maorů, Te
Hemerou, a založili pralesní vesnici...
Námět připravil k realizaci pro Plzeň 2015 Pavel Anděl, který o něm poutavě vyprávěl během
vernisáže, textově ho zpracoval spisovatel (a emigrant) Jan Novák, původní návrhy vytvořili studenti Fakulty umění a designu Josefa Sutnara
v Plzni. Výstavu kurátorsky poskládala Tereza
Dobiášová, návrh architektonického řešení a realizaci řídí Lukáš Urbanec a Lukáš Zahradník.
MALÁ PLANETA je určena spíše menším
dětem, zhruba do sedmi let, které si vyzkouší,
jak se vaří v Japonsku, v Mexiku a nebo v Rusku, zaposlouchají se do pohádek a písniček

různých národů, vyzkouší si jejich šaty a třeba zjistí, kolik je na světě jazyků a jak se řekne
portugalsky ahoj. Mohou si také poslechnout
syrskou pohádku z projektu Do Sýrie nejen za
pohádkou, který realizuje organizace ADRA
na pomoc sysrkým dětem v místě jejich domova. V Písku ho představila Petra Lazáková,
která stála u zrodu CD s nahrávkami syrských
pohádek v podání českých dětí.

Zajímavým doplňkem vernisáže byl koncert
Zdeňka Bíny a poté velmi živá a bezprostřední
beseda se dvěma zahraničními studenty z Mexika a Brazílie mimo jiné na téma (ne)snášenlivosti kultur a pocitů cizinců v jiné zemi.
Více o obou výstavách najdete na www.piseckysvet.cz – včetně fotogalerie z vernisáže a materiálů týkajících se projektu organizace ADRA.
Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

Pilařiště podruhé – dárek dětem k Mikuláši
Sladovna chystá 2. prosince v 16 hodin druhou vernisáž stálé
expozice pro děti do šesti let. Pilařiště je výtvarně herní prostor
inspirovaný tvorbou píseckého rodáka, ilustrátora Radka Pilaře.
Expozice vznikla ve spolupráci s vídeňským dětským muzeem
ZOOM a Pedagogickou fakultou JčU.
Na otázku, proč čeká Pilařiště další vernisáž,
odpovídá ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová:
„Je vlastně obvyklé u většiny expozic, že když je
otevřeme, začínáme pozorovat, jak fungují a podle toho je doplňujeme a doděláváme. A tak je
to i s Pilařištěm. Jen jsme se rozhodli, že udělat
druhé otevření po víc než půl roku provozu je
dobrá příležitost věnovat mu cíleně víc péče, doladit ho a předvést ho našim partnerům a přátelům. Jsem moc ráda, že na tuto druhou vernisáž
k nám zavítá i rodina pana Pilaře, která byla vůči
nám nesmírně otevřená, laskavá a velmi nám pomohla s porozuměním dílu Radka Pilaře.“ Celá
expozice bude obohacena o nové herní prvky

dále rozvíjející bohatou ilustrativní tvorbu Radka Pilaře. Nejmenší děti se mohou těšit na nové
příšerky, hry na třídění, látkový domeček (iglú)
zavěšený ze stropu, kam děti mohou vstoupit a
kde naleznou prostor samy pro sebe (dospělý se
do domečku nevejde). Dále zde budou rozličné
textilní sedáky bohatě zdobené pilařovskou dekorativní tematikou.
Všechny tyto aktivity navrhla a realizovala výtvarnice Mirela Tůmová. V relaxačním tmavém
koutě přibude velký buben (průměr 60 cm, výška
40 cm), který bude vyzařovat světlo, které zlehka prosvětlí tajemnou atmosféru tohoto místa.
Vzniklý prostor bude sloužit hudbě, rytmu a
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melodii doplní kovové melodické nástroje.
Expozici doplňujeme i o malbu inspirovanou
Radkem Pilařem a provedenou Miroslavem
Šislerem, výtvarné aplikace na stěnách, rozšířené svícení a další interiérové prvky.
Tvůrci vycházeli z myšlenky, že především
vývoj pohybových dovedností v prvních letech
života je základem pro utváření všech psychických funkcí dítěte – pro rozvoj jeho způsobu
poznávání, myšlení, vůle, citů, sociálních dovedností. Herní prostor je proto rozdělen do
několika částí, aby vyhovoval potřebám dětí
různého věku a umožňoval jak volnou hru těch
nejmladších, tak uspokojení potřeb dětí předškolního věku.
Otevírací bloky Pilařiště: čtvrtek, pátek, sobota, neděle – 9:00-10:15, 10:30-11:45, 14:0015:15, 15:30-16:45. Prohlídky pro školky na
základě objednávky. Kontakt: Tomáš Novotný,
tel. 733 623 929, e-mail: lektor@sladovna.cz.
Vstupné: dospělí i děti 30 korun, rodinné
90 korun. Více informací: www.sladovna.cz.

POZVÁNKY
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Pjér la Šé’z v Písku:

Prácheňská
Akademie

Co nám sdělují naše sny?
Zajímá vás psychologie? Chcete se více dozvědět o sobě a svých snech, které k nám promlouvají z hlubin našeho nevědomí? Jestliže ano,
tak si nenechte ujít přednášku Vědomí a nevědomí – sny jako vyjádření našeho nevědomí,
spojenou s besedou uznávaného a vyhledávaného psychologa a psychoterapeuta Pjéra la
Šé´ze v Divadle Pod čarou. Přednáška se koná
8. ledna od 18 hodin na malé scéně, v případě
většího zájmu ve velkém sále.
Pjér la Šé’z (občanským jménem Petr
Knotek) provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na
cestě při hledání a realizaci osobní svobody.
Sám žije v jurtě, kam za ním dochází i jeho klienti. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem
Duškem v divadle Vizita a v představeních Čtyři
dohody a Pátá dohoda. S Ivetou Duškovou a
Petrou Bílkovou účinkuje v představení Škola
Malého stromu.
V hudební oblasti působí ve znovu obnovené bigbítové kapele Rakousko-Uhersko.

pokračuje v kursu
dějin umění
V návaznosti na kurs dějin umění v letech
2014-2015 připravuje Prácheňská Akademie na roky 2016-2017 pokračování. Půjde opět o zhruba tři desítky přednášek,
návštěv muzeí a galerií, výletů za uměním,
besed s umělci a dalších setkání, přičemž
program se může přizpůsobit zájmům
přihlášených. V případě, že se kolektivně
domluvíme na psaní absolventských prací,
budou si moci zájemci zvolit témata podle
vlastního uvážení. Kurs se bude konat přibližně dvakrát do měsíce, přesněji se domluvíme na úvodním setkání. Kursovné
na celé dva roky: 2 200 korun.
Vážní zájemci se mohou přijít přihlásit
v pátek 11. 12. v 10:30 hodin do klubovny
Městské knihovny v Písku, kde se zároveň
mohou setkat s účastnicemi a účastníky
předchozího kursu. Bližší informace: collegium.artium@seznam.cz, tel. 732887244.
ONDŘEJ KRYŠTOF KOLÁŘ

Vydal zatím tři publikace: psychologickou
studii Indián - zpráva o archetypu, hlubinný
román o hledání sebe sama Den svatého Ignora a novelu ve stylu realistického vizionářství
Cesta. K vydání připravuje hlubinnou studii
Psychologie souhlasu. Zajímají jej především
otázky možností lidského bytí v tomto světě.
Vstup: předprodej 80 / na místě 100 korun.
ZBYNĚK KONVIČKA

Vánoční prodejní výstava v Portyči
již potřinácté láká lidi dobré vůle
Potřinácté hostí kino Portyč dvanáctidenní
benefiční akci, kterou pořádá stavební firma
KOČÍ a.s. Návštěvníci zakoupením rukodělných výrobků sociálních a zdravotních organizací přispívají na jejich provoz.
Slavnostní vernisáž Vánoční prodejní výstavy
se uskutečnila ve středu 25. listopadu ve foyer
kina Portyč. Zahajovacím programem provedl
moderátor Rockrádia Prácheň Luboš Voráček
a návštěvníky potěšilo vystoupení pěveckého
sboru Sonitus Písek. Pro děti bylo připraveno
promítání pásma animovaných pohádek
Rákosníček a kamarádi.
Možnost zakoupit originální výrobky
s převážně adventní tématikou z rukou
zdravotně či sociálně handicapovaných klientů
Domova pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky, Denního a týdenního stacionáře
Duha Písek, Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a Seniorského domu Písek je
vždy v době promítání kina, a to až do neděle
6. prosince.
V nabídce návštěvníci naleznou adventní
věnce, vánoční výzdobu, ozdoby, svícny, obrazy, perníkové, keramické nebo pletené výrobky.

„Každý, kdo na výstavě zakoupí nějaký z výrobků, udělá radost nejen sobě, ale přispěje tím
samotné organizaci. Zváni jsou tedy všichni lidé
dobré vůle,“ vyzývá k návštěvě Tomáš Kočí,
ředitel KOČÍ a.s., která organizuje výstavu po

Snímek z loňské Vánoční prodejní výstavy.
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celých třináct let a dodává: „Máme dva motivy, proč výstavy pořádáme. Protože pro město
pracujeme, chtěli bychom lidem v Písku i touto
cestou něco vracet. Kromě toho chceme neziskovým organizacím, které považujeme za zajímavé a potřebné, udělat trochu radost. S většinou
z nich jsme spolupracovali, buď jsme pro ně něco
rekonstruovali nebo stavěli, jsme s nimi trvale
v kontaktu a víme, že jim tahle výstava pomáhá.
Mají se na co těšit a to je hodně důležité při terapiích. Výrobky připravují celý rok a od října už
mi ukazují, co na vánoce vyrobili. Oni tím žijí
a my je chceme touhle cestou podpořit a spojit
s lidmi z Písku. Organizace získají celý výtěžek
z prodeje i ze vstupného.“
Po prvním dnu výstavy letos vynesl prodej
výrobků celkem 28 026 korun. To je o 4 215 korun víc než loňský výtěžek úvodního výstavního
dne. Partnery výstavy jsou Centrum kultury
Písek, Rock rádio Prácheň, Hotel OtavArena a Tiskárna a knihařství Písek. Loni byl
zisk z prodeje 29 055 korun a na dobrovolném
vstupném se vybralo 2400 korun. Celkem se za
12 ročníků výstav i s dobrovolným vstupným
a dary vybralo 1 128 000 korun.
-RED-
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ROZHOVOR

KÁMO, NAHOĎ!

slaví u Písečáků úspěch
O volném uskupení divadelních nadšenců, kteří se rozhodli
pustit na tenký led improvizačního divadla a vymysleli si vlastní
název Kámo, nahoď! (byť inspirovaný známou Partičkou z TV
Prima), se po Písku začíná mluvit. K tomu stačily pouze čtyři
vystoupení – tři večery ve Vykulené sově a jeden v Divadle Pod
čarou. Zrod i tvůrčí proces souboru, který sotva se objevil na
scéně, sklízí úspěchy, poodhaluje Tomáš „Jehně“ Jiřík.
Všechna dosavadní představení byla naprosto
plná, publikum se bavilo a mnozí se po každém
představení pídili po tom, kdy budou noví baviči
opět někde hrát. Kámo, nahoď! tvoří tři členové kapely Rusty Strings – Aleš Sladký, Stanislav
Pešek, Břéťa Pešek a jejich otec Jaroslav Pešek, a
dva ochotničtí herci: kromě Tomáše je to Stanislav Dušek.
Kdy a jak se zrodil nápad dát dohromady jakousi „píseckou Partičku“?
Na začátku jsme byli jen jakási výplň mezi kapelami na festivalu v Radobytcích v roce 2013,
když se zvučilo a střídaly se kapely na pódiu.
Tam jsme poprvé zkoušeli různé improvizační
hry. Žádné diváky jsme ani neměli, hráli jsme
víceméně sami pro sebe a dělali si z toho spíš
srandu. Kluci už měli právě z Partičky odkoukané nějaké hry, ale neměli jsme zatím žádného moderátora, který by určoval směr, začátek
a konec každého výstupu.

Jak moc důležitá je role moderátora u tohoto
typu představení?
Role moderátora je v tom strašně důležitá. To
jsme zjistili až po tom, když jsme vyplňovali mezery mezi kapelami. V Pí klubu, kde zrovna sedíme, jsme se rozhodli na jedné oslavě narozenin,
připravit nějaké stand up vystoupení nebo improvizaci. Ze začátku nás ani nenapadlo se nějak
vůbec jmenovat nebo vystupovat veřejně. Bylo
to spíš takové blbnutí u piva. Ale pak nás napadlo, že bychom mohli v rámci jedněch narozenin
v Píčku vystoupit. No, dopadlo dost nemastně
neslaně. To byla ještě neplakátovaná akce našich
kamarádů, někdy na podzim 2013. Ale vlastně
poprvé de facto před lidmi. Vůbec jsme nevěděli,
jak pracovat s energií publika. Protože ale o nic
nešlo, tak jsme si z toho nic nedělali.
Kdo v souboru Kámo, nahoď! účinkuje?
Kluci Standa, Břéťa a Aleš Sladký mají kapelu
Rusty Strings, se kterou hráli právě na tom fes-

Tomáš „Jehně“ Jiřík, nostalgická vzpomínka na léto...

tivalu v Radobytcích. A já se Standou Duškem
hrajeme v hereckých ochotnických souborech,
takže jsme nějaké zkušenosti z divadla trochu
měli, a napadlo nás spojit vše dohromady. Udělat improvizaci, po níž by hrála kapela a naopak. Nehrajeme si ovšem na velké umění, spíš
jdeme po vlně zábavy. Snažíme se eliminovat
sprostá slova – je to tenký led a většinou jdou
věci zahrát mnohem lépe, než je říkat sprostě.
Také nechceme, aby to sklouzávalo k politické
satiře nebo sdělení. Tomu se chceme vyvarovat. Spíš se chceme věnovat jen improvizačním
hrám, situační komedii – sitcomu.
Zasvětíš čtenáře do tajů improvizačního divadla?
Jsou určité improvizační ligy, kde stojí dva týmy
proti sobě a rozhodčí. Ten zvolí nějaké téma a
týmy jdou proti sobě. Tahle varianta jede v Čechách už několik let. Známe ji třeba i z her, co
předvádí Partička. Veškerá improvizace je postavená na určitých pravidlech, které pak dávají
improvizační hře smysl. Na vás je sehrát to, co
si diváci přejí.
Jak velké nároky to na herce klade? Co je při
improvizaci nejtěžší?
Nejtěžší je chytit úplný začátek, aby bylo co přihazovat a mohla se vařit polévka s různými ingrediencemi. Někdy se začátek úplně nepovede,
ale pak někoho něco napadne a najednou se to
chytne a povede se to.

Momentka z vystoupení ve Vykulené sově.

Nemáte připravenou žádnou kostru hry?
Jedinou kostrou každého vystoupení je, že
víme dopředu, jaký typ hry budeme hrát. Některé jsou hodně pohybové, jiné zase divadelně-činoherní, některé hodně do prostoru, což
jde třeba na velké scéně v Divadle Pod čarou.
Pak jsou zase hry na nápadu a myšlence, spíše
verbální hry, kde bývá pohyb spíš minimalistický. Jde o to, aby se dokázal trefit situační humor tady a teď.
/Dokončení na str. 18/
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ROZHOVOR/ INZERCE

KÁMO, NAHOĎ!
/dokončení/

Daří se vám překvapovat jeden druhého?
Určitě, pořád. Člověk opravdu na začátku nic
neví a musí reagovat na nápady svých kolegů.
Nedáváme žádné poselství, na nic ve společnosti nereagujeme, chceme hlavně pobavit, aby
byla zábava a dobrá atmosféra.
První pořad už pod názvem Kámo, nahoď!
byl, pokud si vzpomínám, ve Vykulené sově?
Ano, to bylo na Valentýna 14. února 2015.
S Michalem Barabášem, spoluprovozovatelem
tohoto klubu, se známe už ze střední školy.
A on mi před otevřením Sovy říkal, že by chtěl
vedle kapel zkusit i menší divadla. A tak se to
nějak potkalo. A tenhle večer byl prvním oficiálním vystoupením pod názvem Kámo, nahoď!
Už tam byl pocit z vlastního hraní lepší než
při prvních pokusech?
Pocit jsme měli výborný, už i proto, že prostor Vykulené sovy má neskutečný genius loci
a fungovalo nám to tam. I lidi opravdu vidí,
když jsi v úzkých a baví je to, anebo naopak
ocení okamžitý nápad. Je tam těsný kontakt
s publikem. Zatím jsme tam hráli třikrát zhruba ve dvouměsíčních intervalech. Ono bychom
to vícekrát asi nestíhali, protože já se Standou
Duškem máme divadlo a kluci zase kapelu,
a z Písku jsem jediný, ostatní dojíždějí.
Nejvíce lidí se na vás sešlo zatím asi u příležitosti tvých 30- tých narozenin v Divadle Pod
čarou?
To byla opravdu akce, na kterou nikdy nezapo-

Úspěšný projekt:

Pošli knihu dál
Tak jako v předchozím půlroce, i nadále
se nám v redakci scházejí stovky opuštěných a na adopci čekajících knížek
v rámci projektu Pošli knihu dál. Nápad,
který vymyslela a uskutečnila Jindřiška
Jelínková, se dobře uchytil.
S autorkou projektu jsme se domluvili
na pokračování projektu, i z Moravy, kam
přesídlila, bude nadále pomáhat jakožto
supervizorka projektu. A tak dál přinášejte knížky do redakce, a nezapomínejte, že
musí být zachovalé a čisté. Darované knížky dále putují do nemocnice nebo domů
s pečovatelskou službou.
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menu, nejlepší mejdan v mým životě. Už se po
Písku trochu rozkřiklo, že děláme improvizaci
a říkali jsme si, že to zkusíme i na větší scéně
a na malé, že by hrála kapela. Tím jsme se obloukem zase vrátili jakoby k našemu začátku.
Jaký vztah máte k Partičce – Suchánkovi,
Genzerovi a spol.? Inspirovali vás hodně?
Česká Partička vychází z britského modelu, kde
je velký kult podobných improvizačních divadel. Rozhodně to, co známe od Geni a Suchoše
je v podstatě převzaté. Jsou to za léta zaběhlé
a prověřené improvizační modely. Mimochodem existuje také slovenská „partička“, která je
oproti té české podle mého poctivější a lepší.
V té české je to hodně o tom, že dost valí před
sebou své ego a pozici, kterou si získali už od
dob Tele Tele. Někdo z nich se objeví na jevišti,
řekne sprosté slovo a lidi už se baví. To je cesta,
která se Kámo, nahoď! nelíbí. My se snažíme
poctivě odehrát tu hru po jejím smyslu a diváka se snažíme v tu chvíli pobavit. Chceme také
od diváků vědět, co chtějí vidět. Jaké prostředí
nebo žánr si přejí a podle toho my hrajeme.
Víte o dalších „partičkách improvizátorů někde v Čechách?
V Písku jsme asi jediní, kdo se tomu začíná věnovat. V Divadle Pod čarou jsme se byli podívat
na improvizačním spolku – divadle Klika, kteří
vzešli právě z improvizační ligy, o které jsem
mluvil. Tady v Písku ale měli svůj večer se svými scénkami a bez soutěžení.
Sledujete také vrcholné umění improvizace
v českých poměrech, například v podání Divadla Vizita Jaroslava Duška a Pjéra la Šé´ze?

Jasně že sledujeme. Zatím na to ale určitě nemáme, abychom začali sami bez domluveného
formátu hry, hrát jakoby na čistý list, tak jako to
dělá Jaroslav Dušek s Pjérem la Šé´zem.
Dovedete si představit „vyvést“ Kámo, nahoď! i mimo písecké kluby a své už zajeté publikum?
My milujeme Písek a lidi v Písku a chceme to
hrát hlavně pro naše kamarády v Písku. Když
si nás někdo pozve z našeho okruhu přátel, tak
moc rádi někam přijedeme, ale žádné nabídky
nikam neposíláme. Písecké kluby, jak Vykulená
sova, tak Divadlo Pod čarou, jsou naše srdeční záležitosti, kde máme dlouholeté mezilidské
vazby a vždy tam budeme rádi hrát a zůstaneme
jim věrní. Za to bych chtěl manželům Barabášovým z Vykulené sovy moc poděkovat, stejně
jako Podčáře a Podčárníkům, že jsme mohli
hrát v tak nádherném prostoru, kde akce fungují a lidé tam rádi chodí.
ZBYNĚK KONVIČKA
Foto archiv KÁMO NAHOĎ.

VIDEOROZHOVOR: Vzpomíná

Věnceslava Skřivánková…
Speciálním hostem videorozhovoru netradičně
na balkoně písecké radnice, tedy na důležitém
místě historie města, je první polistopadová
starostka Písku Věnceslava Skřivánková. Žena,
která navrhla, aby se v republice po revoluci začalo znovu používat pojmenování starosta. Původním povoláním veterinářka se stala i úplně
1. vedoucí podnikového veterinárního dozoru
v soukromém masokombinátu v republice.
Právě na balkoně barokní radnice, kde se odehrávaly novodobé dějiny města, Tomáš Ouředník mluví s Věnceslavou Skřivánkovou nejen
o starostování, o řadě osudových setkáních a
událostech v jejím životě, ale také o současných
aktivitách. Na balkoně společně s Václavem Havlem pozdravila po revoluci Písečáky. Na stej20

ném místě byla také 14. října 1918 spontánně
vyhlášena samostatná Československá republika, čímž se Písek řadí k prvním městům v zemi.
Videorozhovor je součástí městského videoprojektu, který připravuje pro www.piseckysvet.cz exkluzivně TomášOuředník.cz.
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ZŠ J. K. Tyla: Výtvarná výstava
má tentokrát téma STROM

Zdravá Pětka

V říjnu se uskutečnil v ZŠ praktické
a speciální v Písku výukový program Nadačního fondu Albert Zdravá Pětka. Paní
lektorka připravila pro děti interaktivní
dvouhodinovkou plnou her a soutěží,
v níž se se žáci učili zábavnou formou zásady zdravého stravování.
Starší žáci se zábavnou formou seznámili s pěti základními pravidly zdravého
stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti
potravin a s přípravou zdravé svačinky.
Na každé téma měla lektorka připraven
soutěžní úkol, a na závěr obdrželi všichni
vysvědčení a drobné dárečky.

Médiakemp a Průmkařiny

Chceme vás pozvat na naši další výstavu, tentokrát věnovanou stromům. Nápad věnovat
se tomuto tématu vznikl již letos na jaře, když
jsme obsahově připravovali náš každoroční
kurz výtvarné tvorby a fotografování v přírodě.
Dětem se na kurzu téma tak líbilo, že jsme se
rozhodli obohatit jím v tomto školním roce i
hodiny výtvarné výchovy v celé škole.
Kresby, malby, grafiky, i prostorové práce,
které na výstavě spatříte, jsou vytvořeny především v běžných hodinách výtvarné výchovy.
Linoryty s námětem Duch stromu jsou pak vytvořeny na minulém kurzu.

Fotografie jsou z převážné části vytvořené též
na kurzu, a dokumentují tak i některé landarty
(výtvarné tvoření v přírodě, které zůstává její
součástí) a tamní přírodu. Fotografové ve své
celoroční práci pokračují ve fotokroužku pod
vedením Jaromíra Hladkého.
Nadaní výtvarníci pracují během školního
roku v kroužku Výtvarný ateliér II. stupně (vede
Pavla Šrůtová) a Výtvarná dílna I. stupně (vede
Eva Hralová). Účastní se také projektových dnů
výtvarné výchovy a podílejí se na výzdobě školy.
PAVLA ŠRŮTOVÁ, učitelka VV na II. stupni
foto z vernisáže Jaromír Hladký

I v letošním roce se žáci SPŠ a VOŠ Písek zúčastnili akce Médiakemp v Českém
Krumlově. Tentokrát ze třídy A1.E Richard Slanec a Tomáš Jaroš, kteří se současně stali novými členy redakce školního časopisu Průmkařiny, kde rozhodně
zúročí své nabyté poznatky a dovednosti
z oblasti mediální techniky. O svém pobytu v základně CPDM v chatě pod Kletí
noví redaktoři blíže referují v listopadovém čísle Průmkařin, které vyšlo 6. listopadu a je k dispozici na levé straně našich
školních webových stránek www.sps-pi.cz
v odkazu Průmkařiny. Školní časopis vychází na SPŠ a VOŠ Písek pravidelně čtyřikrát ročně a redakční rada se obměňuje.
Zajímavé zprávy o akcích z vaší školy
můžete po registraci zdarma zveřejňovat na www.piseckysvet.cz.
REDAKCE

INZERCE

ODDLUŽNĚNÍ
vyřešíme i Vaše dluhy
zastavíme vymáhání či exekuce
rychle, diskrétně, spolehlivě
Písek – Velké náměstí 4
Strakonice – nádraží ČSAD

JÓGOVNA PÍSEK
A JÓGOU K SOBĚ
přejí všem, kteří nám dali svoji důvěru v roce 2015

laskavé a míruplné Vánoce
klid a naplnění v roce 2016
www.jogou-k-sobe.cz
www.facebook.com/JogujKsobe

tel: 602 134 647

volejte – prozvoňte – sms

www.ab-finance.cz

tel.: 604 966 459
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Nepotřebky děkují

Inzerujte v Píseckém světě!

S poděkováním se ozývá tým záslužného projektu obchůdku se
zdánlivě nepotřebnými věcmi, které zdarma darují občané Písku a
výtěžek je pak určen pro zdravotně handicapované děti. Obchůdek
můžete navštívit v bývalé obchodní akademii v Karlově ulici:
S přáním krásného předvánočního času vás všechny zdravíme z Nepotřebek. Blíží se nám konec roku, a tak bychom chtěli všem našim
příznivcům a zákazníkům poděkovat za skutečně velký zájem o naši
činnost. Nové Nepotřebky fungují necelých devět měsíců a za tuto poměrně krátkou dobu se nám podařilo vybrat peníze pro šest dětí v celkové částce 62 072,-Kč. Peníze máme nachystány ještě pro jedno dítě
- Ondru Fraňka - tyto budou vyplaceny v první polovině prosince.
V současné době jednáme s rodiči dalšího dítěte a vypadá to, že nová
sbírka může začít s novým rokem 2016. Veškeré novinky od nás se budeme snažit uveřejnit již v lednu.
Otevírací doba: út-pá 8,30-16,30, so 8,30-11,30. Prodejna bude uzavřena v době Vánoc 24.12.2015 - 4.1.2016. V úterý 5. ledna se na vás
opět těšíme. Přejeme vám všem krásné a hlavně klidné Vánoce, štastný
a úspěšný nový rok 2016. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Za tým Nepotřebek RADKA NÁDENÍČKOVÁ

Plošná inzerce od 638,- korun
inzerce@piseckysvet.cz
tel. 739 348 550
UZÁVĚRKA VŽDY 20. DEN V MĚSÍCI

více na straně 24
INZERCE

NEKOMERČNÍ INZERCE:

cena 40,- Kč (do pěti řádek), uzávěrka vždy do 20. v měsíci

inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550
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Vypusťte Krakena!
Tento termín mne napadl (ostatně byl použit v jakési pseudoantické hollywoodské slátanině pro
dítka), když jsem z hlediska své profese historika
uvažovala o současné situaci v Evropě. Strach z IS
(otázky občanů jako: „Paní Troi, bojíte se? Budou
nás znásilňovat?“ – kupodivu, osobní vraždy nejsou tak – no… a taky: „Kdy to bouchne v Tescu?
Máme vůbec chodit do supermarketů nebo i do
kostela?“) nějak zatemnil původ celé situace.
Někdy váhám, jestli političtí představitelé světa
vůbec (s výjimkou Němců) uvažují o jiném Krakenovi, vypuštěném proti politickému protivníkovi
Stalinovi ve 20. století. Kraken (tehdy Hitler) byl
vypuštěn s představou, že až jak říká Shakespeare:
„Mouřenín splnil úkol, Mouřenín může jít“ (ten
Mouřenín, to je dnes docela případný termín!)
i Kraken půjde pěkně do klece zpět.
Tak aniž se kdokoli poučil, obě strany spektra
začaly vyzbrojovat místní bojovníky v místech
svých zájmů, např. Taliban, Al Kaidá a další
a další. Heslo, které kdysi používali britští kolonizátoři, totiž „rozděl a panuj!“, v globalizovaném světě ztratilo funkčnost. S kalašnikovy už
jaksi nelze zastavit bojovníky, kteří dříve používali oštěpy – dnes dokonce jejich vůdcové sahají
po atomu.
20. stol. začalo s třetí světovou válkou už tehdy,
když opustilo teorii studené války – totiž držet
se v šachu. S jídlem roste chuť, jak je známo,
a s vyčerpáváním přírodních zdrojů nadnárodními monopoly začaly velmoci vyzbrojovat
různé radikální skupiny. Ať nám vybojují naší
válku. Bohužel!
Mezitím, bez morálního dozoru (při boji o mamon mizí zájem o kultur), začali pracovat na
rozkladu Evropy různí ekologisté, pofidérní
ochránci lidských práv (hlavně těch, které jsou
kontraproduktivní, neboť berou práva jiným),

rozvinul se individualismus do té míry, že hluboce urazit někoho (na prvním místě křesťana,
hned za ním muslima) se stalo „in“ – to je právo
na svobodný projev, na svobodu slova! Nějak se
nám vytratilo, že v hnoji se rodí bacily, ne každý
je křesťan a nastaví svou tvář!
Nikdy jsem nebyla Charlie, i když bych rozhodně nevraždila. Ale předložit křesťanu souložící
sv. Trojici je mnohem horší, než Prorok s bombou v turbanu. Chápu, že naše mlčení a toleranci musí muslimové považovat za totální odepsání křesťanství!
Nejsme jediní, kdož se bojí islamismu. Dlouho
lidé vydrželi v příšerných podmínkách, kterým
jsme říkali „Arabské jaro“. Války všech proti všem
(rozděl vyšlo, panuj ne) vyhnaly křesťany i muslimy jiných denominací než sunnity (většina lidí u
nás neví, že muslimové mají také své „protestanty
a vzájemně se nenávidí). Podle zkušenosti Francouzů (i když to způsobil nakonec bezbřehý toleranční syndrom politiků) muslim má poněkud
jiný pohled na náboženství a pokud je opravdu
věřící, nemůže ustoupit o šaríi. Islám se u Sunnitů
změnil na státní a právní systém.
Opravdový muslim nemůže tolerovat promiskuitu, prostituci, alkoholismus a v neposlední řadě
změnu náboženství – pokřestění je hřích, který se
trestá smrtí, stejně jako třeba tzv. zhanobení rodiny nepodřízeným dítkem, zvláště dcerou.
Tento systém je pro nás Evropany nepřijatelný,
totalitní! Přesto, pokud se podíváme na státní
příslušnost většiny bojovníků IS – zvláště sebevražedných atentátníků, jsou to Evropané, v Evropě se narodili, vyrostli, vystudovali. Zřejmě cítí
potřebu Evropu „očistit“ od nevěřících, propagujících např. další nepřijatelné – homosexualitu.
Ono toho na nás není moc hezkého: práva
jako je právo na potrat a to propagované právo

na potrat kdykoli, včetně zvláště „pokrokových“
a dokonce žen i lékařů (mengelistů), právo, které
se už objevuje – právo rodičů usmrtit dítě, které
se nelíbí, až do 1. roku věku, právo „přidělovat“
děti i ne-rodinám (rodina od slova rodit – kde to
nejde, není rodina) bez ohledu na práva dětí, ale
na druhou stranu propagovat práva dětí na sex,
jak žádali holandští pedofilové, nebo na svobodné „určení vlastního pohlaví“ aj. věci, které by
byly směšné, kdyby se o nich vážně nedebatovalo
v Evropském parlamentu. Ovšem věřící muslim se
nemůže zasmát. V tomto náboženství smích neexistuje, když jde o hřích. Takže musí jednat.
Ne, utíkajících před násilím se bát nemusíme
– ovšem, musíme jim ukázat, že to, co hlásá evropský establishment, není hlas lidu. Politická
korektnost nás učinila světem bez tradic, bez
Boha (v třetím světě je ateismus nepředstavitelný), sami jsme se ponížili strachem, že někoho
urazíme křížkem na krku, vánočním stromečkem, zpěvem koled – neurazit jiné náboženství
– umíte si představit, že muslim se bude skrývat
s ramadánem? Nebo nedej Bože, neurazit ateistu
(jak ho urazit něčím, co je mu lhostejné?).
Tady v Čechách bychom měli totalitu cítit na
sto honů. Tím, že se uzavřeme za ostnaté dráty a budeme „střílet“ muslimy, se neochráníme
před vlastním marasmem. Evropa ztratila důstojnost a alibismus USA ji rozhodně nezíská.
Musela jsem se smát, když prezident Obama
projevil obavy, že by americká účast na boji proti IS mohla být vykládána jako křižácké války.
Dovolím si s úspěchem pochybovat, že ještě nyní
můžeme získat u IS kredit vážených protivníků,
za jaké byli často považováni skuteční křižáci,
když bojovali o Jeruzalém.
Ne, euroatlantická civilizace sama sobě podtíná kořeny likvidací toho, z čeho vzešla: z antické
kultury, římského práva a křesťanské morálky.
Bez kořenů rostlina usychá, ale můžeme snad
doufat, že kořeny nebudou vykopány a zase
z nich pomalu ale jistě vyraší nová civilizace.
JIŘINA POSPÍŠILOVÁ – TROI

INZERCE

NEZISKOVÝ ON-LINE BAZAR

Hotel pro psy Viribus

Písecký svět nabízí možnost bezplatné inzerce všem neziskovým
subjektům. Po registraci můžete hned vkládat inzeráty na adrese:

Borovany u Bernartic, okr. Písek

Nabízíme hlídání Vašeho pejska
v rodinném prostředí
v době Vaší nepřítomnosti:
• ubytování ve venkovních kotcích
• ubytování doma
Venčíme 4x denně formou procházky.
Psi mají k dispozici oplocenou zahradu.
Máme mnohaleté zkušenosti s prací se psy.
Vašemu psovi jsme schopni aplikovat léky orálně i injekčně.
Psi jsou 24h denně pod dohledem.

www.piseckysvet.cz/bazar

KONTAKT: www.viribus.eu, 608 854 599
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Inzerujte v měsíčníku
PÍSECKÝ SVĚT

LISTOPAD 2015

TÉMA

Co se v Písku

CHYSTÁ?

Měsíčník Písecký svět vychází ve stabilním nákladu 5.000 ks, formát: 235 x 305 mm,
plnobarevný, rozsah 32 stran. Uzávěrka inzerce vždy 25. dne v měsíci.

Rorýs
v kuchyni

ZÁKLADNÍ CENÍK plošné plnobarevné tištěné inzerce:
• 1/8 strany (rozměry dle grafického znázornění): 850,- Kč
• 1/4 strany: 1.700,- Kč
• 1/3 strany: 2.250,- Kč
• jiné formáty dle domluvy: 13,-/cm2

ROZHOVOR

JAROMÍR VOLF:
O tom, že na ZŠ
Tomáše Šobra se
učitelé nenudí
NA NÁVŠTĚVĚ:

Jak se žije (v) Mesadě

Strašák jménem brownﬁeld
poslední díl:

PÍSECKÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Za tajemstvím
Mehelnického potoka

ZVÝHODNĚNÉ:
• 1/2 strany: 3.200,- Kč
• Celá strana: 6.000,- Kč

Občan versus politik
– besedy na aktuální témata
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

Zadní strana obálky: příplatek 100%, titulní strana a str.3: výjimečně – cena individuální, str. 2,30,31: +50%, str. 4,5: +20%
V případě zájmu nabízíme základní grafické zpracování za jednorázovou částku 100 až 500,- Kč/inzerát dle rozsahu. Zpracování PR
článků: cena dle dohody. Jsme připraveni Vám poskytnout individuální podmínky, rádi s Vámi vše projednáme osobně!
SLEVY: za tři opakování –5%, za 5 opakování –10%, za 10 opakování –25%.
Při současné inzerci na www.piseckysvet: –50% z ceny webové inzerce po dobu dvou týdnů. Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.
BONUS: ARCHIV ČASOPISU
• Díky on-line archivu se Váš inzerát v časopise vždy s měsíčním zpožděním objeví i na www.piseckysvet.cz, kde zůstane uložen.
• Vydaná tištěná čísla měsíčníku najdete ve formátu pdf zde: www.piseckysvet.cz/info/archiv-mesicniku.

KONTAKTY: inzerce@piseckysvet.cz, tel. 739 348 550, www.piseckysvet.cz
60 x 120
od 25,-/týden
do 50,-/týden

90 x 120
od 37,-/týden
do 75,-/týden

120 x 120 600 x 120

od 50,-/týden od 250,-/týden
do 100,-/týden do 500,-/týden

240 x 120

od 100,-/týden
do 200,-/týden

Ceník inzerce na WWW.PISECKYSVET.CZ
MIMOŘÁDNÉ AKČNÍ CENY SLEVA 50% PLATNÉ NA OBJEDNÁVKY DO 31.12.2015
veškeré ceny jsou v Kč/za týden po uplatnění slevy - nejsme plátci DPH

formáty bannerů jpg, gif, bmp, png, swf; bannery jsou řazeny podle data objednání shora dolů
rozměry bannerů lze individuálně upravit max. rozměr: pozice 1 (1200 x 300 px); pozice 2-5 (120 x 700 px)
zobrazení vašeho banneru průměrně 39 500 zobrazení
při 13 550 návštěvách za měsíc (v období 10-2014 až 10-2015)

Slevy a další výhody z uvedených cen:
při objednání zveřejnění banneru (s výměnou max. 1x za 2 týdny)
do 4 týdnů - plná cena (cena uvedená do)
od 5 týdnů - 20% sleva
od 13 týdnů - 30% sleva
od 27 týdnů - 50% sleva (cena uvedená od)

380 x 100
od 350,-/týden
do 700,-/týden

435 x 100
od 375,-/týden
do 750,-/týden

příplatek +25% za přednostní pozice 2 a 3
sleva - 25% pro naše inzerenty v tištěném vydání Píseckého světa

590 x 100

PR články na www
Zveřejnění vašeho textu 125,-/týden

od 500,-/týden
do 1 000,-/týden

Zhotovení banneru:
statický jpg, png 200 Kč/ks
dynamický gif, swf 350 Kč/ks

745 x 100

od 750,-/týden
do 1 250,-/týden

podrobné informace na
inzerce@piseckysvet.cz
tel. 739 348 550

1 200 x 100
od 1 000,-/týden
do 2 000,-/týden
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Před oponou, 10. zipácký Let´s dance
za oponou... tentokrát roztančil divadlo
Jednu vadu na kráce pro mne letošní, jinak
skvělý ročník tanečního poháru „Let´s dance“ tedy měl. Ale není to vina ani Zipu, ani
Centra kultury Písek. Je to totální pochybení toho vedení písecké radnice, za něhož se
konala rekonstrukce Divadla Fráni Šrámka.
Takových peněz to stálo – a na zázemí divadla se zřejmě „ani nešáhlo“.
Tam, kam se diváci dostanou, je to velice
pěkné a jsou z toho cítit peníze. Před oponou
to však končí. Jakmile se dostanete za ní a do
zákulisí, tak se ocitáte „v muzeu komunismu“! A to bez přehánění. Od mého dětství je
to tu stejné, a to jsem ročník 1967. Diví se ale
všichni, kdo dnes do tzv. backstage zavítají.
Je to vlastně svým způsobem Den otevřených
dveří, a nejenom pro písecké!
No, lidi vcelku zírají, nechápou a ptají se.
Inu, bankovky se prostě investovaly do střechy a dále do toho, co je „vidět“. Ouha, dnes
ale do střev baráku nahlížejí všichni, kdož
tu jsou. Takže minimálně za sebe, jenž se
kumštem živí profesionálně třicet let a viděl toho už dost, promlouvám do svědomí
všech, kteří to dopustili. Někteří z nich sedí
na radnici i nadále... Uděláte s tím něco, i
když to není vidět? Jak by se asi pracovalo
vám v prostředí, které musejí sdílet všichni ti,
kteří do Divadla Fráni Šrámka v Písku přijedou hrát? Před oponou za oponou...
LÁĎA BERAN ml.

Je neděle 22. listopadu a v Písku začal už desátý ročník tanečního
poháru Let´s dance, pořádaný Tanečním centrem Z. I. P. Písek.
Tentokrát poprvé a netypicky v Divadle Fráni Šrámka, a ne
v Kulturním domě. A kdo v neděli vytancoval vítězství?
Tanec na jeviště a do divadla patří a nutno říci,
že mu to na prknech, která znamenají svět,
ohromně sluší. Pro mne osobně je to oslava jubilejního ročníku.
Klára Humpálová je opět duší celé soutěže. Soutěže, na kterou se už léta naučily jezdit
soubory z druhého konce republiky. A přijely
i dnes. Po představení souborů a poroty zahajuje
jubilejní ročník starostka paní Eva Vanžurová.
Celkem 15 souborů v 10 kategoriích a dohromady šedesát choreografií. Čeká nás celý den
tancování. Těší mě, jak se soutěžící v divadle
chovají a řekl bych, že si to musí na opravdovém jevišti s divadelním svícením užívat.
Zvuk v píseckém divadle je pro mě také příjemným překvapením. Hrají se tu různé styly
a žánry a zní to fakt dobře!
Jako každý ročník jsou ve hře Poháry. Letos
jich je pět a nakonec je porotci rozdělují takto:
Pohár města Písek (Activity Břeclav – Romeo
a Julie), Pohár Lesů města Písek (TC Z. I. P. /
Honzík Písařík – Tsunami), Pohár TC Z. I. P.
(Rosálie Strakonice – clogging / country), Pohár poroty (TC Z. I. P. – Závist / Plameňáci)
a Pohár absolutního vítěze (Activity Břeclav –
Surrender to dance).

Ze slavnostního zahájení: společná fotografie vedoucích klubů a poroty.
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Vítězná radost pro Zipáky

Přestože se Zipem už pár let nespolupracuji,
jsou to prostě “moje děti” a dělají mi velkou radost. Mám to potěšení sedět v porotě a opravdu si to díky všem dnešním soutěžícím užívám.
Kdybych to měl shrnout... Zipáci už podesáté dotáhli do Písku na svojí soutěž tanečníky z celé republiky. Atmosféra je parádní
a komorní divadelní prostor se mění v arénu
v tom dobrém slova smyslu. Fandění, potlesk,
nadšení i zklamání. Zipáci se za poslední dva
roky zlepšili a svádějí s konkurencí pohledný
souboj. Získávají celkem čtyřikrát 1. místo:
jako miniděti Bořek za Bořkem v kategorii
show, Dvě tváře zase v dance art, v téže kategorii i juniorská Závist. Sólo Honzíka Písaříka
s názvem Tsunami si vyslouží taktéž zlato. Dále
získávají zipáci třikrát 2. místo a jeden bronz.
Pro mě osobně (je nás ale v porotě celkem
šest) byl měl být Absolutním vítězem letošního poháru právě písecký Z. I. P. Dnes by si to
oprávněně zasloužil. Vždyť už víc než deset let
předvádějí věci, kterých by si jinde vážili úplně jinak! Mimo jiné dvojnásobní držitelé titulu
ESDU WORLD MASTER!
A tak jim držím palce, aby byli městem Písek
i nadále podporováni v práci, kterou již více
než deset let dělají správně a tančírnami prošlo
již mnoho dětí a to nejen píseckých. Zipákům
a jim podobným Zdar!
LÁĎA BERAN ml., choreograf

ARCHITEKTURA

Prosinec 2015

www.piseckysvet.cz

Písečtí architekti o sobě a o městě:
13 otázek + 13 odpovědí
Strašáci neboli zástupci píseckých brownfieldů sice nedostrašili,
ale povídání o nich skončilo v minulém čísle. Rád bych v měsíčníku Písecký svět dál pokračoval v psaní (nejenom) o architektuře. Říkejme tomu “architektonické okénko”, které bude nabízet
rozhovory, reportáže, diskuse apod. Od února bych vám chtěl
nabídnout miniseriálek ARCHITEKTURA versus REKLAMA. Vánoční a novoroční díl bude výjimečný stejně jako je i konec a začátek roku. Zeptal jsem se píseckých architektů a projektantů
na pár věcí, které by mohly zajímat i vás, čtenáře...
Ing. arch. Vladimír Krajíc
1) 47 let
2) ženatý, 2 děti (12 a 17 let)
3) 1992, spoluvlastník architektonické kanceláře FACT s.r.o.
4) Jsem architektem, protože mám nadšení pro
tuto práci a zachovalou míru naivity.
5) sport
6) pivo plzeňské
7) Těmi jsou současní Álvaro Siza Vieira (Portugalsko) a Josef Pleskot (Česko).
8) Hubáčkův Ještěd
9) V Písku se mi líbí moc.
10) „Vymýšlení“. Obyvatelé by si měli více „vymýšlet“ a dívat se okolo sebe. Když si to nenechají pro sebe, budou mít politici radostnou
práci složenou z mnoha a mnoha podnětů.
11) Architekti mají tvořit a ne bourat. V Písku
je stále mnoho prostorů a objektů, které by zasloužily obnovu.
12) Představa, že se necháme zcela ovládnout
byrokracií a zmizí prostor pro samostatnost,
invenci, cit a nejistotu.
13) Máme krásné město, na kterém je vidět, že
si jej obyvatelé považují. Ať je tomu tak nadále.

neexistují stejná zadání. Práce na zadáních v
různém měřítku od detailu a interiéru, přes
domy až po řešení vztahů v rámci měst, nabízí
úchvatnou rozmanitost a to mě baví.
5) Práce pro neziskovky (projekt Písecký svět
- zájem o veřejný prostor, dění kolem nás a rozvoj občanské společnosti / Sladovna Písek
o.p.s. - člen správní rady / ŠVAGR - sociální
oblast ohrožených dětí a mládeže / Komunitní
projekty - Slámování v Červené Řečici, Draci ve Skalách). Sport (lyžování, kolo, vodní
sporty, windsurfing...)
6) pivo
7) Dánský architekt Jan Gehl, který se zabývá krizí současných měst a jejich přeměnou
tak, aby byla přívětivá pro lidi.
8) Katedrála svatého Víta
9) Urbanistické založení našeho města (řeka
Otava a její přítoky, historické centrum a
hlavně koncept založení nových částí města
dle Prvního regulačního plánu Písku z roku
1895 - Ing. Novotný, Müller). Z novodobých

staveb nová tělocvična Gymnázia, rekonstrukce Hotelu Biograf, Seniorský dům vedle kina
Portyč.
10) Kvalitní soudobá architektura u staveb i
veřejných prostor a smysluplná vize zakotvená do územního a strategického plánu města.
Písek těží z minulosti, současnost žádnou výraznou kvalitu do našeho města nepřináší a to
ani v právě nově vznikajícím územním a strategickém plánu rozvoje našeho města.
11) Novou základní uměleckou školu, která
místo toho, aby formovala vkus kulturně vzdělávaných dětí, mládeže a v současnosti i seniorů, vsadila na architektonickou a designovou
podprůměrnost na špatném místě.
12) Malý zájem veřejnosti o prostředí, které je
obklopuje a ve kterém žijí.
13) Zlepšení kvality veřejného prostoru a to jak
v architektonickém tak sociálním rozměru. Aktivní občany a investory, kteří budou usilovat
o realizaci kvalitních soudobých staveb a urbanistických záměrů, které vzniknou na základě
dobře promyšlených a projednaných zadání,
výběrem z návrhů, ideálně vzniklých formou
architektonických soutěží.

Ing. arch. Jana Kantorová

Ing. arch. Martin Zborník

1) 47 let
2) vdaná
3) 1992
4) Zajímá mě možnost ovlivňovat a vytvářet
prostředí, ve kterém žijeme. Je to úžasně pestrá a pokaždé trochu jiná práce, tvůrčí proces
s hmatatelným výsledkem. A spojuje v sobě
různé obory – umělecké, technické, sociologii
i psychologii při jednání s klientem.
5) chození po horách, lyžování v zimě, plavání
v létě, cykloturistika

1) 39 let
2) ženatý, 3 děti (Rozálie, Jonáš a Žofie)
3) 1999; od roku 2013 ATELIÉR V KÓDU
s.r.o.
4) Je to profese umožňující spojení technických
a humanitních disciplín v jeden celek. Je možné ovlivňovat vztahy člověka a jeho prostředí,
podílet se tak na utváření vnitřního a vnějšího
prostoru a sociálních vazeb v něm. Fascinující
pestrost této profese tkví v tom, že prakticky
26
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OTÁZKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Věk?
Stav?
Architektem od roku?
Proč jsem architektem?
Hobby?
Oblíbený nápoj?
Oblíbený architekt?
Nejoblíbenější stavba
v ČR?
V Písku se mi líbí?
V Písku mi chybí?
V Písku bych zboural?
Nejvíce mě jako
architekta trápí?
Královskému městu
Písku přeji do Nového
roku?

Prosinec 2015

areál Dolních Vítkovic jako celek. Vlastně jde
vždy o mimořádný zážitek z prostoru v návaznosti na okolí.
9) Líbí se mi jedinečnost města daná jeho historickým původem a polohou na řece a pod lesy
Píseckých hor. Líbí se mi příjemný rezidenční charakter města a to, že má velký potenciál
a „duši“.
10) Chybí mi ucelený promyšlený koncept urbanistického rozvoje města. Mrzí mě, že téměř
veškerá pozornost se věnuje historickému centru a že zejména nově vznikající městské čtvrti
zcela postrádají jakoukoli koncepci a řád.
11) Určitě již dávno měly být zbourány polorozpadlé objekty v areálu Žižkových kasáren,
které vítají všechny lidi přijíždějící do Písku od
Prahy. Také bych zbourala opuštěnou budovu
Telecomu ve vnitrobloku za městskou policií.
Ta už dlouho blokuje a hyzdí cenný městský
prostor. Město by určitě získalo i odstraněním
obrovského nevyužívaného objektu Družba
u autobusového nádraží.
12) Je to určitě nekoncepčnost urbanistického
rozvoje města způsobená i neustálým soubojem měnících se politických reprezentací, nemožnost v této situaci kontinuálně a smysluplně něco vytvářet. Vnímám to tak, že se daří
jednotlivosti, ale bohužel bez vzájemného provázání. Z konkrétních staveb mě nejvíce trápí
satelity postupně obklopující město bez náznaku vlastní identity, kdy jednotlivé domy nemají
vůbec žádnou vazbu na prostředí ani mezi sebou navzájem.
13) Městu přeji, aby se zdárně a promyšleně
rozvíjelo a aby v něm panovala příjemná atmosféra. Přeji mu hlavně zodpovědné a osvícené
představitele, schopné navzájem komunikovat,
a také spokojené obyvatele, kteří budou moci
být oprávněně hrdí i na Písek současný, nejen
na jeho historii.

Ing. arch. Libor Monhart
6) dobrá káva i čaj, dobrá irská whisky
7) Mám spíš oblíbená místa, která souvisejí
s určitými stavbami a prostory, bez ohledu na
autora a dobu vzniku. Kdybych ale musela někoho jmenovat, pak možná Josip Plečnik – pro
jeho schopnost po svém a výjimečně dotvářet
historické prostředí. Měl odvahu ve své době
vybočovat, dělal to ale citlivě.
8) Není asi jediná. Jsou místa a stavby, kde se
cítím dobře a které mě navíc oslovují a něco
na nich obdivuji. Patří k nim určitě kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na náměstí Jiřího
z Poděbrad od Plečnika, dvorana Veletržního
paláce v Praze, průchod valem Prašného mostu, nová Národní technická knihovna v Dejvicích, prostor klášterních zahrad v Litomyšli a

1) 55 let
2) ženáč
3) 1985
4) Ta profese se mi líbí, protínají se v ní ryzí
technika, výtvarno, poezie...
5) muzika, bicí nástroje, výtvarné umění
6) gin s tonikem
7) Steven Holl - USA
8) Liberecká Galerie v lázních - skvělá rekonstrukce!
9) Jde o to, že se mi líbí město jako celek, jeho
poloha, struktura, dostupnost jednotlivých
funkcí.
10) Větší odvaha úředníků a městských zastupitelů zbavit se provinčnosti.
11) Zcela jistě bych se zamýšlel nad řešením
pravého břehu Otavy mezi mosty. Asi není tře27
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ba hned bourat, ale něco by se s tím mělo udělat
(pořád si myslím, že zástavba s vhodným měřítkem by tento problém vyřešila).
12) Ztráta společenské vážnosti našeho řemesla, na čemž se kromě nás samotných podílí
i ztráta společenské objednávky a absence architektonických soutěží.
13) Mnoho odvážných neprovinčních stavebních záměrů, za které se postaví celé zastupitelstvo jako jeden muž nehledě na celostátně
rozšířený populismus a alibismus...
LÁĎA BERAN ml.

DOVĚTEK K BAZÉNU
V minulém čísle, v posledním díle seriálu
Strašák jménem brownfield – O bazénu
– jsem uvedl seznam odborné veřejnosti,
která iniciovala v roce 2011 petici,
respektive Prohlášení odborné veřejnosti
k záměru stavby nového bazénu. Pro
úplnost přikládám přesný seznam dvaceti
odborníků, kteří se pak pod PETICI
podepsali:
Ing.  arch. Vladimír Krajíc, Ing. arch.
Martin Zborník, Ing. arch. Libor Monhart, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Vratislav Vokurka, Ing. arch. Jana Kantorová,
Ing. arch. Ladislav Kratochvíl, Ing. arch.
Pavel Veřtát, Ing. arch. Petra Trambová, Ing. arch. Jaroslav Malý, Ing.  arch.
Radek Jaroušek, Ing. arch. Pavla Šmídová, Ing. arch. Jan Bouček, Ing. arch. Tomáš Cendelín, Ing.arch. Jaroslav Smola,
Ing. arch. Laura Jablonská, Ing. Jaroslav
Žák, Ing. Karel Petro, Ing. Tomáš Franců,
Jiří Hladký.
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Kormorán velký:

Pronásledován a nenáviděn
Blíží se zima, a tak by bylo dobré představit ptáka, kterého je
právě v tomto období snadné pozorovat. Vybral jsem kormorána
velkého. V České republice je jen několik hnízdních kolonií,
udává se pár set párů. Drtivá většina kormoránů vyskytujících
se u nás jsou dočasní návštěvníci – několik tisíc kusů.

Hnízdí na vysokých stromech v blízkosti vod.
Obě pohlaví se od sebe rozlišit nedají, zato
mladý pták od staršího ano. V pozdních zimních měsících dostává starší pták svatební šat.
Skládá se z bílého peří na hlavě a bílé skvrny
vedle řiti. Bílou barvu asi po dvou měsících
opět nahradí barva základní. Pohlavně nedospělá mláďata jsou hnědavá se světlým krkem
a břichem.
K pozorování kormoránů budete muset použít dalekohledu, neboť jsou nesmírně plaší.
Mají k tomu důvod. Jejich pronásledování
nebere konce. Pouze v nejkrutějších mrazech,
kdy je většina tekoucích vod zamrzlá, stahuje
se do měst pod jezy, kde je voda v pohybu a
tudíž nezamrzne nikdy. V těchto pro kormorány krušných dnech potlačuje strach z člověka
a nechá se pozorovat i z dvaceti metrů. Živí se
téměř výlučně živými rybami, které loví pod
vodní hladinou. Kormoráni plavou podobně
jako kachny. Náhle se zanoří a pátrají po kořisti. Po vynoření se okamžitě obezřetně rozhlíží
a hltavě polykají ulovenou rybu. Pokud se jim
lov nezdařil, a to bývá velmi často, tak se znovu
zanoří a pátrají dál. Údajně po nasycení dále

loví pro zábavu a zabije zbytečně spoustu ryb,
které nechá ležet na ledu.
Já jsem se osobně s tímto chováním nikdy nesetkal a ani nikdo z mých kolegů, ale věřte, že
příroda je moudrá a nedělá chyby. I kdyby to
byla totiž pravda, tak tyto ryby poslouží za potravu dalším zimou a hlady zkoušeným živočichům. Mohou to být jak vrány, volavky, sojky,
straky, káně, různí hlodavci, tak i třeba mořští
orlové. Nazmar nepřijde žádná ulovená ryba.
Hlavně, že si někdo našel důvod, jak ještě více
zkomplikovat kormoránům již tak nezávidění-

hodný život. Zajímavostí je, že po skončeném
lovu si musí kormorání peří usušit. Roztahují
křídla a vystavují je větru a slunci za občasného
protřepávání.
Jakmile se někde objeví větší hejno, ihned se
mluví o jeho přemnožení a o regulaci stavu.
Kormoráni platí životem jen proto, že se za ty
tisíce let, kdy tu žijí, nenaučili žrát trávu. Je mi
jasné, že rybáři budou oponovat, ale je třeba si
uvědomit, že kormoráni tu byli daleko dřív před
člověkem. A právě člověk nabízí kormoránům
prostřený stůl v podobě přeplněných rybníků.
Čemu se pak divit. Před nástupem rybníkářství
lovil pouze na tekoucích vodách. Nyní se naučil
využívat pohostinnosti velkovýrobců ryb. Je to
chytrý, plachý a ostražitý pták.
Paradoxem je, že na druhé straně zeměkoule
jsou kormoráni považováni za výtečného pomocníka lidí. Asijští domorodci vybírají mladé kormorány z hnízd a ochočují je. Využívají
jejich loveckého umění ke svému prospěchu a
nesmírně si jich za to váží. Z malých loděk vypouští své pomocníky na vodu a ti pro ně loví
ryby. Na krku mají kroužek, který jim znemožní ulovené ryby spolknout. Za odměnu dostanou méně cenné ryby, takže je nikdo hlady netrápí. Bez těchto ptačích pomocníků by místní
lidé neměli čím nakrmit svoje rodiny. Jsou na
kormoránech existenčně závislí. Někde jsou
tedy kormoráni uctíváni a jinde nemilosrdně
pronásledováni. Zkrátka jiný kraj – jiný mrav.
Více fotografií: www.naturfoto-duchon.com
JIŘÍ DUCHOŇ

Ptejte se svých zastupitelů...

Internetové stránky Písecký svět nabízejí na adrese http://www.piseckysvet.cz/zastupitele ucelený přehled složení Zastupitelstva města Písku, rozložení sil v zastupitelstvu
(koalice/opozice), údaje o veřejných funkcích a činnosti jednotlivých zastupitelů a výsledky hlavních hlasování. Můžete tu také starostce města nebo libovolnému zastupiteli
položit dotaz. Zaslané dotazy jsou následně přeposílány na oficiální e-mailové adresy
jednotlivých zastupitelů s výzvou k odpovědi. Dotazy a následně i odpovědi se zobrazují
na webu, kde jsou i archivovány.						
-RED-
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V PÍSECKÉM ATELIÉRU

VLADIMÍR VLASÁK:
Se skicákem po polích,
savanách i džunglích
Zřejmě se nezmýlím, když napíšu, že Vladimíra Vlasáka, jako
výtvarníka a restaurátora, zná méně běžných obyvatel Písku,
než je těch, kteří se rádi zastaví u jeho obrazů. Tak trochu si
za to snad může i sám – jen si zkuste zadat do vševědoucího
Google jeho jméno. Téměř nic. Ale možná si vzpomenete, že
ten sympaťák na obrázku pomohl vám nebo vašim známým se
studnou, nebo si jej pamatujete třeba z přednášky o Srí Lance.
Do jižních Čech, konkrétně do Netolic, přišel v roce 1952 tím nejběžnějším způsobem
možným i v 50. letech – porodem. Nevydržel
tam však dlouho, protože, když rodiče dostali
byt v Písku, odešel spolu s nimi severozápadním směrem právě včas, aby v našem městě
nastoupil cestu povinného vzdělávání. Absolvoval střední zemědělskou školu a chtěl se stát
preparátorem. Obor však neotevřeli a on odjel
bránit vlast daleko na Východ, do dnes už zahraniční Seredi. Preparátorem se tak nestal, ale
vztah k přírodě v něm doutnal dále. Projevilo
se to studiem dvou ročníků na Přírodovědecké
fakultě v Praze, kde se věnoval odborné biologii. Obor nedostudoval, syndrom přítele flóry
i fauny v něm však nespal a projevoval se kreslením a malováním krajiny, ale také anatomicky zdařilými obrázky rostlin nebo ptáků.

Z jihoamerických cest...

Kreslení a malování, s nimiž začal snad už
v okamžiku, když mu v dětství poprvé přišla
do ruky tužka, se mu staly nedílnou součástí
všech jiných činností. „Po revoluci mne pak
nahnali k panu Blahoutovi, který – když viděl
mé práce – mne jako první seznámil s některými restaurátorskými činnostmi. U něj jsem
mohl kreslit „profesionálně“ a seznamovat se
s odbornými postupy, které jsem pak, v hodně
pozdním studentském věku, na jeho popud, tři
roky studoval na restaurátorské škole při Střední průmyslové škole grafické v Hellichově ulici
v Praze.“ Absolvoval ji v roce 1994.
Když se návštěvník projde jeho bytem na Hradišti, který sdílí s dospělým synem Ondrou, uvědomí si, že stěny jsou ověšeny obrazy s různým
datováním. Mezi kopiemi starých mistrů, které
maloval odedávna a které byly součásti možná
nevědomé restaurátorské průpravy v mládí, zaujme Mlékařka a Dívka s perlou a vyvolá otázku, zda má jejich autor nějaké výtvarné vzory.
„Byl to Jan Vermeer,“ /nizozemský barokní malíř
– pozn. red./ sdělí stručně Vláďa Vlasák: „Pokud
jde o současníky, líbí se mi protivínský Martin
Řepa a nejraději si pokecám s Františkem Trávníčkem. Nejde mi přitom ani tak o to, jak a co maluje, ale zajímá mne jako člověk a kamarád. Vzorem mi byla vždy příroda – ještě donedávna jsem
se toulal po polích se skicákem a tužkou v ruce.“
Toulačky autor ihned ilustruje štosem kreseb
a akvarelů, které vyloví z přeplněné skříně ateliéru nacházejícího se v nejmenším pokoji bytu.
V dalším rozhovoru se dozvídám, že těch
polí bylo o hodně více, než z Hradiště oko dohlédne. A nejen polí, ale také savan, džunglí,
hor a moří. Je to sice jak vybírat drobky z chlupaté deky, ale postupně – nad jednotlivými
skicami – sestavujeme mozaiku Vlasákových
jiho- a středoamerických cest: Bolívie, Peru
(„ale tam jsem byl jen dva dny“), Ekvádor,
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Guatemala, Mexiko, Kuba – země ilustrované
nesčetnými kresbami, ale i barevnými skicami
staveb, říčních zákoutí, a hlavně lidí při práci
i nicnedělání. Severovýchodní Indii a Srí Lanku, ale také zdolaný Kavkaz viděli na fotografiích návštěvníci několika výstav a besed s Vlasákem-cestovatelem, který klidně přijme místo
v nějaké nadaci, aby poté několik týdnů řídil
auto nadační expedice třebas na Kubě…
Vlasák-cyklista má v pedálech Francii (maloval Cézannovy motivy, ale i van Goghův most
u Arles a skicoval v pařížských kavárnách),
opakovaně navštívil Španělsko, Chorvatsko,
Itálii, ba i Slovensko. „V Tatrách jsem byl i jako
horolezec a s partou jsme se pokusili i o zimní přechod Západních Tater, takže vím, jak se
spí v záhrabu,“ odtuší, jakoby se nechumelilo.
A vše je dokumentováno spoustou fotografií,
z nichž mnohé si činí nárok na více než jen dokumentární hodnotu.
Složky v počítači dokumentují také rozsáhlou
restaurátorskou činnost Vladimíra Vlasáka. Mne
z nich zaujaly především tucty dokumentárních
sérií dokládajících znovuoživení někdy i značně
pošramocených starých maleb, které přivážejí
majitelé z Česka, ale i z nedalekého zahraničí.
Při prohlížení obrazů naskládaných v ateliéru a později i těch naštosovaných v garáži, se
ptám, kde všude vystavoval. „Aktuálně mám tři
obrázky na společné výstavě Klubu vodňanských
výtvarníků a naší Prácheňské umělecké besedy
ve Vodňanech. Písečtí mohli vidět mé věci v někdejší galerii Mistral, samozřejmě opakovaně
v Galerii Portyč, ale také ve Volyni či v Chanovickém zámku, budějovickém Zlatém kříži
a Praze nebo v bavorském Deggendorfu. Pokud
vím, mé obrazy visí v Česku i Rakousku a snad
nejdelší cestu urazil můj obraz Chrámu Panny
Marie před Týnem, který visí kdesi v Texasu.“
ANDREJ RÁDY
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Nic než... marod?

Rozmáhá se nám tu v poslední době takový nešvar, takové slovo, začínající na „p“. Ano, myslím tím slovo „patriot“. Kdekdo se bije v prsa
a se svatým zápalem v oku o sobě prohlašuje,
že je patriot. Na úrovni nesejde – tím nemyslím intelektuální úroveň mluvčího, ale úroveň
jeho patriotismu. Existují patrioti čeští, moravští, severočeští, severomoravští, jihomoravští,
jihočeští, písečtí...
Svého času jsem o sobě taky s oblibou prohlašoval, že jsem písecký patriot, ale od doby, kdy
se tak začalo označovat jedno volební sdružení,
už to neříkám. A navíc nevím, jestli to o sobě
můžu tvrdit, když jsem v městě nad Otavou
v podstatě náplava. Sice jsem se tu narodil, ale
můj otec pochází z Prahy. A jeho otec – můj dědeček – přišel do Prahy z Moravy. Odkud přišel
na Moravu jeho otec – můj pradědeček – nevím,
protože jeho totožnost je neznámá. Podle jedné
z rodinných legend byl náš dědeček levobočkem
jistého židovského továrníka, což by vysvětlovalo, proč se mého bratra při ročním stipendiu ve
Spojených státech neustále ptali „Are you Jewish?“ Bratr se romantickou představou židovského původu opájel do doby, než z testů DNA
vyplynulo, že náš rod má kořeny na Balkáně.
Ač bych se tedy rád pyšnil tím, že je můj rod
v Písku usídlen již od 13. století, ve skutečnosti
jsme sem přivandrovali bůhvíodkud z Bosny,
Hercegoviny, Makedonie, Srbska, Kosova, Čer-

né Hory nebo také z Bulharka, Albánie či Řecka.
Moji předci tedy mohli být zrovna tak pastevci
dobytka v albánských horách jako profesoři
filozofie na Aristotelově univerzitě v Soluni.
A mohli být katolického, pravoslavného nebo i
židovského vyznání. Anebo mohli být dokonce
i – pánbůh s námi a zlé pryč –muslimové! Touto variantou se však v poslední době raději moc
nechlubím, protože ze slova „muslim“ se nyní
stává v lepším případě nadávka, v horším případě označení pro původce všeho zla ve světě.
Je to tak silné téma, že se na něm dá snadno vybudovat politická kariéra. (Ostatně, nic nového
pod sluncem: jeden neúspěšný uchazeč o studium na vídeňské Akademii výtvarných umění
to v první polovině 20. století dotáhl v politice
také dost daleko tím, že namířil svůj zlostný
prstík na kolektivního nepřítele.)
U nás se tohoto tématu chápou nejrůznější
extremistická sdružení, nacionálně orientované politické strany a především jedno islamofobní hnutí v čele s nějakým entomologem
z Jihočeské univerzity. Hnutí ani jeho principála tu nechci jmenovat, abych jim nedělal
reklamu (a taky doufám, že obě jména brzy
zmizí v propadlišti dějin). Stačí, že jim reklamu
svou přítomností na jejich merendě – nesmyslně pořádané 17. listopadu na Mezinárodní
den studenstva – udělal Náš Nejvyšší, kterému
taky jaksi nemohu přijít na jméno...
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Projevům prezidenta se z principu vyhýbám,
protože vím, že jsou určené především mně –
příslušníkovi písecké kavárny. Jejich cílem totiž
není jen potěšit jeho voliče (ti mu budou věrni
za všech okolností), ale hlavně naštvat názorové oponenty. Jedná se jen o dobře promyšlené
provokace, které vždy vyvolají rozsáhlou polemiku v médiích. Intoši prskají a Ovčáček si už
nahřívá žehličku...
Tentokrát jsem však měl tu smůlu, že jsem prezidentův projev před pečlivě prověřeným publikem s předtištěnými transparenty viděl v přímém přenosu. A ano, naštvalo mě, že se nejvyšší představitel naší země rozhodl oslavit výročí
Sametové revoluce účastí na akci pochybného,
nenávist dštícího spolku. Obsah projevu byl jasný: ať k nám nikdo nechodí, my vlastenci si to
nepřejeme, protože my jsme tady doma. Že má
brouky v hlavě docent entomologie mě nepřekvapuje, ale že se k myšlence „nic než národ“
přihlásí i prezident (který se holedbal, že bude
„prezidentem všech“) si vysvětluji tím, že kromě
podlomeného fyzického zdraví už chátrá i mentálně. Pokud je Zeman nic než marod, měl by se
raději šetřit a odstoupit. Jestli však neodstoupí
a do příštích prezidentských voleb se neuchlastá, bude díky všem patriotům do úřadu zvolen
znova a všichni cizáci potáhnout zpět, odkud
přišli. Tak se možná i já budu muset vrátit do
albánských hor pást kozy a bratr přednášet na
soluňskou univerzitu (což je vlastně příjemnější
představa než sledovat dalších pět let kremelské
klaky na Pražském hradě).
PETR PUTNA

za hlavu a podívá se nahoru. A ten náš nahoře mává a mává ze všech
sil. Konečně si mě někdo všiml. Konečně někdo z těch lidí, co chodí
s hlavou dolů, ji zvednul vzhůru.
A tak je to i s námi. Chodíme po této zemi s hlavou skloněnou k zemi.
Ten, který chce dát o sobě vedět, nám marnivě háže stříbrné mince.
Krásnou dovolenou, bydlení, spoustu věcí, krásné chvíle... A my je rychle strčíme do kapsy, aby... A spěcháme dál. A tak Ten, který chce dát
o sobě vědět, nešetří ani zlatými penězi. Zdraví, život v míru, práce,
dobrá rodina, zdravé děti, věrný partner... A my je rychle strčíme do
kapsy, aby... A spěcháme dál. Jak jinak se mohou o mně dozvědět? Láska neháže kamínky, ale může je dopustit. Problémy s dětmi, problémy
v práci, ve vztazích, dluhy, nemoc, bolest, samota... Až teď někteří lidé
zvedají hlavu. Vidím to v nemocnici. Proč až teď? Vždyť tomu předcházelo tolik důvodů k vděčnosti.
Připomíná mi to jeden příběh ze starozákonní knihy Daniel. Král Nebůkadnesar, poté, co se chvástal při pohledu na nádherný Babylón, co
všechno svou mocí a silou vykonal, obdržel shůry malý kamínek. Bůh
jej dopustil. A příštích sedm let, řečeno s Cimrmanem, byl náš král zcela
mimo šachovnici. A po sedmi letech nám napíše: „A když uplynuly ty
dny, pozvihl jsem já, Nebúkadnesar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil.“
(Dan 4:31) A tak si říkám, co se ještě musí stát, abychom pozvedli své
oči k nebi a rozum se nám vrátil. Pěkné vánoční svátky.
ROSŤA HOMOLA

A rozum se mi vrátil...
Slyšel jsem příběh o muži, který vystoupal vysoko do kostelní věže. Vystoupal až do nejvyších pater, kde byla malá místnost. Otevřel dveře,
vstoupil, udělal pár kroků po tmavé místnosti, ucítil závan větru a dveře se prudce zabouchly. Žel tak, že nešly otevřít. Byl uvězněn. Co teď?
Přemýšlel. Jak dát o sobě vědět?
Dole v hloubce pod ním chodí lidé, ale jak jim dát vědět? Podařilo se
mu odtlačit střešní tašku. Z té výšky zkoušel volat, ale nikdo z těch drobných postaviček se ani nezastavil. Musím dolů něco hodit. Aby se o mně
dozvěděli. Šmátrá po kapsách a najde dvě mince. Stříbrňák a zlaťák.
Který? Stříbrňák. Vyhodi ho vší silou a stříbrňák letí, párkrát se zaleskne a ztratí se z dohledu. Letí až nakonec cinkne o zem. Právějdoucí kolem vidí stříbrňák, rychle ho zvedne a schová do kapsy, aby... A spěchá
dál. Nic. Ani se nepodíval vzhůru...
Budu muset hodit ten zlatý. Vyhodí ho vší silou a zlaťák letí, párkrát se
zaleskne a ztratí se z dohledu. Letí, až nakonec cinkne o zem. A situace
se opakuje. Právějdoucí kolem vidí zlaťák, rychle ho zvedne a schová
do kapsy, aby... A spěchá dál. Ani se nepodívá vzhůru... Ani zlaťák. Už
nemám nic. A když se rozhlíží, uvidí malý kamínek – to je poslední šance, jak se o mně mohou dozvědět. Vyhodí kamínek, ten se nezaleskne
a zmizí z dohledu. Letí, až nakonec trefí jednoho človíčka, ten se chytne
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FOTOREPORTÁŽ

Jak se maluje s MESADOU
Na návštěvě v sympatické nestátní neziskové organizaci
MESADA jsme byli právě před měsícem, v listopadovém čísle.
Dnes přinášíme fotoreportáž z vernisáže výtvarných prací
účastníků arteterapeutické akce „Malujeme s MESADOU“, která
zahájila 13. listopadu výstavu v Kavárně U Vavřiny. Prohlédnout
si ji můžete až do 13. prosince – a stojí to zato!
„V průběhu září až října 2015 jsme uspořádali pro naše uživatele terapii uměním s názvem
Malujeme s MESADOU. Během šesti dvouhodinových setkání se uživatelé služeb sociální
rehabilitace a osobní asistence seznámili s tím,
co je arteterapie a co se při ní o sobě mohou dozvědět. Využili mnohé výtvarné techniky, jako je
například uhel, křída, akvarel, voskové pastelky
či keramika. Vznikla zajímavá a originální díla,
která si nyní můžete prohlédnout na výstavě až

do 13. prosince,“ sdělila ředitelka MESADY
Tamara Křivánková. Velmi přitom poděkovala dobrovolníkům – Haně Pátkové za „ochutnávku“ arteterapie pro klienty a Olze Kašparové za pomoc při organizaci setkání.
Za finanční podporu MESADA děkuje Městu
Písek a Nadaci Umění pro zdraví, za další podporu ZŠ Svobodná a MŠ Písek, SOŠ a SOU Písek
a Soně Vrbové, majitelce Kavárny U Vavřiny.
Text a foto ZDENKA JELENOVÁ

OMLUVA: V minulém čísle nám zařádil
redakční šotek – paní ředitelka MESADY se
jmenuje Tamara Křivánková.

Divadlo jednoho herce: Bořík Putna

Slavnostní přípitek klientů MESADY s příbuznými a přáteli

Arteterapeutka Hana Pátková

Josefův obraz na téma Identita
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Baletky na špičkách z T-Dance

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Pohybovali jsme se poblíž centra, do třinácti minut pěší chůze
od Velkého náměstí, ve volně přístupných prostorech. Vaším
úkolem je napsat vždy k číslu název objektu, který (jehož část)
je na záběru. Stačí přitom tipnout si aspoň tři záběry.

1.

Ceny: kalendář

PÍSEK – ZMIZELÉ
MĚSTO 2016

2.

Odpovědi zasílejte e-mailem (redakce@piseckysvet.cz) nebo
vhazujte do schránky na adrese Velké náměstí čp. 1.
Nezapomeňte uvést své jméno a číslo telefonu!
Dva výherci získají nový unikátní kalendář PÍSEK – ZMIZELÉ
MĚSTO 2016, ve kterém naleznou fotografie píseckého fotografa Zdeňka Javůrka doplněné poetickými texty G. Klabana,
s podpisy autorů. - VÍCE NA STR. 8.

Termín pro odpovědi: nejpozději středa 17. prosince

3.

4.
6.

5.

JAK TO DOPADLO MINULE?
Z doručených odpovědí postoupilo tentokrát do slosování osmnáct soutěžících, kteří zodpověděli správně všech sedm otázek. Odměny do soutěže věnovalo Lezecké centrum LezeTop Písek a vítěze vylosovala jeho
pracovnice Pavla Blažková.
Rodinnou poukázku na časově neomezené lezení v Lezeckém centru
LezeTop vyhrály:

Jana Mejtová a Lucie Buršíková.
A správné odpovědi z listopadového čísla?
1. strom Hrdina, vedle Kamenného mostu; 2. ZŠ T. G. Masaryka;
3. dům U Slona, Karlova ul.; 4. restaurace U Žižky, ul. Žižkova;
5. starý pivovar v Hradišťské ul.; 6. hala ELIM na Výstavišti;
7. oprýskaná fasáda na domu č. 245 v Pražské ul.

7.

