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

Pískem prošli koledníci z Charity
KAREL PECL: 
Expedice Venezuela, díl 1.

PÍSECKÝ SVĚT = účinná barevná inzerce v regionu PÍSKU, PROTIVÍNA A ČIMELIC. VYNIKNETE mezi čtivými články 
a podpoříte občanskou společnost!     Tel. 607 777 993 (SMS – ozveme se obratem), inzerce@piseckysvet.cz
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PÍSECKý SVěT vychází v nákladu 6000 
kusů a je distribuován ZDARMA. Další 
čísla vyjdou ve čtvrtek 27. ledna a 10. 

února. Uzávěrka inzerce vždy v pondělí 
před vydáním.

Časopis si můžete pravidelně vyzvednout 
na mnoha desítkách distribučních míst. 
Seznam hlavních distribučních míst

•	Městská knihovna Písek, Alšovo nám.
•	Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1 
•	Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	TRAFIKY V CENTRU MĚSTA
•	Divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
•	Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1
•	Zimní stadion, Na Výstavišti 493
•	Sportovní hala, Tylova ulice
•	Dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394
•	Základní umělecká škola, Nádražní 1032/27
•	Natural, Budovcova 105/4/1
•	Knihkupectví Elim, Velké nám. a Janáčkova ul.
•	Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	Farmářský obchod Moje Lhota
•	Farmářský obchod Johanka
•	Ráj sýrů Drlíčov, Pekařství U Slona
•	Pekárna Pekar, Pekárna Bernartice – Racek
•	Samoobsluhy COOP, POGRR, Pramen, Spar 
•	ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop)
•	MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	PROTIVÍN – supermarket Pramen
•	PUTIM – obecní úřad, vlakové nádraží ČD

PIŠTE NÁM své názory!
RáDI přijímáme dopisy, náměty, 

polemiky i kritické názory.
Příspěvky posílejte nejlépe e-mailem:

redakce@piseckysvet.cz, nebo se 
domluvte na předání písemné verze 
na tel. 607 777 993. Vše můžete po 

jednoduché registraci vkládat také na 
www.piseckysvet.cz.

MILá ČTENáŘKO, MILý ČTENáŘI 
– mohl bys postrádat 50,- Kč měsičně?
Pokud se Vám Písecký svět líbí, prosím podpořte 
nás aspoň pár korunami – POMOZTE udržet tyto 
nezávislé noviny a web www.piseckysvet.cz

Nejsme příjemci žádných dotací a nejsme propojeni 
s žádnou politickou ani jinou zájmovou skupinou. Jsme tu pro občany, 

na podporu transparentnosti radnice, různorodosti občanských 
a kulturních aktivit, neziskovek a charity, 

pro rozmanitost názorů a ekologickou osvětu.

DAR PÍSECKÉMU SVĚTU – jednorázový či jako měsíční 
příkaz – můžete zaslat na účet č. 78 31 003 001 / 5500 

(Veřejná sbírka schválena 5. 12. 2013 KÚ v Č. B.)

VELMI DĚKUJEME všem, kteří nás podpořili 
nebo dokonce podporují pravidelně.

Každý dárce může od redakce získat potvrzení o daru pro neziskovou organizaci
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centra v Písku. Ke 
komu se koledníci 
do konce koledo-
vání (16. ledna)
nedostanou nebo 
koho nezastihnou 
doma, ten může 
přispět již zmíně-
nou online for-
mou: klasickým 
převodem na účet č. 66008822/0800, variabilní 
symbol 777923001 nebo využitím online kasičky 
na www.trikralovasbirka.cz. 

Využít můžete také QR kód, který usnadňuje 
platbu přes mobilní bankovnictví. Tyto možnosti 
lze využít až do 31. ledna. Děkujeme, že pomáhá-
te s námi, a přejeme Vám požehnaný rok 2022.

Bc. Dalibor Dávid, ředitel
Charita Písek
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a přejí nám štěstí, zdraví a dlouhá léta. Navíc nám 
svěcenou křídou napíší nad dveře své znamení jako 
symbol požehnání, zprostředkují radost a vzájem-
nost. Tak by měla vypadat opravdová Tříkrálová 
sbírka, která navazuje na lidovou tradici a provádí 
nás začátkem nového roku již mnoho let.

Po loňských zkušenostech zůstává také v online 
prostoru, i když koledníci se již moc těšili a řádně 
letos využili toho, že mohou vykonat dobrý sku-
tek koledováním – a tím pomoci vybrat finanční 
prostředky na podporu charitních služeb, zejmé-

na pro Sociálně aktivi-
zační služby na podporu 
sociálně slabých rodin 
s dětmi v Milevsku, dále 
pro Středisko pomo-
ci zaměřené na osoby 
v  krizi a  také pro roz-
voj Dobrovolnického 
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Tři králové ještě neodešli...

Střední průmyslová škola 
a Vyšší odborná škola Písek

připravuje další 

Dny otevřených dveří 
v době školní výuky v termínech:

• čtvrtek 3. února 2022 
• úterý 22. února 2022

Prohlídka školy bude zájemcům 
umožněna vždy v 11:00 a ve 14:00.

O dobrých botách,
společné naději 
a úsměvech miminek
Mám červené šněrovací zimní boty. Zpočátku 
mi připadaly poněkud extravagantní, ale po-
řídila jsem si je letos pod dohledem svého již 
pár let dospělého syna a vzhledem k tomu, že 
jsou vyrobeny z kůže umělé, odsouhlasila mi je 
i dcera, která inklinuje k veganství. Mám ty boty 
ráda, jsou pohodlné, teplé a takové kamarádské 
– a také občas přemýšlím, že člověk toho vlastně 
k pocitu štěstí někdy nepotřebuje příliš. Proč to 
píšu v úvodu tohoto čísla Píseckého světa, se 
můžete dozvědět na předposlední straně, kde své 
originální myšlenky rozvíjí jedna má někdejší 
žákyně, nyní naše pravidelná přispěvatelka. Její 
úvahy mne vždy osvěží.

Také bych vám doporučila k  pročtení odpo-
vědi několika našich píseckých spoluobčanů, 
většinou také zároveň aspoň občasných přispě-
vatelů Píseckého světa, na otázku, co nám podle 
nich přinese rok 2022. Ty odpovědi nejsou jen 
pozitivní a nadějné, to je pravda. Ostatně když 
si dnes pustíte jakékoliv zpravodajství, dosti 
brzy to méně odolného jedince uvrhne téměř do 
stavu propukající deprese. Ale je možné se tomu 
bránit. Pokoušejme se najít v každém dnu něja-
ký světlý okamžik naděje. Zkusme si každý den 
představit zcela konkrétně něco, na co se těšíme. 
Vzpomeňte si třeba na přítele, o kterém už jste 
dlouho neslyšeli – a zatelefonujte mu. Jen tak, že 
nic nepotřebujete, jen se chcete zeptat, jestli je 
v pořádku... Jen tak můžeme doufat, že ten náš 
společný svět v pořádku ještě někdy bude. A že 
malá Nelinka (vlevo od tohoto sloupku) bude 
mít i za pár let stejně milý a nevinný úsměv ve 
tváři. Vždyť hlavně na ty nejmenší bychom ne-
měli zapomínat, když nad stavem dnešní společ-
nosti někdy máme chuť zlomit hůl...

Závěrem bych chtěla opět poděkovat všem, 
kteří se rozhodli i v letošním roce podporovat 
existenci Píseckého světa, třeba malou částkou 
každý měsíc. To nás drží nad vodou i psychic-
ky – a dokazuje, že naše snaha není marná.

Za všechny spolupracovníky redakce
ZDENKA JELENOVÁ

PRvNíM leTOšNíM ObČáNkeM PíSku narozeným v písecké nemocnici je Nela Dobiášová, 
která přišla na svět minutu po silvestrovské půlnoci. Šťastnými rodiči jsou Helena a Ivan Dobiášovi. 
Starostka Eva Vanžurová  mamince předala kytici a šek se symbolickou částkou 2022,- Kč pro miminko. 
Holčička po narození vážila 3550 g a měřila 50 cm. Doma ji očekávala sestřička Barunka, která se 
narodila před dvěma lety na Silvestra. Nelince, jejím rodičům i sestřičce přejeme pevné zdraví a pohodu!

ROMaN dRaGOuN & HIS aNGelS se představí návštěvníkům píseckého Divadla Pod čarou 
v pátek 21. ledna. Na pódiu se sejdou dva píseční rodáci, Roman Dragoun a Míra Barabáš, a s nimi 
výběr top muzikantů české hudební scény. Recitály Dragouna pouze za doprovodu kláves jsou 
u posluchačů velmi oblíbené, avšak s celou kapelou získávají koncerty ještě další rozměr a „šťávu.“ 
Nenechte si ujít jejich vystoupení, je vždy velkým hudebním zážitkem. Začíná ve 20:00.       -DPČ-
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Ze zápisníku hasičů, 
strážníků a policistů
Zlatnická práce pro hasiče
Kuriózní problém řešili písečtí hasiči, když 
byli v pondělí 10. ledna brzy ráno povoláni do 
areálu písecké nemocnice, aby zde z nateklého 
prstu odstranili šest zlatých prstýnků.

Přijela se z Prahy napít?
V pondělí 3. ledna ve 14:30 byli písečtí stráž-
níci přivoláni k ženě z Prahy, která ležela na 
chodbě v budově autobusového nádraží, byla 
opilá, nekontrolovala své chování a budila 
veřejné pohoršení. Vzhledem k těmto okol-
nostem byla žena převezena na „záchytku“ do 
Českých Budějovic a byla jí uložena pokuta.

Pomoc, hoří chata!
V noci z pondělí na úterý 4. ledna v 1:50 hod. 
přijal operační linky 156 oznámení o požáru 
v zahrádkářské kolonii směrem na Topělec. Na 
místo byla  vyslána nejbližší hlídka městské 
policie, která zjistila, že hoří celá chata v uli-
ci Topělecká. Přivolaní hasiči požár uhasili 
a případ dále vyšetřují.

Zabydlel se v cizím domě
Písečtí policisté, policejní psovod i kriminali-
stický technik vyjížděli předposlední den roku 
2021 k drážnímu domku v katastru Bořečnice. 
Den a noc zde zřejmě strávil nezvaný host, 
který překonal oplocení i mříž na okně a dostal 
se až dovnitř chalupy. V objektu se zabydlel 
a také kradl. Rozdělal si oheň v kamnech, uložil 
se do postele, vypil čtyři piva a odcizil noční 
stolek, svítilnu, misku i lahve s alkoholem. 
Nechal za sebou škodu přes 35 000 korun. 

Poznáte tohoto muže?
Písečtí policisté prošetřují případ krádeže ka-
belky a neoprávněný výběr hotovosti z banko-
matu, pro objasnění případu je důležitý tento 
muž, poznáváte ho? Dne 8. listopadu 2021 
mezi polednem až druhou odpolední kradl 
zatím nezjištěný pachatel v areálu městských 
služeb na ulici Hradišťská v Písku. Zloděj vzal 
odloženou kabelku s peněženkou, doklady 
a platební kartou, kterou provedl také výběr 
hotovosti v bankomatu. Pokud muže na foto-
grafiích poznáváte, volejte policisty na lince 
974 235 700 či 158.

por. Kamila Čuřínová Ingrišová, PČR

první hodině, která se bude konat v pondělí 24. 
ledna od 18:30 hodin, si budeme povídat o se-
mínkách a  dostaneme se až k  úrodě. Řekneme 
si něco o okrasných dřevinách, trvalkách i tráv-
níku, vše o  době setí, technice výsevu a  ošetře-
ní semenáčků. Na závěr si jako překvapení něco 
hezkého vyrobíme. Také budete mít možnost na 
místě si zakoupit základní sortimenty zeleniny 
a květin, které budou předmětem této přednášky. 

Vstupné na jednotlivé přednášky je 80 Kč, ale 
pokud máte zájem o zvýhodněnou abonentku na 
všech šest přednášek, zaplatíte 350 kč. Těšíme se 
na vás společně se zkušenou květinářkou a zahrad-
nicí Helenou Novotnou, která lekce povede.  -CK-

Klid, relaxace, čerpání sil a sbírání energie. Tím je 
charakteristická zima, kdy se mnoho zvířat ukládá 
ke spánku. Přesto se příroda v lednu pomalu začíná 
probouzet. Zahrádkáři už myslí na jarní sezónu, 
kdy je ta nejlepší doba začít zahradničit. 

A  právě o  tom, jak mít užitek a  radost i  z  té 
nejmenší zahrádky a jak na to, aby vaše ovocná, 
zeleninová a okrasná zahrádka vzkvétala, si bu-
deme povídat i zkoušet na lekcích zahradnického 
kulturního kalendária s názvem Taje a krásy za-
hradničení. 

V kulturním domě pro vás připravujeme cyk-
lus, který vás provede krůček po krůčku základ-
ními dovednostmi správného zahradníka. Na 

Objevte taje a krásy zahradničení

AKTUáLNě

Zprávičky z Písku a okolí
Muž z Písku zapálil svou partnerku, 
policie ho obvinila z pokusu vraždy
Dvaapadesátiletý muž z Písku na oslavě svých na-
rozenin podle policie polil svou partnerku hořlavou 
kapalinou a zapálil. Žena skončila s popáleninami 
druhého a třetího stupně v nemocnici. Kriminalisté 
útočníka obvinili z pokusu o vraždu, hrozí mu až 
osmnáctileté vězení. Policie o případu informovala 
na svém webu. Tragická událost se stala v noci z pát-
ku na sobotu 8. ledna. „V jednom okamžiku došlo 
k hádce a muž ženu, pravděpodobně ze žárlivosti, 
polil hořlavou kapalinou a následně kapalinu na 
ženě zapálil. Hořící a křičící ženu pak uhasil vodou 
a přivolal záchranáře,“ uvedl pro média jihočeský 
policejní mluvčí Jiří Matzner. Ženu podle něj čeká 
dlouhodobé léčení. Utrpěla popáleniny v oblasti 
hlavy a hrudníku. Po poskytnutí akutní předne-
mocniční péče byla převezena k dalšímu ošetření 
na specializované pracoviště v Praze. Pro stíhaného 
muže policisté navrhli vazbu.        -PČR-

Na písecké matrice 
bylo loni uzavřeno 129 manželství
Minulý rok bylo na písecké matrice uzavřeno 129 
manželství, to je o 11 více než v roce 2020. Nejčas-
těji si snoubenci řekli „ano“ v obřadní síni písecké 
radnice, zvolilo ji 50 párů. Před Bohem stvrdilo svůj 
slib 21 novomanželů, a to hned v několika kostelech 
na Písecku. „Nejčastěji volili kostel písecký Narození 
Panny Marie. Lásku si snoubenci slíbili ale i v kos-
tele sv. Vavřince v Putimi nebo v zámecké kapli ve 
Vráži,“ uvedla vedoucí matriky Jana Hesounová. 

Snoubenci pro svůj velký den volili ale i méně 
obvyklá místa, svatby se konaly i  v  penzionech 
U Malířských a U Báby Lišků, na statku v Oře-

chovém dvoře, v resortu Golf v Kestřanech nebo 
v Schrenkově pavilonu v Palackého sadech v Pís-
ku. Jeden pár uzavřel manželství netradičně 
u rybníka v Semicích, jiný na Dubí Hoře. „Mezi 
258 snoubenci, kteří v minulém roce uzavřeli man-
želství ve správním obvodu Písek, vyčníval mladý 
pár, který uzavíral manželství na středověké tvr-
zi v Kestřanech. Svatba proběhla v gotickém stylu 
a  nevěsta i  ženich byli oděni do černého,“ vzpo-
mněla na jednu netradiční svatbu matrikářka. 

K  oltáři kráčela mimo jiné jedna Vietnamka, 
Mongolka, Ukrajinka i  Slovenka. Ženichy – ci-
zince zastupovali tři Slováci, jeden Ital, Bulhar 
i  Ukrajinec. „Oproti roku 2020, kdy snoubenci 
svatby ve velkém rušili či přesouvali termíny kvů-
li epidemii koronaviru a různým omezením, byla 
loni situace o poznání klidnější. Svatby se ve vět-
šině případů uskutečnily v plánovaném termínu,“ 
dodala Jana Hesounová. 

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

Písek musel hledat nového 
dodavatele elektřiny na rok 2022
Město Písek muselo kvůli nedávnému krachu spo-
lečnosti Microenergy, jejímž prostřednictvím mělo 
v letech 2022 až 2025 nakupovat na burze elektřinu, 
hledat nového dodavatele energie na příští rok, aby se 
vyhnulo dodavateli poslední instance. U největších 
společností, které se distribucí energií zabývají, proto 
poptalo dodávku elektřiny na rok 2022. „Nejvý-
hodnější nabídku jsme obdrželi od společnosti E.ON 
Energie, se kterou uzavřeme smlouvu na dodávku 
elektrické energie na příští rok,“ sdělila místostarost-
ka Petra Trambová. Nového dodavatele elektrické 
energie pro město, jeho společnosti a příspěvkové 
organizace schválila rada města.       -MÚ-

Inzerce

Pár dní po ní přivezli Jana a  Jaroslav tři ko-
lečka dobrot pro zvířata, před tím Bajerovi pytle 
s krmením a další a další. Řada z vás si adoptuje 
zvířata nebo zakoupením budek a krmítek pod-
pořila stanici. Není možné všechny vyjmenovat, 
ale rád bych vám MOC poděkoval, jste skvělí!

LIBOR ŠEJNA, hajný z Makova, www.makov.cz

Celoročně naši stanici podporují desítky „be-
zejmenných“ dárců. Někdo přiveze krmení pro 
zvířata, jiný pošle finanční příspěvek, jak kdo může. 
Před koncem roku přijela s rodiči a sestrou malá 
Elenka a přivezla nám v pytlíku peníze, které se 
spolužáky vybrala pro naši stanici. Sama zorgani-
zovala  v pražské škole sbírku. 

Zvířátka (a hajný) z Makova 
děkují všem dárcům!

Dlouhotrvající střílení petard a ohňostrojů ohro-
žuje na zdraví i životě psy, kočky a ptáky žijící ve 
městě. Proto žádáme písecké zastupitele, aby co 
nejdříve omezili petardy na Silvestra a Nový rok 
pouze na čas 0 – 1 h. Stávající úprava, kdy je dovo-
leno střílení od 18 do 2 hodin, znamená pro zvířata 
osm hodin trvalého stresu. To je velmi vysiluje, 
zvláště nebezpečné je to pro zvířata, která jsou 
oslabená a nemocná. Dlouhotrvající odstřelování 
ohňostrojů škodí i lidem. Petici můžete podepsat 
na internetu – https://1url.cz/uKXk7.

Problém podle mne je, že mnoha lidem oh-
ňostroje vadí, ale petici většinou nepodepíší buď 
z pohodlnosti, nebo proto, že nevěří, že to něco 
změní, anebo se bojí, aby jejich jméno někde ne-
figurovalo a nezpůsobilo jim to v budoucnu pro-
blémy, až třeba od města něco budou chtít. Moje 
osobní zkušenost je, že i  malá aktivita občana, 

i když ji politici spíš ignorují, může pomoci věci 
o  trochu posunout, víc drobných věcí, posune 
víc, a tak by lidé neměli rezignovat na svoje práva 
a požadavky, a neměli by se v případě ohňostrojů 
nechat terorizovat bezohlednými lidmi, kteří stří-
lejí, kdy chtějí, a ani si to často po sobě neuklidí.

Také by mne zajímalo, zda letos dali nějakou 
pokutu, stávající vyhláška nebyla dodržována.

PAVEL ŠEBELLE

Petice na ochranu zvířat 
před hlukem o Silvestru
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Copak nám a Písku asi přinese rok 2022?

Eva Vanžurová, starostka Písku:

Rok 2022 je pro mě posled-
ním rokem ve funkci sta-
rostky města a věřím, že se 
mi podaří splnit úkoly, které 
jsem si stanovila.

Písek je jako město dlou-
hodobě v  dobré kondici, 
předpokládám, že všechny 
„nečekané zvraty“ zvládne.  

A vždy mě těší, když se podaří v Písku něco no-
vého připravit, vytvořit nebo postavit. Doufám, 
že tomu bude tak i letos.

Jiří Prášek, 
ředitel Prácheňského muzea:

Od roku, na jehož prahu 
právě stojíme, bych rád oče-
kával pevné zdraví – pro 
sebe, pro členy své rodiny, 
blízké přátele a spolupra-
covníky, pro všechny, s ni-
miž se pravidelně stýkám 
a řeším s nimi důležité 
i běžné věci. Protože kdo 

je zdráv, má jiný přístup k životu než ten, koho 
trápí nějaká nemoc a soužení. S takovým člověkem 
je hned veseleji, hned se s ním lépe spolupracuje. 
Mám rád pozitivně naladěné lidí, pozitivně ve 
smyslu, který před nedávnem znamenal něco úplně 
jiného než dnes. Očekávám také, že ten rok nebude 
tak tvrdý, jak se předpokládá. A přál bych si, aby 
děvčata co nejdříve začala chodit nahoře bez – tedy 
bez respirátorů a roušek, samozřejmě!

Věřím, resp. chci věřit, že po posledním „omi-
kronském“ vyvrcholení ten všudypřítomný 
vysoce nakažlivý brouk zmizí, skončí všemož-
ná omezení a  do Písku se vrátí normální život 
a  v  přiměřeném počtu turistický ruch. Víte, jak 
je krásné slyšet každou chvíli od lidí odjinud, jak 
je Písek úžasné město, jak je krásně čisté, jaká je 
na náměstí krásná květinová výzdoba, jak je vše 
opravené… To slýchám skutečně často. A pak si 
poslechnu místní, kteří se chovají jako slepci, vidí 
jen vše špatné, až se divím, že v ten moment ne-
emigrují jinam, aby došli dokonalé spokojenos-
ti… Tak takových se obávám, ptáte-li se na to.

Jan Měšťan, 
spisovatel a nakladatel:
V roce 2022 bych si přál návrat do bezpandemic-
kého stavu a také doufejme rozumné hospodaření 
nové vlády, které vůbec nezávidím její další kroky.

Městu rok 2022 přinese 
předvolební boj a následné 
komunální volby. A třeba 
pak dojde i na ten bazén...

V tomto roce se obávám 
toho, že lidstvo i přes vše-
lijakou snahu neodvrátí 
v  zájmu všeobecného bla-
hobytu další postupné ni-

čení a rozkrajování naší modré planety. Zároveň 
se těším na slunce, teplo, zurčící vodu, šumící 
lesy, cvrdlikající ptáky, voňavé louky a  tak vů-
bec…

Slávka Nejedlá, 
podnikatelka (Jedu sama):

Loňský rok byl těžký, covid 
bohužel fatálně zasáhl mou 
nejbližší rodinu... 

Z  roku 2022 mám také 
trochu obavy, ale důvod 
je jiný. Hodně mě mrzí 
rozdělení společnosti, kte-
ré vede napříč profesemi, 
generacemi i  rodinami, 

velká nedůvěra ve vědu a v daty prokázanou sku-
tečnost. Nedovedu pochopit, jak je možné, že lidé 
(a  často i  celkem chytří), vnímají ve veřejném 
prostoru, v médiích a na sociálních sítích opač-
né informace, důvěřují jiným zdrojům a  stavějí 
si tak kolem sebe úplně odlišný svět, vzájemně 
absolutně neuchopitelný a nepochopitelný. Něco 
podobného už asi cítil Jan Werich, když řekl, že 
ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce 
nás. A jde o to nevyvraždit se... Já bych tedy ne-
použila slovo blbec, ale jen pomýlenec:)

Přesto – těším se na spousta radostných malič-
kostí, ze kterých se skládá dobrý život. Jako každý 
rok věřím, že i ten další rok přežiju. A letos navíc 
doufám, že covid se sám umutuje „k smrti“ :)) 

Michaela Šťastná, občanka 
Písku:
Máme tu rok číslo 6 (3x2) a to nemůže být rok 
špatný. A s tím počítám ve všem, co se letos 

bude dít. Vstoupili jsme do 
věku Vodnáře zcela jinak, 
než jsem si představovala, 
a nečekala jsem tak těžkou 
zkoušku pro lidstvo, jen-
že při pohledu do historie 
lidstva – asi to tak má být. 

Věřím v  ukončení tzv. 
epidemie co nejdříve, 

věřím v  alespoň částečné narovnání škod na-
páchaných v  posledních dvou letech včetně 
vyrovnání účtu s původci tohoto zvratu ve spo-
lečenství lidí také co nejdříve, aby se mohla tato 
kapitola uzavřít. Až bude po všem, nechci se asi 
ani vracet k tomu, co bylo dřív, klidně mohu za-
čít líp než dříve, na nové startovní čáře života 
(a dějin). Sama pro sebe si přeji především zlep-
šení zdravotního stavu, poslední dobou to není 
zrovna ideální a  právě na stavu zdraví závisí 
veškeré dění v mém životě, tedy i v tomto roce.

I pro město platí rok číslo 6, tedy i do správy 
města by se měla dostat především rovnováha. 
Rovnováha ve všech směrech, které se týkají 
chodu města v současnosti i s dosahem do bu-
doucnosti. Doufám, že už letošní volby do za-
stupitelstva by tomuto procesu rovnáhy města 
mohly výrazně pomoci. Malinko přemýšlím, 
jak se následky událostí posledních dvou let 
v zemi se odrazí ve smýšlení voličů, zda jinak, 
než doufám, ale což, všechno zlé je k  něčemu 
dobré. Ať je tento rok i pro město tím startov-
ním na nové dráze jeho dějin.

Jsem na světě dost dlouho na to, abych si 
ověřila, že se nemám zbytečně bát. Do budouc-
na se neobávám ničeho, a  pokud mám důvod 
k  obavám v  daném okamžiku, snažím se jim 
nepodlehnout. Paradoxně stejně nahlížím i  na 
těšení se na něco v budoucnu. Abych předešla 
případnému zklamání a o to víc si užila radost 
z povedených věcí, snažím se nepodlehnout tě-
šení naplno, těším a raduji se ve chvíli radostné.

Petr Hladík 
místostarosta Písku:

Očekávám velmi ekono-
micky náročné období, a to 
nejen ze strany města, ale 
i pro každého člověka a ro-
dinu. Zároveň očekávám 
nejméně stejnou, možná 
i větší vlnu solidarity mezi 
lidmi tak, jak jsme to už 
v uplynulém roce mohli 

vidět. Věřím, že společně jsme schopni překo-
návat i na první pohled nepřekonatelné překážky. 

Velmi doufám, že tento rok už přinese konec 
pandemie a  děti budou moci chodit do školy, 
rodiče do práce, a to bez obav, že budou muset 
řešit své děti, které musí nastoupit povinnou ka-
ranténu. Doufám, že zaměstnavatelé nebudou 
muset žít v obavách, že jim najednou vypadne 
velká část zaměstnanců a  nezvládnou splnit 
úkoly, které jsou před nimi. 

Za sebe osobně se těším na setkávání s úsměvy 
lidí bez roušek a respirátorů, protože se mi zdá, 
že některé za poslední dobu už bez těchto pomů-
cek prakticky neznám. No a čeho se obávám je, 
že to co jsem napsal se nestane, ale ta obava je 
hodně vzadu a přes můj optimismus se nemůže 
prodrat ven.

Co očekáváte (třeba i osobně) od roku 2022? 
Co podle vás přinese městu Písku a jeho obyvatelům, 
čeho se obáváte / nač se těšíte?

ANKETA

Pavel Koc 
ředitel ZŠ J. K. Tyla:

Věřím, že rok 2022 bude po-
slední s velkými opatřeními 
proti šíření covidu, že už se 
nadechneme do normální-
ho světa resp. do životabě-
hu normální školy. To vše 
s vědomím, že je za dveřmi 
omikronová vlna.  Bylo by 
fajn, kdyby rok 2022 přine-
sl Písku nový atletický ovál 

a halu za Tylovkou a opravenou 5. mateřskou školu na 
Fügnerově náměstí. Těším se na úplně obyčejné věci 
jako setkávání s rodinou a přáteli, dobré jídlo a pití, 
dobré knihy, posezení u vody nebo v lese. Netěším se 
na lidskou hloupost, netoleranci a sobectví ve všech 
jejich podobách, ale to nesouvisí s rokem 2022, to 
jsou věci, které mě prostě nebaví nikdy.

Pavel Sekyrka 
ředitel Obchodní akademie Písek:

Očekávám asi to samé, co 
všichni. Aby pandemie ze-
slábla či zmizela a vrátili jsme 
se do normálního života. 
Přál bych si, aby sorta těch 
neočkovaných, kteří nenávidí 
odborníky a nás očkované,  
přetavila svou energii jiným 
směrem. Od vlády očekávám, 

že vrátí lidem aspoň na čas důvěru v politiku jako 
demokratický nástroj. A ať se stane svým jednáním 
signálem i pro budoucí prezidentskou volbu. Češi 
můžou tentokrát dostat prezidenta, který bude vy-
hovovat většině. Slovenský zázrak v podobě Zuzany 
Čaputové se může stát i na český způsob.

V Písku nás čekají na podzim komunální volby. 
Ať Písečany přesvědčí kvalitní demokratické strany. 
S  výraznými zástupci, kteří jsou schopni věci po-
souvat. Ať mají proti sobě dobrou a  konstruktivní 
opozici. Aby se dařilo společně realizovat další smy-
sluplné projekty, také např. posunout seriál o bazénu 
k realizaci. Po deseti letech diskuzí, referend a pří-
prav je čas.
Mám obavy z  nesmyslného a  uměle vyvolaného 
navyšování cen energií, které může dostat některé 
naše občany do dluhové pasti. Mám obavy, aby se 
nová vláda nezakuklila do úspor natolik, že tím zpět 
otevře dveře populistům a mesiášům se snadnými 
řešeními. Přestože ta minulá vláda si právě na snad-
ných řešeních vylámala zuby tak často. S napětím 
sleduji obavy Ruska napadnout sousední suverén-
ní stát – Ukrajinu. Protože Putinova rétorika, že se 
Rusko bojí napadení, je do puntíku identická s tou 
Hitlerovou před napadením svých sousedů před 
osmdesáti lety. 

Těším se naopak na jaro, spoustě lidem vyčaruje 
úsměv na rtech. Na to, až budeme moci ve škole 
zase uskutečnit naši výuku naplno. Těším se na 
další jednání se zřizovatelem, s  jehož pomocí by-
chom rádi zrealizovali např. důmyslné propojení 
hřiště a parkoviště. Dlouho jsme si nad tím lámali 
hlavu a je fajn zažívat, že výsledné řešení má pod-

poru a nadšení de facto všech, kterým byl projekt 
prezentován. 

Uvědomuji si také s pokorou, jak je pro mě snad-
né se v mém životě těšit. To nejdůležitější: dcerky 
a manželka jsou zdravé. Pak samotná práce, pokud 
dává smysl, je důvodem. A ve dnech trudných ve-
dle modlitby i  lékem. Ať mají Písečané navzdory 
okolnostem v tomto roce aspoň několik důvodů se 
z něčeho těšit, jim přeji ze srdce!

Zbyněk Konvička 
novinář:

Snažím se nacházet naději, 
že si lidé budou aktivněji 
hledat relevantní informace 
a nebudou slepě věřit všemu, 
co uslyší a uvidí v médiích, 
od politiků, celebrit apod., 
budou více informačně či 
mediálně gramotní a zdravě 
kritičtí či skeptičtí, zkrátka 

nenechají se tak lacino opíjet rohlíkem od těch, 
co jsou zrovna u moci. Přál bych si, aby lidé více 
naslouchali sami sobě, svému nitru – intuici, nene-
chávali sebou manipulovat kýmkoliv. Bylo by skvělé 
kdychom dokázali žít vědoměji své životy a nebyli 
pouze jen kolečky v soukolí systému, která jsou 
pak kdykoliv lehce nahraditelná. Tohle všechno se 
dá promítnout i do života v našem krásném Písku. 

Bylo by skvělé, kdybychom se navzájem dokázali 
lépe vnímat, respektovat naše odlišnosti a  tolero-
vat i zcela jiné názory či životní cesty. Kdybychom 
se opět dokázali otevřít jeden druhému s  důvě-
rou a zájmem o radosti a starosti našich blízkých. 
Doufám a  věřím, že se snad brzy znovu budeme 
ve větším počtu společně potkávat na sportovních, 
kulturních a  jiných společenských akcích. Sport 
i kultura nás všechny potřebuje. A věřím, že větši-
na z nás zase potřebuje k naplněnému životu sport 
a kulturu. Věřím, že rok 2022 přinese méně omeze-
ní a restrikcí, návrat k normálnějšímu životu, více 
pestrých sportovních a  kulturních aktivit, méně 
strachu mezi lidmi, méně zbytečného rozdělování 
mezi lidmi očkovanými a neočkovanými a jinak se 
polarizujícími skupinami.

Osobně se velmi těším na další ročník divadel-
ního festivalu Stříbrný vítr, který připravuje Diva-
dlo Pod čarou na konec ledna, a na další koncerty, 
divadelní představení, výstavy a  přednášky, jichž 
bude zase ve městě bezpochyby dostatek na výběr 
u všech pořadatelů. Těším se na výlety do přírody 
Píseckýh hor, Šumavy a snad i dalších míst, stejně 
jako na poznávání památek, které jsem ještě ne-
navštívil. Těším se na nová setkání a zážitky s fajn 
lidmi. Těším se i na další zajímavé osobnosti, se kte-
rými chceme přinášet rozhovory a veřejné debaty 
na platformě Prácheňský Tam-Tam. A konečně mě 
už nyní dělá radost práce při bádání v archivech, 
hledání a  třídění pramenů, a  jejich zpracovávání 
do snad budoucí a pozvolna se rodící knihy o dva-
advacetileté historii Divadla Pod čarou, kterou si 
tento multikulturní prostor za vše, co nejen písecké 
kultuře přinesl, dle mého opravdu zaslouží. Na to 
všechno se těším a  přeji všem Písečákům, aby se 

sami rovněž těšili ze společnosti svých blízkých a ze 
všeho, co je naplňuje, dodává jim energii a  smysl 
v životě.

Karel Pecl 
zoolog:

Mám pocit, že jsme se ocitli 
na rozhraní, kdy může naše 
civilizace buď zaniknout, nebo 
změní své směřování a začne 
nově a jinak. Není to zpátky 
na stromy, to nejde, ale určité 
možnosti tu jsou. Zažil jsem 
dva životní šoky a nerad bych 
se dožil třetího – hromadné 

zkázy lidstva. Zatím to na nápravu nevypadá. V tom 
nám Bůh nepomůže. Je na nás, jaká bude budoucnost. 
Ale nějaký charismatický „Kristus“ by se hodil...

Pro starý zrezivělý kropáč,
pro zlato nocí ze studánek,
pro dětský smích a taky pro pláč
i pro barevný novinový stánek,
pro tohle ať je každý básníkem,
jen pro tohle ať lidé žijí,
pak bude poezie životem 
a život bude poezií.

Toto vánoční přání jsem napsal poté, co jsem 
v září 1964 nastoupil do prvého ročníku Přírodo-
vědecké fakulty UK Praha. Po letech tuhé komunis-
tické diktatury se začaly lámat ledy a svítala naděje, 
že bude náš život lepší, svobodnější. 

Pak přišel 21. srpen 1968 a po něm normalizace. 
Šok, ze kterého jsem se nevzpamatoval. V roce 1969 
jsem ukončil studia a zjara 1970 jsem nastoupil jako 
zoolog do píseckého muzea. Protože můj obor nebyl 
politický, mohl jsem ho bez větších problémů vyko-
návat i přesto, že jsem nevstoupil do KSČ. Samozřej-
mě s tím, že budu „jen“ zoologem. Nevadilo mi to, 
protože jsem mohl vykonávat svou profesi. Budování 
socialismu začalo silně ovlivňovat a devastovat příro-
du. Měl jsem pocit, že když nebude příroda, nebude 
zvířena a já přijdu o práci. To jsem nechtěl dopustit, 
a tak jsem ji aktivně chránil. Jmenováním do funkce 
Konzervátora státní ochrany přírody mi to vládnoucí 
strana umožnila a dokonce mi umožnila i dvouleté 
postgraduální studium ochrany přírody na UK.

Život plynul a  já už se smířil, že nebude šance, 
abych se dožil změny. Ale ta přišla 17. listopadu 
1989. Zpočátku jsem byl nadšený ze svobody a de-
mokracie, ale ty výdobytky nevydržely dlouho. Mís-
to IDEOLOGIE nastoupil boj o moc a peníze. Lidé 
se vymanili ze skromných poměrů a všichni chtěli 
být rychle bohatí a užívat si života.

Lidí přibývalo a tak se vyrábělo víc věcí potřebných 
a ještě víc věcí nepotřebných. S tím souvisí rabování 
omezených přírodních zdrojů, plýtvání a neomezená 
produkce odpadů. Kdo nemohl získat bohatství zlo-
dějnou nebo vlastními schopnostmi, tak ušetřil třeba 
tím, že měl jen jedno dítě nebo žádné. Jako zoolog 
vím, že člověk vzešel z přírody a je jen jedním z ži-
vočišných druhů, který je na přírodě závislý, i když 
si to díky své nadutosti a nedostatku pokory nechce 
připustit. Pořád vymýšlí, jak by si ulehčil život a při-
tom si ho kazí. To byl pro mne další šok. Další ztráta 

Dokončení na str. 8
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naděje na jednoduchý, klidný, skromný a spokojený 
život.

Měl bych popřát do roku 2022 našim lidem něco 
optimistického. Ale nejsem toho schopen. Mám 
pocit, že jsme již překročili hranici svých negativ-
ních dopadů na přírodní prostředí, které už nejdou 
napravit ani za velké peníze s využitím všemožných 
vědeckých poznatků a metod, a už vůbec ne pomo-
cí ideologických plánů politiků.

Nevím, jak dlouho bude člověk na této zemi 
žít. Ale vím, že si to může prodloužit tím, že bude 
skromný a pokorný a uvědomí si, že je součástí pří-
rody, kterou mu nic nemůže nahradit. Moji touhu 
po spokojeném životě trefně vyjádřil japonský bás-
ník Nano Sakaki: 

„Velkolepý den
Přinesl jsem vodu ze studánky
Nasbíral dříví do kamen
Popovídal si se sousedem
Slunce zapadá“
Tak vám přeju hodně takových dnů a  nejen 

v roce 2022. Karel Pecl.
Anketu připravila ZDENKA JELENOVÁ

Copak nám a Písku
 asi přinese rok 2022?
Dokončení ze str. 7

Pocta Mozartovi
Mistr dragoun miloval hudbu a určitě měl rád 
i Mozarta, protože jej i maloval. ve čtvrtek 27. 
ledna od 17 hodin, v den narozenin Wolfganga 
amadea Mozarta, vzdáme v Galerii dragoun 
hold oběma mistrům. 

Na počest Mozarta zazní jedno z  jeho nej-
známějších děl „Malá noční hudba“ (český 
název pro Serenádu č.13 pro smyčcový kvartet 
z roku 1787) v podání kvarteta Virtuosi di Pí-
sek s dirigentem Oldřichem Vlčkem. 

A  jako bonus Mozarta i  uvidíte.  Na dvou 
portrétech malovaných olejem, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob, a které nám bu-
dou zapůjčeny, budete moct sami posoudit, 
kde se mistr Mozart mistru Dragounovi pove-
dl lépe. Vstupné 150 Kč.

Zatímco u zakázky u bazénu bylo zmíněno, že 
budou požádáni zastupitelé o zrušení cenového 
stropu za stavbu, zde to nečteme, ale určitě se takový 
návrh dá očekávat. Dostáváme se tak do situace, kdy 
město nejspíš vypíše zakázky bez stropu, a pokud 
se bude soutěžit na cenu, získá zakázku ten nejnižší 
návrh, který může být přesto mnohokrát vyšší, 
než je původně uváděná cena stavby. A bavíme 
se o řádu milionů, takže zastupitele zřejmě čeká 
obtížné rozhodování.

Na programu je také vypsání výběrového řízení 
na pronájem penzionu Živec. Tentokrát jsou pod-
mínky upřesněny o cenu pronájmu objektu a šala-
mounsky je uvedena cena – minimální výše nájem-
ného je stanovena na 100.000 Kč + DPH. Za rok, 
za měsíc, za všechno? Jde o nájem za rok, ale to lze 
zjistit až z přílohy materiálů na zasedání.

Dalším z bodů k projednání jsou změny Pravi-
del o přidělování obecních bytů do nájmu občanů. 
Rada města na svém zasedání dne 2. 11. 2020 pod 
č. usnesení 622/20 schválila nová Pravidla o přidě-
lování obecních bytů do nájmu občanů doplněná 
o  přechodná ustanovení schválená radou města 
dne 25.01.2021 pod č. Usnesení 48/21. Nyní přichá-
zí další změna, mění se výrazně bodové hodnocení 
žádostí, způsob přidělení bytů, kritéria hodnocení 
žádostí, přechodná ustanovení, v případě “znevý-
hodněné životní situace“ se ruší přidělení bodů pro 
případy „hmotné nouze“ (dle evidence ÚP).

Bodů je samozřejmě k projednání víc, jeden si 
dokonce zaslouží celý článek, ale radši až po pro-
jednání. Já osobně jsem zvědavá na přijatá usnese-
ní, především u bazénu a Sovovy ulice.

MIChAELA ŠťAstNÁ

Další zrušené výběrové řízení:
seniorský dům v Sovově ulici

První zasedání rady města v pondělí 17. ledna projedná zrušení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení 
pobytových služeb pro seniory“. Jako důvod se v materiálech na RM uvádí, že 
ani jeden z přihlášených uchazečů o zakázku nesplnil dodržení ceny zakázky. 
Po zrušení veřejné zakázky na stavbu bazénu stíhá stejný osud i Sovovu ulici.

Senioři jsou bohužel stále snadným terčem 
podvodníků a zlodějů. Sociální izolace, pocit 
osamělosti, nepotřebnosti a neporozumění 
okolního světa nahrává podvodníkům, kteří 
spoléhají na to, že starší člověk bude chtít 
příbuznému v nouzi okamžitě pomoci, aniž 
by si cokoliv ověřoval. 

V posledních době eviduje Policie ČR řadu 
oznámení, kde se neznámí pachatelé snažili 
okrást seniory o  úspory. Legend je celá řada, 
v  Jihočeském kraji jsou to v  poslední době 
převážně návrhy na mimosoudní vyrovnání 
ohledně neexistujících následků dopravní ne-
hody syna seniora či seniorky.

Těsně před Vánoci, 22. prosince 2021 v do-
poledních hodinách, se pokusil neznámý pa-
chatel vylákat peníze na čtyřech seniorkách 
z Českokrumlovska. Zavolal na pevnou linku, 
představil se jako lékař, který ošetřuje jejich 
syna po dopravní nehodě. Syn prý nemůže 
mluvit, neboť má překousnutý jazyk, a tak ho 

požádal, aby za něj telefonát vyřídil. Vzhle-
dem k  tomu, že údajný syn způsobil nehodu, 
při které bylo zraněno dítě, které leží v nemoc-
nici ve vážném stavu, potřebuje půjčit peníze 
na mimosoudní vyrovnání, na kterém se s ro-
dinou dítěte dohodl. Pokud seniorka trvá na 
tom, aby jí dal k  telefonu syna, učiní tak, ale 
domnělý syn do telefonu jen huhňá a pláče.

Naštěstí všechny čtyři ženy byly obezřetné 
a  oklamat se nenechaly. Okamžitě zavolaly 
svým synům a  zjistili, že se informace neza-
kládají na pravdě. Vzápětí zavolali na tísňovou 
linku policie linku 158, spojili se s  policisty 
a  učinily oznámení o  pokusu o  podvod. Ne-
buďte důvěřiví, všechny informace si okamžitě, 
nejlépe telefonicky, ověřujte u  svých příbuz-
ných. Pokud už se rozhodnete půjčit peníze, 
předejte je osobně pouze příbuznému, kterého 
osobně znáte, nebo prostřednictvím platební-
ho příkazu v bance na známý účet příbuzného.
por. Bc. Lenka Pokorná, preventistka PČR

Senioři, pozor na podvodné
 telefonáty, ať nepřijdete o peníze!
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Děje se nový začátek. Začátek roku 2022. Koukám 
do křišťálové koule a asi tiše a tajně věřím, že v ní 
uvidím, jak zvládneme a prožijeme – my, Domácí 
hospic Athelas, ale i my všichni, lidé, přátelé, rodiny, 
školy, vy čtenáři - tenhle rok. Leč nevidím zhola 
nic a má to jistě své důvody, proč nejsem darem 
jasnovidectví obdařena. Budoucnost tedy zůstává 
(naštěstí) skryta, avšak začátky všech roků v sobě 
přesto vždycky nesou novou naději, nezdá se vám? 
Vůni změny, nových obzorů, příslib dalších mož-
ností, doufání v lepší zítřky…

Nedá mi to však nepodívat se tedy alespoň do 
minulosti. Na všechny loňské  vydařené i neusku-
tečněné plány, na věci hotové i na ty „pozastavené“. 
Poznámka na okraj: vy co jste vloni v březnu četli 
o mé narozeninové výzvě či dokonce přispěli skrze 
ni píseckému hospici, vězte, že já jsem pro Athleas 
(a jako poděkování všem dárcům i kolegům v hos-
pici), nakonec do té Otavy na Silvestra opravdu 
vlezla. „Mami, prosímtě a už takový kraviny příš-
tě nevymýšlej!“ – povídala moje dcera, když jsem 
před odjezdem k  lávce Dagmar Šimkové hledala 
sluneční brýle a  boty na pláž, abych poděkovala 

tomu Nejvyššímu za krásné slunečné silvestrov-
ské poledne. Opalovací krém jsem si zapomněla. 
A přátelům na horách, kteří chtěli lyžovat, jsem se 
za těch objednaných 15 stupňů omluvila. Každo-
pádně jsem opravdu ráda, že tuhle ledovou záleži-
tost si na seznamu mohu odškrtnout jakožto akci 
zdárně ukončenou. Uf. Věc neukončená naopak 
dřímá, mrška jedna pletená, v Městské knihovně 
Písek. Lze ji vidět za dvěma skly z kavárny Upekla 
přes nádvoří. Jedna rulička vedle druhé. Zajděte ji 
tam „okouknout“. 

Hospic však, jak je zřejmé, není ani klub otav-
ských otužilců, ani výrobna pletených dek, do-
konce ani agentura na pořádání zvláštních papu-
čových kulturních akcí. To hlavní, to z  vnějšku 
neviditelné, ale nejdůležitější, to, proč Domácí 
hospic Athelas existuje, jsou stovky a tisíce hodin 
zdravotnické, sociální, psychologické a duchovní 
péče, kterou písecký hospic v loňském roce posky-
tl svým nevyléčitelně nemocným pacientům. Stov-
ky a  tisíce hodin jejich času stráveného DOMA, 
v kruhu svých blízkých. Stovky a tisíce hodin lás-
ky. Mnoho času. Čas… Minulost. Budoucnost. 
A  v  tom nepatrném okamžiku mezi nimi se na-
chází jakési „teď“. Místo, v  němž se právě v  to-
mhle momentě nalézáme. Místo přechodu z jedné 
chvíle do druhé. Území nikoho mezi starým a no-
vým. Mezi uzavíráním a plánováním. Je to místo 
vděčnosti a radosti za to, co se podařilo, a možná 
i smutku, bolesti spjaté s tím, co nevyšlo nebo co 
nám život vzal. Co bylo před malou chvílí mým 
TEĎ, je, „nežbysřeklšvec“, čistokrevná minulost. 
A tak to plyne pořád dál. Všimli jste si také, že ta 
doba sváteční i novoroční v sobě, více než kdy jin-
dy, ukrývá možnost zastavit se v čase i v prostoru? 
Uvidět svoje teď, trochu ho nafouknout a možná, 
ať je Silvestr, Nový rok nebo jakýkoliv jiný den, 
vytvořit si takové tiché místo v  sobě, na dně své 
duše, které nám umožní se nadechnout, vydech-
nout, nabrat sílu a udělat krok dalšího teď, do věcí 
příštích, třeba i do roku 2022… 

A  já teď tedy na závěr využiji tohle „papírové 
místo“, první vydání Píseckého světa v tomto roce, 
jako prostor k  nasměrování pohledu do měsíců 
příštích, do blízké budoucnosti života hospice. 
Plánů by bylo mnoho. Kéž je nám přáno. Za prvé 
máme velký záměr. Rádi bychom – pokud se to 
podaří – v tomto roce otevřeli u nás v hospici no-
vou ambulanci paliativní medicíny, aby pacienti 
z celého okresu nemuseli dojíždět za specialistou 
do Českých Budějovic. Držte nám tedy, prosím, 
všechny pěsti, které máte. Chystáme se také pl-
nou silou podpořit vznik Místa v srdci – pietního 

místa na lesním hřbitově k uctění památky dětí 
zemřelých v  těhotenství, během porodu či krát-
ce po něm. Je to téma nelehké a  budeme o  něm 
ještě psát později i besedovat v písecké knihovně. 
A samozřejmě vás také s největší radostí potkáme 
v květnu na kamenném mostě zabaleném do naší 
obří deky, na Papučovém dni, při koncertech, ve 
městě, u  dobré kávy, při běhu Po březích Otavy, 
kdekoliv. Místo se totiž vždycky najde. Když o tom 
tak přemýšlím, Domácí hospic Athelas je vlastně 
sám o  sobě takovým Místem v  čase, v  prostoru 
i  v srdci, v jehož středu stojí a vždycky bude stát 
člověk. Člověk na konci své životní pouti. V ob-
rovsky náročné životní situaci, avšak obklopen 
svými blízkými. DOMA. A to je, myslím, nakonec 
to nejdražší místo na světě. 

Tak vám všem, milí čtenáři, přejeme v  tomto 
roce hodně chvil strávených přesně na tom místě, 
kde chcete sami být. Krásný nový rok!

KAtKA LItERÁKOVÁ
Domácí hospic Athelas 

POMOC ATHELASU V ROCE 2022
A nyní ta těžší část. Domácí hospic Athelas se 
letos velmi pravděpodobně dostane do situace, 
kdy skončí velké dotační programy, nové zatím 
v nedohlednu a platby zdravotních pojišťoven ještě 
stále zdaleka nepokryjí náklady na provoz celé 
organizace. Taková je realita mobilních hospiců 
v celé ČR. Podle všeho budeme se zvyšujícím se 
počtem našich pacientů potřebovat další dvě auta, 
abychom se k nim měli jak dostat – jezdíme po 
celém okrese i za jeho hranice. Uděláme skrze be-
nefiční akce, sbírky a další kroky všechno, co bude 
v našich silách, abychom hospic zvládli financovat. 
Nebude to jednoduché, ale věříme, že dobrým 
věcem je nebe nakloněno. Pokud nám však můžete 
pomoci i vy osobně a darovat jakoukoliv měsíční 
i jednorázovou částku, abychom nemuseli provoz 
hospice žádným způsobem omezovat, budeme moc 
vděční za vaši podporu.

Každou korunu využijeme pečlivě a moudře na 
to, abychom mohli tady v Písku a okolí fungovat 
a nadále pečovat o naše pacienty. To je naše práce.

Číslo účtu: 8491450001/5500

Prosíme, zanechejte nám ve zprávě kontakt na 
vás, rádi bychom vám poděkovali. Z celého srdce.

Lednový Athelas: 
Místo v čase, prostoru i srdci

Venku mrazivo, krásno, za oknem zvuk projíždějících aut. Hlas telefonujících 
kolegů v kancelářích. Běžný lednový den. Svět jako by znovu pomalu startoval 
svůj motor, doznívá prožitek vánočních dnů a nocí...

KULTURA

Milí příznivci a přátelé muzea, jak všichni víte, 
stejně jako rok minulý, i rok 2021 opět pozname-
nala covidová krize. Tento byl snad o něco málo 
příznivější, zavřeno pro návštěvníky jsme museli 
mít „jenom“ 62 dní. Hned tři výstavy tak byly na-
instalovány a my jen čekali, kdy na nich budeme 
moci přivítat návštěvníky. Nakonec jsme je mohli 
představit pouze na našich facebookových strán-
kách. Před zavřený vstup do muzea jsme alespoň 
vystavili zajímavý exponát, čerstvý přírůstek do 

našich sbírek – část zkamenělého stromu z pravěku. 
Do jedné z výloh drogerie pana Jouji v Janáčkově 
ulici jsme nainstalovali několik sbírkových před-
mětů s drogistickou tematikou a umístili jsme tam 
obrazovku s pravidelně se obměňujícími informa-
cemi o našich akcích. 

Žel jich – na rozdíl od minulých let – nebylo 
mnoho. Z  důvodů odpovědnosti za zdraví pře-

devším starších spoluobčanů jsme rezignovali na 
pořádání oblíbených přednášek, zrušili jsme mu-
zejní noc i  mineralogickou burzu, omezili jsme 
vernisáže i některé další programy, kterými jinak 
přispíváme k  bohatosti kulturní nabídky města. 
Neznamená to však, že bychom na naši činnost 
rezignovali zcela. Získali a zprovoznili jsme nový 
orchestrion (ten, na který jste již byli zvyklí, jsme 
museli vrátit), a  nyní v  muzeu opět zvesela vy-
hrává podobný unikát, tentokrát z  pozůstalosti 
po známém režisérovi Zdeňku Podskalském. Ex-
pozici archeologie jsme doplnili o nové zajímavé 
exponáty, figurína ostrostřelce dostala reálnou 
uniformu a v nové vitríně můžete obdivovat mo-
del Kamenného mostu, vytvořený podle nejno-
vějších odborných názorů. Tak nějak ho mohli 
před staletími vidět naši dávní předkové.

Každý, kdo přišel na nádvoří, nemohl si ne-
všimnout novotou svítící šindelové střechy na 
pavlánu. Výstavní prostor v  Chodbě knihovny 
získal kvalitní světla a  Galerie a  Malé výstavní 
síně nové žaluzie. Zcela se též proměnil výstav-
ní sál v naší pobočce na náměstí v Protivíně. Na 
rybníce Řežabinci, při naší další pobočce – pozo-
rovací věži – jsme vyměnili staré dubové lávky za 
nové. Naši odborní pracovníci měli více času za-
bývat se sbírkami a vlastními výzkumy v terénu. 
Nejpilnější byli jako vždy archeologové, kteří celé 

měsíce neúnavně pracovali např. na Velkém ná-
městí v Písku, na výzkumu mohyl u Údraže či na 
trase budoucí dálnice. Vydali jsme několik drob-
ných tisků, limitovanou edici kopií stříbrných 
brakteátů Přemysla Otakara II. či Písecký betlém 
Vladimíra Müllera.

Děkujeme za dosavadní přízeň, které si velmi 
vážíme, a věříme, že rok 2022 přinese všem pev-
né zdraví a ještě pevnější nervy k zvládnutí oče-
kávaných nepříjemností. Hlavu vzhůru!

JIŘÍ PRÁŠEK,  Prácheňské muzeum

V Prácheňském muzeum v Písku začala s novým rokem pravidelná dvouměsíční 
přestávka. Dříve než se 1. března znovu otevřou brány píseckého hradu, je 
čas na malé ohlédnutí za rokem předchozím. O tom, jak se dařilo instituci, 
střežící za svými zdmi všechny možné artefakty dokumentující život a dobu 
našich předků, hovoří ředitel muzea PhDr. Jiří Prášek.

Prácheňské muzeum
rekapituluje zvláštní rok

Výraznou stopu zanechala v roce 2021 v muzeu 
multiumělkyně Milli Janatková – hrála, zpívala 

i vystavovala, foto PM

Poslední výstavou v roce 2021 byla ta s názvem Vánoce z lípy řezané, foto PM

Březnovou výstavu fotografií Roberta Vana návštěvní-
ci neviděli. Muzeum muselo zůstat uzavřené, foto PM

Kateřina Literáková (vpravo) s podporou   Petry 
Márové splnila na Silvestra svou výzvu.

Lucie Bílá zazpívá 
v Písku své 

nejmilejší písně
Populární česká zpěvačka Lucie Bílá přijede 
potěšit své příznivce do Divadla Fráni Šrámka 
ve středu 19. ledna od 19 hodin. Návštěvníci 
se mohou těšit na emotivní koncertní pro-
gram Recitál, při kterém Lucii Bílou doprovází 
skladatel a klavírista Petr Malásek.

Lucie Bílá a Petr Malásek spolu vystupují na 
koncertech po celé republice již řadu let a za 
tu dobu sestavili repertoár jim nejmilejších 
písní, které zazní i  v Písku. Znají se řadu let 
a  jsou hudebně i  lidsky naladěni na stejnou 
notu. Přijďte se přesvědčit sami!     CK-
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STROM SETKáVáNÍ
Nová 99, Písek – Hradiště, 
tel. 777 571 529, 
info@strom-setkavani.cz, 
www.strom-setkavani.cz.
•  Práce s dechem a emocemi, (individuální) 
konstelace – Dita Macháčková, 

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

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

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

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

Bližší informace získáte i v píseckém Senior Pointu, 
který pro držitele senior pasu připravil kulturní 
akce za zvýhodněné ceny. 

Na koncert klavíristy Miroslava Sekery 
a houslisty Josefa špačka, na kterém zazní v Tro-
jici 16. ledna vynikající skladby od prestižních 
autorů, získávají slevu 100 Kč na vstupném. 

Zvýhodněná cena je také na abonentku na cy-
klus přednášek pro zahrádkářské nadšence, Taje 
a krásy zahradničení. Jedná se o zahradnické ka-
lendárium, kde se vždy na jednotlivé přednášce 

Seniorpasy přinášejí výhody 
i v Centru kultury města Písek

Divadlo Pod čarou pořádá ve dnech 28.–30. ledna 
již 3. ročník nepostupové přehlídky ochotnických 
divadel z celé republiky. Pozvání na letošní ročník 
přijalo 7 souborů, které se "utkají" o ceny „stříbr-
ného větru“. Představení se budou odehrávat na 
velké i malé scéně. Divadelní maraton začínáme 
v pátek 28. ledna a festival ukončíme v neděli 30. 
ledna vyhlášením oceněných souborů.

Na prknech, která znamenají svět uvidíte před-
stavení: Modelka XXL v covidové úpravě v podá-
ní DS TYL Dačice; Maude,Lionel a prst Jacksona 
Pollocka je hra, kterou zahraje DK Jirásek Česká 

Divadlo Pod čarou přivítá 
ochotníky na festivalu Stříbrný vítr

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

TIPY Píseckého světa z kalendáře akcí

Koupím smyčcové nástroje. Housle, 
violu, violoncello, kontrabas. Koupím 

i poškozené nástroje. 607 602 733

dozvíte, co pro svou zahrádku udělat, právě v ten 
správný čas. Držitelé senior pasu navíc dostanou 
(při zakoupení permanentky na 6 lekcí za 350 
Kč) volnou vstupenku do Kina Portyč na film 
dle vlastního výběru. Zhruba v  polovině února 
se mohou nejen senioři těšit na divadelní před-
stavení Romeo a  Julie, které přivezou do Písku 
Městská divadla pražská. Slavný příběh o  lásce 
a nenávisti mohou držitelé senior pasu zhlédnout 
za 350 Kč. Kompletní program najdete na webu 
www.centrumkultury.cz.

I v letošním roce pokračuje Jihočeský kraj v projektu Senior Pas, jehož systém 
slev a výhod mohou čerpat občané ve věku 55 let a více, s trvalým bydlištěm 
v Jihočeském kraji. Všechny potřebné informace o projektu s možností on-line 
registrace jsou zájemcům k dispozici na adrese www.seniorpasy.cz.

Lípa; Zmatkaři z  Dobronína přivezou divadelní 
kus s názvem Podnebí; početný ženský ansámbl 
ŽAS Homole vám rozhýbe bránice hrou Lock-
-downův syndrom aneb hlavně mír a  klid; s  ti-
tulem Klub přijede Ochotnický spolek Žumpa; 
a domácí ochotníky bude reprezentovat Prácheň-
ská scéna s komedií Poprask na laguně. V pátek 
i sobotu se po divadelních představeních můžete 
těšit na hudební doprovodný program.

Vstupné na celou třídenní přehlídku je 300 ko-
run, na sobotní program 200 korun a pouze páteč-
ní či nedělní vstupenka vyjde na 100 korun. Pokud 
si vyberete jedinou hru, zaplatíte 60 korun, stejně 
bude stát i každý večerní doprovodný program.

ZByNěK KONVIČKA

V Písku zahajuje činnost meditační 
centrum buddhismu Diamantové cesty

Písecké centrum buddhismu diamantové cesty 
slouží nejen praktikujícím. Je zde pro ty, které 
zajímá moderní forma buddhismu v evropě. Je 
zdrojem informací, meditačních metod a inspi-
race, které nabízí tradiční tibetská buddhistická 
škola karma kagjü. Meditační centrum v Písku je 
jedno z více než 700 center, která po celém světě 
založil lama Ole Nydahl.

Centrum buddhismu Diamantové cesty sídlí 
na adrese V Koutě 92 (u Palackého sadů) a popr-
vé bude otevřeno pro veřejnost v pátek 14. ledna 
od 18 hodin. Od 20 hodin se bude konat před-
náška na téma buddhismus v  každodenním 
životě v nedaleké Sladovně (Velké náměstí 113).  

Pravidelný program centra: 
Každé pondělí od 18 hodin meditace pro veřej-
nost. Jindy po telefonické domluvě. Více informací 
o buddhismu a programu píseckého centra najdete 
na www.bdc.cz.

lama Ole Nydahl je učitelem linie Karma Kagjü, 
jedné ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. 
Spolu se svou ženou Hannah se stali prvními zá-
padními žáky 16. Gjalwy Karmapy, jednoho z nej-
větších tibetských mistrů meditace minulého sto-
letí. Ten je požádal, aby přenesli Buddhovo učení 

na Západ. Lama Ole Nydahl zde doposud založil 
více než 700 buddhistických center. Jeho moderní 
přístup k předávání učení přispěl k rostoucímu zá-
jmu o buddhismus v západním světě. 

17. karmapa Thinle Thaje dordže se narodil 
v Tibetu v roce 1983. V 11 letech uprchl i se svou 
rodinou z  okupovaného Tibetu do Indie a  po-
sléze byl druhým nejvyšším lamou linie Karma 
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Kagjü, 14. Šamarpou, oficiálně rozpoznán za re-
inkarnaci Karmapy. V současnosti žije v Novém 
Dillí v  Indii. Je hlavním držitelem odkazu linie 
Karma Kagjü. Na celém světě má tisíce žáků. 
Všechna centra buddhismu Diamantové cesty 
fungují pod jeho duchovním vedením. 

kONTakT: veronika vápeníková, 
tel. +420 739 950 181

Se Sekerou 
na Špačka

Píseckou Trojici rozezní v neděli 16. led-
na při společném koncertním vystoupení 
vynikající sólisté, houslista Josef špaček 
a klavírista Miroslav Sekera.

Josef Špaček je houslista, který si svou 
hrou podmaňuje publikum celého světa 
a  řadí se mezi nejvýraznější talenty své ge-
nerace. Jeho hra vyniká technickou jistotou, 
virtuozitou, osobitým výrazem a  širokým 
rozsahem barevnosti zvuku. Josef Špaček 
vystupuje s významnými orchestry po celém 
světě. V roce 2011 se stal historicky nejmlad-
ším koncertním mistrem České filharmo-
nie a  na této pozici setrval devět sezon až 
do roku 2020. Orchestr jej v roce 2016 jme-
noval rezidentním umělcem.

Miroslav Sekera patří k  výrazným osob-
nostem naší mladé klavírní generace. Jeho 
hra se vyznačuje smyslem pro barvu a  je-
dinečností projevu. Získal řadu ocenění 
v mnoha významných soutěžích u nás i v za-
hraničí. Hře na klavír se věnuje od tří let, 
kdy jeho nevšední talent objevila vynikající 
pedagožka profesorka Zdena Janžurová. 
Současně s klavírem započal studium hry na 
housle. Díky umění hry na klavír a současně 
na housle byl vybrán do role malého Mozar-
ta v  oskarovém filmu „Amadeus“ režiséra 
Miloše Formana.

Vstupenky na recitál Josefa Špačka a Mi-
roslava Sekery, který se vyznačuje špičkovou 
úrovní, zakoupíte na pokladnách CKmP 
nebo online na www.centrumkultury.cz.

Loutkové divadélko 
Nitka zve:
Neděle 23. ledna od 14:30 hod.
O ustrašeném čertovi, Jak se krejčí 
upsal čertu 
 – dvě loutkové pohádky o čertech a nebojácném 
Kašpárkovi. Vstupné 50 Kč.

Loutkové divadlo Nitka Pí-
sek, Bakaláře 43/6, (vchod 
vedle Charity), tel. 605 845 
890, www.nitka-pisek.cz, . 
REZERVOVAT VSTUPEN-
KY NELZE – přijďte včas!

Druhý ročník festivalu Stříbrný vítr zahajoval Míra 
Pokorný v únoru 2020. O rok později zůstávaly tou 

dobou brány divadel zavřené...  Foto archiv DPČ.

„Budou pokáceny stromy, u kterých byl shledán 
špatný zdravotní stav nebo zásadní defekty, které 
mají vliv na zachování jejich provozní bezpečnosti 
na stanovišti,“ řekl koordinátor městské zeleně 
Ondřej kofroň. Všechny dřeviny budou během 
jara nahrazeny novou výsadbou.

Kácení je naplánováno na Výstavišti, v prosto-
ru před letním kinem, kde je porost průběžně 
obnovován. „Letos zde bude pokáceno pět stromů 
– javorů a lip, které mají výrazné defekty na kmeni 

V širším centru města bude do konce března 
pokáceno přes 20 stromů ve špatném stavu

a  jsou viditelně napadeny dřevokaznými houba-
mi,“ vysvětlil Ondřej Kofroň. Dále bude odstra-
něno devět višní křovitých rostoucích před domy 
v Čechově ulici – na náplavce mezi Kamenným 
a  Novým mostem. Stromy rychle usychají vli-
vem zásadního napadení dřevokaznou houbou 
a dalšími škůdci. „V Lipové aleji bude v souladu se 
zpracovaným dendrologickým posudkem přistou-
peno k další navržené etapě, kdy dojde k odstra-
nění šesti lip, které jsou podle místního posouzení 
v aktuálně nejhorším stavu. Další zásahy navrže-
né posudkem budou realizovány v  následujícím 
roce,“ uvedl Ondřej Kofroň. 

Poslední významné kácení proběhne v aleji na 
Bakalářích, kde bude odstraněn jírovec v blízkosti 
tržnice. Strom se stal v roce 2019 cílem útoku van-
dalů, kteří mačetou poškodili zásadní část kme-
ne s  hlavními vodivými pletivy. I  přes veškerou 
snahu městských služeb již nelze tomuto stromu 
zajistit dlouhou perspektivu na stanovišti, aniž by 

Odbor životního prostředí ve spolupráci se správcem městské zeleně, 
Městskými službami Písek, určil přes 20 stromů rostoucích v širším centru 
města, které je nutné porazit do konce tohoto období vegetačního klidu. 

nedošlo k narušení jeho bezpečnosti. „Odstranění 
tohoto stromu bylo konzultováno s odbornou arbo-
ristickou firmou, která v  minulém roce prováděla 
ošetření celé aleje. Z důvodu budoucího vyhnívání 
poškozené části a viditelně oslabené vitality doporu-
čila strom z ošetřujících prací vyjmout a přistoupit 
k jeho pokácení, dokud okolní stromy poskytují pro 
výsadbu nového jednice dostatek světla a životního 
prostoru,“ doplnil Ondřej Kofroň. Na jeho místo 
byl již zakoupen strom o větší pěstební velikosti. 

PEtRA MěŠťANOVÁ, tisková mluvčí
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Písecká Naděje ukazuje 
klientům lepší budoucnost

Spolek NADĚJE provozuje předškolní kluby 
Chaloupka, Margaretka a Klíček a čtyři kluby 
doučování pro děti ze základních škol. Cílem je 
podpora předškolních dětí a žáků se sociálním 
znevýhodněním. Provoz sedmi klubů je financován 

Životy nás všech nadále ovlivňuje koronavirová situace. Skrýváme svůj úsměv 
pod respirátory a rouškami, nepodáváme si ruce a udržujeme odstup. I přes 
všechna úskalí uplynulého roku mohla díky donátorům NADěJE v Písku 
pomáhat klientům v náročných situacích a poskytovat své služby.

KULTURA

Roman Kubička:
výstava Malá retrospektiva

Při instalování výstavy jsem nemohla nevzpome-
nout mnoha našich společných odpolední u malíř-
ského stojanu v ateliéru Františka Romana Dragou-
na, ještě ve společnosti Jiřího Řeřichy. V pozdějších 
letech vzpomínám i na výstavy Romana Kubičky 
v Prácheňském muzeu, které jsme společně s his-
torikem umění Jaromírem Procházkou Romanovi 
připravili k jeho šedesátinám i sedmdesátinám. 
Milou vzpomínkou je pro mne i rozsáhlá výstava 
„Jihočeští umělci po 25. letech“, kterou jsme s Ja-
romírem Procházkou instalovali v galerii Prácheň-
ského muzea a kde byl Roman Kubička zastoupen 
svými rozměrnými plátny. 

A tak ke mně vzpomínky přicházejí, na skvělé-
ho malíře, noblesního člověka s jeho komplikova-
nou duší, s neustálými pochybnostmi a s neustá-
lým hledáním smyslu všehomíra na tomto světě.

Jaromír Procházka, historik umění: „Hle-
dačství se projevilo v  Kubičkově malířské tvorbě 
především v devadesátých letech minulého století. 
Autorova výtvarná poetika se proměňovala v du-
chu postmodernistických tendencí. Nové dobové 
trendy přivedly malíře k zjednodušení tvaru, kte-
rý si ale ponechal dynamičnost předchozích kom-
pozic. Barevná škála je téměř zachována, velké 
plochy jsou narušovány hmotou barvy, gestem 
ruky. Také v  tomto případě nalézáme kontinuitu 
s předchozí periodou. Obrazy mají stále sílu osobní 
výpovědi. Před divákem tak defilují práce v monu-
mentální a lapidární formě. Právě toto období vy-
tvořilo základ osobitého a vyzrálého díla Romana 
Kubičky. Objektem jeho zájmu zůstává především 

člověk v  jeho nespočetných záhadných podobách. 
Obrazy Romana Kubičky se stávají svědectvím 
zápasu umělce o podání výpovědi o sobě a o světě 
ve kterém žije – svojí vlastní výtvarnou řečí. Tím 
zanechávají pozoruhodnou stopu v  plynoucím 
čase.“ (Z textu k výstavě u příležitosti malířových 
sedm desátin, 2018)

ROMaN  kubIČka, akad. malíř, 25. 12. 1948 
Nišovice u Volyně – 16. 6. 2020 České Budějovice

Studia: Akademie výtvarných umění v  Praze. 
V  letech 1983 – 84 pracoval jako arteterapeut 
v  psychiatrických zařízeních (DPL Opařany 
a  v  Českých Budějovicích). V  letech 1994 – 97 
externě učil figurální kresbu na privátní Střed-
ní uměleckoprůmyslové škole v  Písku. Od roku 
1986 byl odborným asistentem na Pedagogické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích, učil zde figurální kresbu, malbu a předná-
šel malířskou technologii. Ve své volné tvorbě se 
zabýval převážně figurální malbou expresivního 
charakteru a příležitostně ilustrováním.

Během let uskutečnil řadu samostatných výstav 
a  zúčastnil se desítek kolektivních výstav doma 
i  v  zahraničí. Zastoupen je v  Alšově jihočeské 
galerii, Ministerstvu školství ČR, dále v  Cent-
ru dokumentazione Lusern Itálie, Prácheňském 
muzeu v Písku a řadě privátních sbírek.

IRENA MAŠÍKOVÁ KONŠtANtOVÁ

V Městské knihovně Písek se 4. ledna uskutečnila vernisáž výstavy 
akademického malíře Romana Kubičky, která potrvá do konce měsíce. 
Expozice předkládá svým divákům převážně tušové kresby, ale zároveň 
i několik rozměrných obrazů zhotovených akrylem. Výstava nese název „Malá 
retrospektiva / akryly a kresby“ a zahrnuje práce autora v rozmezí téměř 
třiceti let, až do jeho náhlého odchodu v roce 2020.

prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny 
výhodou (3V) s registračním číslem: CZ.02.3.6
1/0.0/0.0/16_039/0011718. podpořeného z EU, 
v rámci operačního programu OP VVV od 1. 7. 
2019 do 30. 6. 2022. 

Lektorky dětských klubů radí rodičům v otáz-
kách vzdělávání a  zdraví dětí, zprostředkovávají 
kontakty s  návaznými organizacemi, pomáhají 
školákům se zvládnutím probíraného učiva, psa-
ním domácích úkolů, přípravou referátů, procvi-
čováním učiva. Probíhá spolupráce s učiteli písec-
kých škol, aby pomoc dětem při vzdělávání byla 
individuální, „šitá na míru“ a účinná. Dětem jsou 
zprostředkovány různé aktivity, jako jsou návště-
vy městské knihovny, svíčkárny, Prácheňského 
muzea, tanec v  tanečním studiu, pro starší děti 
probíhají besedy na různá preventivní témata.  

Také podporujeme mezigenerační setkávání 
dětí a  seniorů. I  když vzhledem k  situaci není 
možné seniorům prezentovat secvičená pásma 
básniček a  písniček, a  covid omezuje sociální 
kontakty, dochází děti předškolních klubů jednou 
měsíčně předávat dárky pro potěšení přátelům 
do  Diakonie Blanka. Balíčky obsahují přáníčka, 
obrázky, výtvory z  různých materiálů, věnečky, 
které je možno využít pro výzdobu pokojů, dveří 
a nástěnek a vztahují se k ročnímu období. 

NADĚJE se dále věnuje oblasti sociální práce 
s jednotlivci i rodinami ocitajícími se v nepřízni-
vé sociální situaci. Tyto činnosti jsou podpořeny 
prostřednictvím Evropského sociálního fondu 
z  Operačního programu Zaměstnanost. Jedná 
se o projekt Podpory sociálních služeb v Jihočes-
kém kraji V, který podporuje sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s  dětmi a  projekt Rodinného 
centra eN (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576), 
které je spolufinancováno Evropskou unií od 1. 9. 
2019 do 30. 6. 2022. 

Práce s jednotlivci je podpořena dotačním pro-
gramem Jihočeského kraje. Z celkových nákladů 
pobočky v  Písku 12 450 000Kč byl Jihočeským 
krajem podpořen Terénní program částkou 1 544 
000 Kč a Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež bylo dotováno 1 962 000Kč.  

Děkujeme také Městu Písek za spolupráci a pod-
poru všech našich aktivit a činností v roce 2021.

Služby písecké NADĚJE mají již dvacet let spo-
lečný cíl –  pomáhat ke zlepšení životní situace 
klientů, aby mohli rozvíjet své dovednosti a smě-
řovat k  lepší budoucnosti. Držme si palce, ať to 
v roce 2022 vypadá nadějně, ať nacházíme stále 
nová řešení situací, ať těžké zkušenosti mají smysl 
a daří se spolupráce a prohlubují se vztahy. Pře-
jeme, ať nový rok je lepší než ten starý, ať všichni 
máme práci, přátele, lásku a pevné zdraví. Štěstí, 
ať nás provází a nic dobrého se nezkazí!

Za NADěJI připravila hana Šefránková

Zvonkové setkání 
na Mehelníku

 22. ročník Zvonkových setkávání a průvodů 
jsem zahájili 25. 11. 2021 v 17.17 hodin na terase 
Národního muzea v Praze. Následně se akce ko-
naly na cca 20 místech v Česku, 31. prosince také 
na Mehelníku. Na fotografii Lenky Goetzové je 
Zvonkové setkání Marcela Goetze s  píseckým 
cyklistou Víťou Velíškem a Pihorem (vládcem 
Píseckých hor)

23. ročník Zvonkových setkávání a průvodů 
zahájíme 24. 11. 2022 v 17.17 hodin (se sedm-
desátníky) na terase Národního muzea v Praze 
a ukončíme 1. 1. 2023 u rozhledny na Petříně.

Nejen na Zvonková setkávání se těší
Marcel a Lenka Goetzovi 

Pohádkové království a nový odbor KČt

Roman Kubička v ateliéru v Českých Budějovicích. Foto Jaroslav Sýbek

Na pondělí 13. prosince 2021 připadlo 60. výročí smutné události, která tehdy 
silně zasáhla širokou píseckou veřejnost. Toho dne, po cestě na praxi na školní 
statek v dobešicích, přišlo při tragické dopravní nehodě o život pět studentů 
zemědělské školy se svým učitelem. 

Na své spolužáky tehdejší studenti nezapomínají ani po tolika letech. Vzpo-
mínka je stále živá a vzhledem ke kulatému výročí bylo setkání emotivnější. 
Tentokrát bývalí studenti zavzpomínali se současnou ředitelkou školy Marií 
Procházkovou. „Já jsem tehdy na světě ještě nebyla, ale moje maminka kamará-
dila s jednou z oněch dívek, které nehodu nepřežily. Vím, jak velmi ji to zasáhlo.“ 
říká paní ředitelka. Bývalí studenti položili květinu k pamětní desce ve škole. 
Čas využili i ke krátké prohlídce budovy. Vzpomněli, jak budova vypadala za 
jejich studií, jak pracovali na zahradě, vzpomínali na praxe na školním statku. 
Pozvání paní ředitelky k další návštěvě moc rádi přijali. 

ROMAN JEDLIČKA

Vzpomínka na Střední zemědělské škole v Písku
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Při plánování expedic do zahraničí musíme velice 
uvážlivě volit, do jaké země se vypravíme. Nejdřív 
je třeba vybrat kontinent. Protože po první expedici 
v roce 1995 jsme už leckde byli, a leckam se ještě 
chceme vydat v budoucnu, zvolili jsme pro rok 2006 
Jižní Ameriku. Ale i to je samozřejmě velké sousto. 
Je třeba vybrat jen jednu zem. Ta musí mít natolik 
pestré a různorodé přírodní prostředí, aby uspoko-
jila zájmy několika zoologů specialistů. Uvažovalo 
se o Brazílii, Kolumbii, Guayaně a Venezuele.

O  různorodosti přírodního prostředí napoví 
množství druhů živočichů, které v té které zemi 
žije a  určitou zárukou je i  rozloha chráněných 
území. Venezuela chrání 15 % svého území. To jí 
dává docela slušnou šanci v našem rozhodování. 
Ale taky by v  ní mohly být chráněné třeba jen 
pralesy nebo pouště. To by pro nás nebylo. Pro-
to jsme se podívali na seznam národních parků. 
Nabízel nám korálové útesy v  Karibském moři 
a  mangrovové porosty na jeho pobřeží, bažiny 
a delty řek, deštný prales,  jeskyně s lelky guačá-
ro, hřeben And s  nejvyšší horou Bolívar (5007 
m n. m.) a s horskými pláněmi, náhorní planinou 
– párámo – a s vysokohorským pralesem. K tomu 
Velká savana se světovým unikátem – s několika 
desítkami stolových hor, z  nichž jedna je i  pří-
stupná (Roraima). Miska vah se výrazně začala 
přiklánět k Venezuele. Určitou zárukou úspěchu 
expedice je i počet zvířecích druhů. Ty především 
jsme chtěli vidět, slyšet, a pokud to bude možné, 
i vyfotografovat. Takže hurá na internet. 

Na území, které je 11 x větší než naše repub-
lika, žije 327 druhů savců, z  toho je 150 druhů 
netopýrů. Aleš jásá, Radek už tolik ne, protože už 
třikrát ve Venezuele byl a zabývá se právě výzku-
mem venezuelských netopýrů. Hnízdí v  ní také 
1346 druhů ptáků, z toho 97 druhů kolibříků. Já-
sáme – Petr a já. Je to velký rozdíl proti 200 dru-
hům hnízdícím u nás. Kromě těch větších zvířat 
zůstává ještě taková ta žoužel, jako jsou bezob-
ratlí, obojživelníci a plazi. Motýlů, brouků, vážek 
a jiných hmyzáků je ve Venezuele, podobně jako 
i jinde v tropech, nesčíslné množství. Jásá Dušan 
a Ivoš. A co třeba hadi? Těch je 140 druhů. Jásá 
Zdeněk a Kuba. Koukám, co to na netu ještě je? 
Jó, mis World – pět exemplářů. Jásáme všichni. 
To rozhodlo. Na podzim 2006, 508 let po Kolum-
bovi, se do Venezuely vydáme i my. To není tak 
velké zpoždění. Dřív se nám to nehodilo. 

Ale vlastní rozhodnutí expedici nedělá, je to 
jen první krok. Abychom mohli vyrazit, čeká 
nás ještě spousta práce. Prvním předpokladem je 
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kontakt s nějakým místním vědeckým zařízením, 
které bude pro místní úřady naším garantem 
a umožní nám třeba přístup do míst, kam se běž-
ný turista nedostane a také dokumentaci našich 
zjištění. Ta může být samozřejmě fotografická, 
ale pro bezobratlé živočichy jsou nutné hmotné 
doklady, protože často jen díky nim je možné ur-
čení jednotlivých druhů. 

Na to, abychom získali podporu venezuelských 
úřadů a  institucí, by jistě členství ve Společnos-
ti Zoogeos nestačilo. Ale když se k  tomu přidá 
ještě podpora a  záruka solidnosti od minister-
stva kultury a našeho velvyslanectví, je šance na 
úspěch velká. Zvlášť když už jeden z  členů vý-
pravy, náš odborný průvodce Mgr. Radek Lučan, 
s Universitou v Méridě několik let spolupracuje 
při výzkumu společenstva netopýrů. Radek ve 
Venezuele několikrát byl, zná místa bohatá na 
faunu a má na mnoha místech dokonce kontak-
ty, které nám umožní nejen bezproblémový po-
hyb v chráněných územích, ale i levné ubytování 
přímo v  terénu. Díky němu budeme moci lovit 
nejen brouky, motýly a jinou drobnou žoužel, ale 
i  netopýry. Podporu Ambasády jsem zajistil já, 
protože tehdejší velvyslanec, geolog RNDr. Jirka 
Jiránek, byl můj kamarád a  kolega ze studií na 
Přírodovědecké fakultě. 

Kromě údajů o přírodních poměrech jsou pro 
naše cesty důležité i informace o politické situaci, 
Nestabilní stav by nám mohl přinášet problémy 
a  někdy i  značná nebezpečí. Od velvyslanectví 
jsme se dozvěděli, že značným problémem je zlo-
činnost. Ta je soustředěna do Caracasu a větších 
měst. Měli jsme představu, že se v hlavním městě 
zdržíme jen velmi krátce a přitom budeme v bez-
pečí velvyslanectví a že žádná další větší města ne-
navštívíme. Dalším problémem mohl být kontakt 
s policií a armádou, protože Venezuela se „pyšní“ 
nejvyšší korupcí v  Latinské Americe. Policisté 
i vojáci na první pohled poznají, že nejsme míst-
ní, a budou se snažit z nás něco vyrazit. A  jako 
turisté budeme podezřelí také kvůli drogám. Bu-
deme sice mít průvodní dopisy od našeho mini-
sterstva i ambasády, ale to nás nemusí ochránit. 

Množství kontaktů s policií se sníží i tím, že se 
budeme přemisťovat autobusy, a ne pronajatými 
auty. A  také tím, že budeme trávit většinu času 
v divočině na venkově a budeme se vyhýbat kla-
sickým turistickým oblastem. Tím byl pro nás 
problém zločinnosti vyřešen. Ale existovalo ještě 
jedno riziko, a sice politické.

Nejvhodnější období pro zoologickou expedi-
ci je sezóna, kdy jsou zvířata aktivní a  klima je 
naopak stabilní. U nás by to byly měsíce květen 
a červen. V případě Venezuely nám bylo velvy-
slanectvím doporučeno období od poloviny října 
do poloviny prosince. Takže už zbývá jen sehnat 
co možná nejlevnější letenky a těšit se a připravo-
vat po odborné i materiální stránce. 

Jirka Jiránek nás ještě upozornil, že se na před-
vánoční čas plánují prezidentské volby a  že by 

Za svůj život, byť by byl sebedelší, určitě nestačím navštívit všechny zajímavé 
kouty mé krásné vlasti. A to se navíc chci podívat i někam do světa. Také 
proto jsem se stal členem party muzejních zoologů cestovatelů – Zoogeos 
Bohemia, kteří takové výpravy do světa pořádají. Právě s nimi mohu uspokojit 
svou touhu po poznání, exotice a dobrodružství.

Slum u Caracasu

PŘÍRODA CESTOPIS

Pokračování na str. 18

Čím je ptačí tělo menší, tím rychleji ztrácí teplo, 
a proto potřebuje více energie, aby dokázalo udržet 
stálou teplotu. Získávání potravy komplikuje sně-
hová pokrývka, zmrzlá půda a krátká délka dne. 
Pro přežití dlouhé a mrazivé noci je nutné vytvořit 
si dostatečné tukové zásoby. Aby získaly dostatek 
potravy, musí např. modřinky jejímu shánění vě-
novat 85 % dne a takový kos musí nasbírat dvakrát 
tolik bobulí, kolik sám váží. 

Při větších mrazech tak můžeme ptákům kr-
mením zachránit život. Odměnou je možnost 
pozorovat jedinečné divadlo, ve kterém se nám 
zblízka předvedou nejen běžní obyvatelé přile-

hlého parku či zahrady, ale i druhy, které po zby-
tek roku žijí skrytě nebo je u nás lze zastihnout 
výhradně v zimě. 

Jak správně přikrmovat
Musíme mít na paměti, že umístěním krmítka na 
svou zahradu či balkon (i parapet okna) na sebe 
bereme velkou zodpovědnost. Ptáci tvoří tukové 
zásoby především v druhé části dne. Při rozhodo-
vání, kde se před nocí nakrmit, počítají pravdě-
podobně také s naším krmítkem, a pokud v něm 
bude potrava chybět, může být již pozdě shánět 
ji někde jinde. Pokud se tedy rozhodneme ptáky 

přikrmovat, měli bychom to dělat pravidelně a po-
skytovat stále přibližně stejné množství potravy.

■ Množství potravy přizpůsobujeme aktuál-
nímu počasí. Více krmiva podáváme za mrazů 
a vysoké sněhové pokrývky.

■ Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí 
a dva metry od nejbližších stromů či keřů, na kte-
rých by mohli číhat predátoři.

■ Potrava musí být vždy chráněna před sněhem 
a deštěm.

■ Krmení pravidelně doplňujeme a  krmítko 
čistíme od trusu a slupek.

■ Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaže-
ným krmivem. Vhodné potraviny z naší kuchy-
ně, jako je vařená rýže, maso nebo lůj, nesmějí 
být kořeněné, solené, uzené, přepálené apod.

■ Pozor na velké skleněné plochy v  blízkosti 
krmítka. Ptáci do nich mohou narážet a vážně se 
poranit či zabít.

■ Lojové koule a tukové směsi věšíme na stinná 
místa, na slunci se mohou roztavit či žluknout.

■ Čím rozmanitější potravu v krmítku nabíd-
neme, tím více druhů pak můžeme pozorovat.

Na krmítku máme ptáky doslova na dosah, 
a  můžeme se tak naučit rozeznávat jednotlivé 
druhy a u některých i pohlaví. Ruch na krmítku 
je také jedinečnou příležitostí pro pořízení foto-
grafických snímků. Velkou roli může sehrát také 
v životě dětí, kterým pravidelná péče o krmítko 
pomáhá vybudovat kladný vztah k přírodě.

Čím krmit
Potrava u nás přezimujících opeřenců je převážně 
rostlinná a tvoří ji různá semena, jádra, bobule 
a jiné plody. Většina ptáků běžně navštěvujících 
krmítka nejlépe přijímá slunečnicová semena. Ta 
můžeme zakoupit buď samostatně, nebo v různých 
směsích v obchodech s potřebami pro chovatele, 
zahradnictvích a prodejnách pro kutily a dnes 
už i přes internet. Vrabci nebo hrdličky uvíta-
jí na krmítku také obilná zrna jako oves, proso 
a pšenici. Zakoupit můžeme také již namíchané 
směsi krmení pro přezimující ptáky označované 
jako krmivo pro venkovní ptactvo či zimní směs. 
Obsahují někdy kromě zmíněných semen a obilí 
také luštěniny a kukuřici. 

Když ponecháme na podzim několik jablek na 
stromě, budou nám za ně vděční kosi a kvíčaly, 
a budeme-li mít štěstí, dočkáme se i malého hej-
na pestrých severských návštěvníku – brkoslavů. 

Strakapoudy, sýkory či brhlíky nejlépe pohos-
tíme tukovou směsí, kterou můžeme zakoupit 
v  podobě lojových koulí. Ještě levnější a  zábav-
nější, hlavně pro děti, může být zhotovení závěs-
ného tukového krmítka vlastními silami.

Zbytky z kuchyně na krmítko nepatří! Na kr-
mítku se nesmíme zbavovat kuchyňských zbytků, 
jako jsou slaná, kořeněná, přepálená, uzená nebo 
zkažená jídla. Ptákům způsobují těžké zažívací po-
tíže a leckdy i smrt. Z naší kuchyně ale můžeme 
použít ovesné vločky, strouhanku (z nesolené-
ho pečiva), strouhanou mrkev, pro kosy a kví-
čaly také vařenou rýži či vařené brambory.
(z materiálů České společnosti ornitologické)

Užijte si jedinečné divadlo
na ptačím krmítku

Výborný plakát PTÁCI NA KRMÍTKU s ilustracemi Jiřího Polčáka, který má z druhé strany podrobný 
text o ptačích druzích a jejich přikrmování, vydal Český svaz ochránců přírody a můžete si ho objednat 
(stejně jako mnoho dalších zajímavých věcí) v e-shopu ČSOP na https://obchudekcsop.cz/.
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měly být někdy po 10. prosinci, a  tak by bylo 
dobré, abychom v tu dobu byli již doma v bezpe-
čí. Prezident Hugo Chávez je totiž považován za 
diktátora, takže mnoho Venezuelanů ho nesná-
ší, a proto je předpoklad, že budou předvolební 
demonstrace a nepokoje. Abychom se volebním 
problémům vyhnuli, zakoupili jsme u  společ-
nosti Alitalia výhodné letenky na termín odletu 
31. října a návratu 8. prosince. Krátce nato jsem 
se od Jirky dozvěděl, že se volby přesunuly na 2. 
prosince, takže nás neminou. Co s tím naděláme? 
Řekli jsme si, že v kritický čas se uklidíme někam 
do pralesa a tam to snad přežijeme. 

31. října 2006 odletělo osm zoologů na osmou 
expedici Společnosti Zoogeos. Představím je 
prostřednictvím společné fotografie zhotovené 
na autobusové zastávce v  indiánské vesnici San 
Francisco de Yuruaní. Ta je výchozím místem 
pro výstup na stolovou horu – Roraimu. Protože 
jsme si nedovedli představit, co nás při něm čeká, 
komentovali jsme snímek s černým humorem, že 
to bude památka, pro případ, že by ten výstup ně-
kdo z nás nepřežil.

Protože budu v  cestopise často expedičníky 
jmenovat, tak vám je tímto představuji. Ten vlevo 
stojící jsem já, zoolog Prácheňského muzea v Pís-
ku, specializace – ptáci a  částečně i  rostliny, na 
druhé straně volebního plakátu prezidenta Chá-
veze stojí RNDr. Aleš Toman, zoolog zoo v Jihla-
vě – specializace savci, sedící zleva, Ing. Zdeněk 
Vitáček z Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě, specializace obojživelníci a plazi, dále Ing. 
Petr Lumpe z  Regionálního muzea v  Mělníku, 
specializace ptáci, a  RNDr. Dušan Trávníček, 
zoolog z  Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 

specializace bezobratlí, přednostně brouci. Před 
námi zleva dřepí syn Zdeňka Vitáčka, Jakub Vi-
táček, student českolipského gymnázia, speci-
alizace ochrana přírody, dále Ing. Ivo Rus z Re-
gionálního muzea v  Kolíně, specializace hmyz, 

především motýli a  vážky, a  Mgr. Radek Lučan 
z  Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, 
specializace netopýři, ale také ptáci.

V této sestavě jsme absolvovali let s přestupem 
v Paříži a 1. listopadu ráno jsme přistáli na letišti 

v Caracasu. Tam nás čekal velvyslanec a mikro-
busem nás osobně odvezl na ambasádu. Teprve 
cestou jsme pochopili, jak je to dobře, že nemu-
síme použít autobus. Jednak jsme měli objemná 
a těžká zavazadla, a navíc cesta z letiště byla dlou-
há a komplikovaná. 

V  době dešťů strhnul vodní příval most na 
hlavní silnici. Trasa se tak prodloužila na 30 km 
po úzké silnici. Jeli jsme v koloně krokem s čas-

tými zastávkami, už při nich jsme nasávali atmo-
sféru venezuelské mentality. Během cesty, která 
nám trvala dvě a  půl hodiny, nám při každém 
prostoji nějaký prodejce ťukal na okno a  vehe-
mentně nabízel vodu, brambůrky, sušenky, ciga-
rety, žvýkačky, ale i toaletní papír nebo preserva-
tivy. Před vjezdem do města se na svazích nad 
silnicí kupily chatrče z čehokoli, co lidé sehnali. 
Právě z nich byli ti prodejci. 

Překvapilo nás, že některé ty chatrče byly ba-
revné a  z  dálky působily docela malebně. Jirka 
nám vysvětlil, že to jsou prezidentovy předvoleb-
ní „Potěmkinovy vesnice“. Vojáci rozdali ve slu-
mech lidem barvy a přikázali jim chatrče obarvit. 
Někteří to splnili, jiní barvy prodali. Další pře-
kvapení nás čekalo při příjezdu k velvyslanectví. 
To sídlilo, spolu s dalšími ambasádami, ve vilo-
vé čtvrti s  významnými bezpečnostními opat-
řeními. V noci tu čtvrť hlídali vojáci a samotná 
ambasáda byla za vysokými zdmi zakončenými 
ostnatým a elektrickými dráty s napětím 1200 V. 

Když jsme projeli bytelnými kovovými vraty 
a zaparkovali uvnitř, úzkost z nás rychle spadla. 
Veškerý personál ambasády nás totiž přivítal sty-
lově a vhledem k vedru i prakticky. Orosenými 
plechovkami plzeňského. Hned jsme se cítili bez-
pečně jako doma.  

KAREL PECL,
spolupracovník Prácheňského muzea
a Záchranné stanice živočichů Makov

Společné foto – představení účastníků najdete v textu

Zahrada našeho velvyslanectví

CESTOPIS

Dokončení ze str. 17

PŘÍRODA

V posledních letech se uvnitř města i za jeho hra-
nicemi hodně sázelo. Myslím, že poměrně vysoký 
počet vysazených stromů spadá do kolonky „ná-
hradní výsadba“. Pokud se někde ve městě pokácí 
z nějakých důvodů strom, je zpravidla nařízena 
náhradní výsadba tomu, kdo nechal strom pokácet, 
to umožňuje zákon.

Kdyby náhradní výsadba byla vždy provádě-
na v  místě, kde jsou stromy pokáceny, bylo by 
to fajn, k tomu ovšem dochází v mizivém počtu 
takových náhrad. Třeba vzrostlé jehličnany tvo-
řící stejně rostlou skupinku stromů na sídlišti Jih 
byly pokáceny, kvůli stavbě parkoviště. Skupina 
stromů byla narušena, a navíc náhradní výsadba 
byla provedena u ZŠ T. Šobra. Všichni se můžete 
podívat, které druhy stromů nahradily vzrostlé 
jehličnany – náhradníky jsou stromy, které nikdy 
neposkytnou tolik stínu, kyslíku a místa pro fau-
nu, tedy hmyz a ptáky například. Dokonce mám 
dojem, že některé náhradní stromy neprospívají, 
a připomínám, nerostou ani na Jihu.

Náhradní výsadba za pokácené stromy ve měs-
tě tedy nebývá co do hmoty stromu adekvátní, za 
20 let starou borovici se vysadí strom typu „lízát-
ko“ a  je to „papírově“v  pořádku. A  nezřídka se 
stane, že za strom pokácený ve městě se vysadí 
náhradní strom u silnice mimo město.

Snaha třetího místostarosty o  zavedení fondu, 
do kterého by žadatel zaplatil určitou částku peněz 
za pokácené stromy namísto provedení náhradní 
výsadby, byla pouze projednána a plíživě se snaží 
zcela odklonit náhradní výsadbu na vedlejší kolej, 
i když to zákon neumožňuje. 

Proč plíživě? Naši zastupitelé schválili mini-
málně v jednom případě platbu za kácení stromů 
namísto náhradní výsadby a u  jednoho prodeje 
pozemku včetně stromů vytvořili podivně splá-
caný kompromis náhradní výsadby s nepokutou 
za pokácení stromů na pozemku.

Co je vlastně náhradní výsadba? Dejme tomu, 
že za 20 let starou borovici bude náhradně vysaze-
na také borovice, dokonce na stejném místě. Všem 
nám je jasné, že co nám v danou chvíli skýtá poká-
cená borovice, nám ta nová poskytne až za 20 let 
– stejné množství kyslíku, stínu a místa pro faunu. 
To je další věc, nad kterou bychom měli přemýšlet 
pokaždé, než se rozhodneme strom pokácet. Po-
kud bude za borovici vysazen „lízátkový strom“, 
nikdy nám nenahradí to, co pokácená borovice.

Tím vším chci říct, že ačkoliv bude za kácení 
dřevin nařízena náhradní výsadba, nemusí se sázet 
v místě, kde se kácelo, nenahradí druh pokácené 
dřeviny a v okamžiku kácení / sázení se nenahra-
zuje stejně hodnotným stromem, ale potencionál-
ně hodnotným stromem (jakože hodnoty pokáce-
ného ten nový dosáhne až za několik let).

Cena náhradně vysazených stromů je určována 
odborem životního prostředí, nemám zjištěno, po-
dle jakých pravidel. Zrovna tak neznám pravidla 
pro druhovou skladbu nově vysazovaných stromů. 
Nejspíš bude jednou z podmínek odolnost stromu 
v prostředí města. To chápu, a přesto bych raději vi-
děla ve městě „naše“ stromy, než stromy původem 
z Asie nebo odjinud. Ráda bych viděla ve městě víc 
ovocných stromů, nejen kvůli fauně žijící s námi ve 
městě, mám zalíbení v užitečných věcech.

Ale proč se nad výsadbou stromů a stromy vů-
bec pozastavuji? Každým vysazením stromu totiž 
péče o  něj nekončí. A  tady vidím mezery. O  ze-
leň ve městě se nám starají Městské služby Písek. 
V posledních letech bylo na území města vysazeno 
kolem 400 nových stromů, k péči o ně patří i záliv-
ka. Nákup cisterny na zalévání stromů přesto ne-
byl zařazen do rozpočtu města a řešil se dodatečně 
po zjištění, že není jak vodu ke stromům dopravit. 
Nákupem vaků na vodu s  postupným zasaková-
ním vody ke kořenům stromům se také zavlažuje, 
to je jen část péče o nově vysazené stromy.

Vůbec netuším, zda mají MSP dostatek za-
městnanců, kteří denně naplní cisternu vodou 
a dojedou s ní zalévat novou výsadbu anebo do-
plňovat vodu do vaků u  stromů. Pokud nemají 
tolik zaměstnanců, mají navíc v  rozpočtu dost 
peněz na plat pro nového zaměstnance?

Zcela samostatnou kapitolou je provedená ná-
hradní výsadba dřevin jinou firmou, než prostřed-
nictvím  MSP. Nařízená náhradní výsadba je žada-
teli o kácení a ten si zvolí firmu k jejímu provedení, 
ale i pro ně platí podmínky určené např. odborem 
ŽP, i s následnou údržbou po dobu dalších pěti let, 
vždy je údržba zahrnuta do ceny určené pro ná-
hradní výsadbu. Jenže. Ne vždy je potom údržba 
vysazených dřevin na srovnatelné úrovni. Vidíme 
to u protipovodňové zdi, u Purkratic, na Jihu. Na 
Jihu byla provedena náhradní výsadba za pokáce-
né stromy u LIDLu formou realizace trvalkového 
záhonu. Nevím, proč se namísto náhrady stromů 
došlo k záhonu. Jak byl založen a jak dnes vypadá, 

vidíme dodnes, jestli je to plnohodnotná náhrada 
za pokácené stromy, to vědí nejlíp na odboru ŽP. 
A pozor, po několika letech převezmou péči o ten-
to záhon MSP – a to je další věc, v jakém stavu do-
stanou do péče náhradní výsadby provedené jinou 
firmou. Nedělejme si iluze, že odbor ŽP význam-
ně kontroluje provedené náhradní výsadby během 
pětileté lhůty na péči dle smlouvy.

Než uzavřu tohle téma stromů, ještě se po-
zastavím právě nad tou péčí o  ně, myslím tím 
stromy letité. Vynechám jejich prořezávání, oře-
závání větví, které prý něčemu vadí. Viděla jsem 
smrk, který určitě mnoho let rostl s  větvemi až 
na zem, spodní větve mu byly ořezány a za dva 
roky začal usychat. Já si myslím, že k prosychání 
půdy u  stromu přispělo odřezání spodních vět-
ví, které chránily půdu před větrem a  sluncem. 
Vidím stromy, kterým byly ořezány větve a další 
jim polámal první vichr, který se do větví mno-
hem snáz dostal. Vidím stromy, pod kterými je 
tak utužená zem parkujícími nebo projíždějícími 
auty, že voda od stromu odtéká, namísto, aby se 
u něj zasakovala a tyto stromy dnes začínají usy-
chat, navzdory letošním srážkám deště.

Myslím si, že by se dalo víc pečovat o stromy 
vzrostlé, abychom nepřišli o  výhody, které nám 
poskytují, a  zároveň prodloužili jejich život ve 
městě. Strom roste roky a pokaždé, když přijde-
me o vzrostlý strom, škoda potrvá také roky.

Existuje celá řada způsobů, jak toho docílit, 
spousta možností, jak levně a jednoduše vzrost-
lým stromům zajistit péči, jak účinně prodlou-
žit život vzrostlým stromům ve městě. Vzrostlé 
stromy totiž potřebujeme právě teď. Já doufám, 
že v příštím se roce zvýší péče o vzrostlé stromy. 
A  doufám, že nikdo nebude nic namítat pro-
ti tomu, když se za tím účelem pořídí potřebné 
nástroje, stroje, náčiní a nevím co ještě a bude-
-li třeba, navýší se i počet pracovníků Městských 
služeb, kteří pomohou stromům ve městě lépe žít.

P. S.: Možná by stálo za to, kdybychom na svých 
cestách po městě vyfotili stromy, které neprospívají 
a fotky zaslali odboru ŽP. Jednak se o stromu dozví 
dříve, než strom uhyne, druhak je to jistě pomoc 
jak stromům, tak pracovníkům odboru, kteří kon-
troly provádějí.

MIChAELA ŠťAstNÁ

Stromy jsou součástí zeleně města. O jejich nezastupitelné funkci na Zemi 
nemá cenu obšírně psát, zaslouží si ovšem připomenout, co znamenají stromy 
ve městě. Poskytují nám kyslík, který vydechují, tedy nám okysličují prostor, 
kde rostou. V době vegetace nám poskytují stín, pod jejich korunami je vždy 
chladněji, než v nechráněném prostoru, a to výrazně chladněji, tím ochlazují 
i prostor městské zástavby. Zároveň stromy slouží k životu fauny města. Bez 
stromů si městský prostor nelze představit.

Stromy v našem městě
– bez nich se žít nedá...
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Pozdravy čtenářům od přátel a partnerů Píseckého světa
OHLéDNUTÍ

Myšlenky lásky uskutečňují bratrství,                 

mír, přátelství a štěstí.

Laskavý jazyk je magnetem pro

lidská srdce.

Neboj se, nesužuj se starostmi, 

nepachti se za pomíjivými věcmi

tohoto světa.

Buďte jako prsty jedné ruky, jako

údy jediného těla! Jste plody jednoho

stromu a listy jedné větve.

PF 2022
Přejí Míla a Dalí Říhánkovi

OHLéDNUTÍ ZA ROKEM 2021

Vzpomínka na dnes již legendární hudební skupinu Spirituál kvintet, která ještě v kompletním složení 
zahrála na nádvoří Prácheňského muzea při vernisáži výstavy Jana Zachariáše Quasta na podzim v roce 
2014. V říjnu 2021 ukončili několika zcela beznadějně vyprodanými koncerty v pražském Paláci Lucerna 
členové Spirituálu svoji dlouholetou šedesátiletou uměleckou dráhu.                   Foto archiv PM

 „Pro chlapce rodiče loni nejčastěji volili jména Jan, 
Adam a Václav. Mezi ženskými jmény bodovala 
Tereza, Viktorie a Eliška,“ uvedla matrikářka Jana 
Hesounová. Jméno Jan, které je hebrejského původu 
a znamená především Bůh, ale také dar boží, dali 
rodiče 23 novorozeným chlapcům. Jen o jednoho 
chlapce méně nese jméno Adam, které je také hebrej-
ského původu a vykládá se jako člověk, pozemšťan. 
Jméno Václav písecká matrika zapisovala 18krát. 
„Na pomyslné čtvrté příčce se umístila jména Matyáš 
a Jakub, která zvolili pro své chlapce rodiče shodně 
v 17 případech,“ poznamenala Jana Hesounová.

Pro své dcery rodiče nejčastěji zvolili jméno 
Tereza. Matrikářky toto jméno řeckého půvo-

du, které se vykládá jako „pocházející z ostrova 
Thery“, zapisovaly 18krát. Jen o jeden zápis méně 
mělo loni jméno latinského původu Viktorie, kte-
ré znamená vítězství. Jméno Eliška, jež je českou 
variantou původně hebrejského jména Alžběta, 
se loni v  matričních knihách objevilo 16krát. 
O dva zápisy méně mají jména Rozálie a Natálie. 

„Rodiče pro své potomky volili i  méně obvyklá 
cizí jména z různých oblastí světa. Kreativnější byli 
jako vždy při výběru dívčích jmen,“ podotkla Jana 
Hesounová. Loni byla do matričních knih zapsá-
na například dívčí jména Thea, které je řeckého 
původu a znamená „bohyně, božská“, Vivien zna-
menající „živá, plná života“, Zara, jež se vykládá 

Do matričních knih písecká matrika loni zapsala 1 009 narozených dětí, oproti 
roku 2020 jich bylo o 39 více. V písecké porodnici přišlo na svět 1 007 z nich. 
Nejmladší mamince bylo 16 let, nejstarší 49. V matričních knihách přibyla 
loni jména 520 chlapců a 489 děvčat.

jako „krásná“ nebo „moudrá“, či Ráchel, jméno 
hebrejského původu znamenající „ovoce“, pře-
neseně znamená „trpělivá“. K  méně obvyklým 
chlapeckým jménům loni patřil Damon, anglic-
ké jméno řeckého původu, které se vykládá jako 
„krotký“, Artyom, anglická verze ruského a ukra-
jinského jména řeckého původu, které lze vyložit 
jako „zasvěcený bohyni Artemidě“ nebo „zdravý“.

Matrikářky zapisovaly ale také dříve oblíbená 
a dnes málo používaná jména, například Hubert, 
Hynek, Otakar, Radovan, z dívčích pak Jana, He-
lena, Hermína, Antonie, Františka nebo Růžena.

PEtRA MěŠťANOVÁ, tisková mluvčí

Vodárenská správa Písek letos realizovala 
akce za více než 35 milionů

 „Akci jsme zahájili v první polovině roku a dokon-
čena byla v prosinci. Práce vyšly na 27,7 milionu 
korun včetně DPH,“ řekl jednatel vodárenské 
správy Písek Roman Honzík. 

Současně s pracemi v Rokycanově ulici probí-
hala rekonstrukce vodojemu Hradiště, kde bylo 

třeba vyměnit stávající potrubí ze 70. let minulé-
ho století za nové nerezové a optimalizovat trub-
ní trasy. Rekonstrukce byla vysoutěžena za 3,6 
milionu korun. „Na rekonstrukci vodojemu na 
Hradišti plynule navázala výměna hlavního při-
vaděče vodovodu v Zátaví o délce 450 metrů. Poly-

Vodárenská správa Písek realizovala loni investice do infrastruktury za 
zhruba 35,1 milionu korun. Největší akcí byla oprava vodovodu a kanalizace 
v Rokycanově ulici, kde byly přeloženy sítě vodohospodářské infrastruktury, 
a navíc zde byla vybudována nová dešťová kanalizace.

ethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů bylo 
již na hranici své životnosti. V současné době ho 
dodavatelská firma rozebírá a začíná s pokládkou 
nového. Tato akce byla vysoutěžena za 2,4 milionu 
korun,“ doplnil Roman Honzík. 

V  současné době se dokončuje rekonstrukce 
vodovodního řadu v ulici U Papírny, v úseku od 
Zátavského nábřeží po křižovatku s Burketovou 
ulicí. Původní litinové potrubí z roku 1956 bylo 
nahrazeno novým z polyethylenu s vysokou hus-
totou. Celá akce vyjde na 1,4 milionu korun.

Během tohoto roku Vodárenská správa realizo-
vala i několik drobných akcí, například instalaci 
horské vpusti v Palackého sadech, opravy a kon-
troly kanalizačních poklopů, šoupátkových po-
klopů a dešťových vpustí, přeložky vodovodu na 
sídlišti Dukla či zadávání nových vodohospodář-
ských projektových dokumentací pro následující 
roky.

„Všem občanům města Písku děkujeme za jejich 
trpělivost při rekonstrukcích vodohospodářské in-
frastruktury a pochopení, které měli při problémech 
s  dodávkou pitné vody v  dotčených lokalitách. Ne 
vždy to bylo jednoduché, práce na vodohospodářské 
infrastruktuře jsou však důležité pro nás všechny. 
Věříme, že modernizace a investice do vodohospo-
dářské infrastruktury povedou ke snížení porucho-
vosti na vodovodním potrubí a spolu s budováním 
nových tras dešťové kanalizace pomohou zlepšit 
hospodaření s vodou,“ dodal Roman Honzík.

PEtRA MěŠťANOVÁ, tisková mluvčí

Do matričních knih v Písku
bylo loni zapsáno 1009 dětí
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Zemřeli:

ZE SPOLEČNOSTI

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HABICH – Písek a okolí

od roku 1994
Budějovická 436 (vedle Jikastu)
Jeronýmova 312 (za hl. poštou)
www.pohrebnisluzbapisek.cz               
e-mail: habich@habichps.cz              
Tel. 382 213 541 – 382 224 477
Stálá služba SO, NE, svátky 606 627 983

ZNAK KVALITY

Pohřební služba AVE FENIX
24. 12. Jiří Slabý, Písek, 74 let
26. 12. Jaroslav Chod, Písek, 81 let
27. 12. Olga Chodová, Písek, 77 let
28. 12. MUDr. Miroslav Rada, Písek, nedož.75 let
4.1. JUDr. václav beneš, Písek, 89 let
5.1. Marie Svatková, Jamný, 93 let
5.1. bohuslava Pešková, Písek, 80 let
10.1. Ing. Josef Hlávka, Písek, 92 let

Pohřební služba Habich
13. 12. eva Žofková, Smrkovice, 80 let
13. 12. Naděžda Novotná, Rakovice, 74 let
14. 12. ludmila šilhová, Písek, 71 let
15. 12. anna Cmuntová, Píse, 82 let
15. 12. Juraj beňák, Mirovice, 55 let
16. 12. vladana Seichertová, Praha, 89 let
16. 12. Jaroslav Žinčík, Písek, 76 let
16. 12. Zdeněk Zeman, Králova Lhota, 75 let
18. 12. František Hesoun, Písek, 69 let
19. 12. Jiří Prechtl, Putim, 74 let
19. 12. Miroslav Hanzlík, Písek, 71 let
19. 12. Milan Sedlák, Písek, 76 let
21. 12. Zdeněk šlechta, Praha, 93 let
27. 12. Zdeňka Závěšická, Dolní Nerestce, 88 let
29. 12. Zdeněk Smola, Smrkovice, 88 let

Pohřební služba Foitová – Vrba
 9. 12. Josef Sedloň, Písek, 91 let
15. 12. Jaroslav Mráz, Zbonín, 65 let
16. 12. Milan Turek, Paseky, 70 let
16. 12. karel Reissinger, Písek, 82 let
17. 12. Jiří Mach, Písek, 84 let
18. 12. Pavel Matějka, Svatonice, 68 let
19. 12. Stanislav Januška, Písek, 66 let
21. 12. Jaroslav Rosol, Písek, 42 let
21. 12. vladimír buršík, Písek, 63 let
21. 12. eva Řezníčková, Písek, 82 let
22. 12. Pavel Hejduk, Písek, 76 let
23. 12. Zdeňka balvínová, Olešná, 76 let
23. 12. Josef komas, Vlastec, 77 let
24. 12. božena koubková, Písek, 80 let

13. 12. Julii vorlíčkové, Prachatice, 
 dcera Rozálie Jurášová 
14. 12. barboře bicanové, Zvíkovské Podhradí, 
 syn václav šmíd 
14. 12. Tereze Schreiberové, Protivín,
 syn Patrik Schreiber 
14. 12. Martině krejčové, Písek, syn Tobias lusk 
14. 12. Martině Podojilové, Mirovice, 
 syn Jan Hošek 
15. 12. denise votočkové, Písek, 
 syn Jakub Havránek 
16. 12. Jiřině Frnoch Majerové, Strakonice, 
 syn štěpán Frnoch 
16. 12. Žanetě Novotné, Milevsko, 
 syn damian Reindl 
16. 12. veronice ševčíkové, Krašovice, 
 syn Nataniel kohel 
17. 12. Monice Hrdinové, Písek, 
 dcera Nikol Hrdinová 
17. 12. Michaele brčkové, Milevsko, 
 syn Tobias špale 
18. 12. Mgr. lucii šupíkové ledrerové, Prachatice, 
 synové štěpán a šimon šupíkovi
18. 12. kateřině blaškové, Písek, 
 dcera Petra Svobodová 
19. 12. Gabriele Jablonické, Jetětice, 
 syn eduard Jablonický 
20. 12. Michale dvořákové, Č. Budějovice, 
 dcera viola dvořáková 
20. 12. kateřině Jansové, Písek, syn Tobias Jansa 
20. 12. Tereze Rodové, Prachatice, syn Jan kůs 

20. 12. Mgr. Marii veselé, Písek, syn Marek veselý 
21. 12. Simoně bálkové, Volenice, 
 dcera anna bálková 
21. 12. kristýně Fiuráškové, Tábor, 
 dcera bibiana Skřivánková 
21. 12. veronice Farkasové, Nedožery-Brezany,  
 dcera karin šímová 
21. 12. Tereze Zelenkové, Milevsko, 
 syn vojtěch Prokop 
21. 12. Tuyen Thanh Nguyen, Vodňany, 
 syn do Minh khanh
21. 12. Simoně Staňkové, Písek, 
 syn antonín Staněk 
22. 12. Mgr. lucii Slavíkové, Chelčice, 
 dcera denisa Slavíková 
22. 12. Heleně Chýlové, Vítkov, 
 dcera emilly Chýlová 
22. 12. MUDr. Michaele velemanové, Kestřany, 
 syn Jáchym veleman 
22. 12. Petře Techlovské, Volary, 
 syn lukáš Techlovský 
23. 12. viktorii volfové, Branice, syn Pavel volf 
25. 12. anetě kochové, Draheničky, syn Jan vlha 
25. 12. Nikole švamberkové, Stará Dobev, 
 syn Patrik švamberk 
26. 12. MUDr. Heleně Molíkové, Milevsko, 
 syn vít Molík 
27. 12. Sáře Žigové, Písek, 
 dcera Margit Žigová Sanem 
27. 12. kláře brůžkové, Písek, 
 dcera Markéta brůžková 
28. 12. Ivaně křížové, Písek, syn dominik krůžela 

Narodili se:
Vítáme a loučíme se

Pohřební služba 
Ave Fenix s.r.o.
Písek, Harantova 415

IČO: 11642181, e-mail: avefenixps@seznam.cz,
web: www.psavefenix.cz

Sídlo firmy: Šumavská 614/6 České Budějovice
Nonstop linka: 720 284 921

28. 12. Michaele Novotné, Bechyně, syn Jan vrzák 
28. 12. daniele Trávníčkové, Týn n. Vltavou, 
 dcera Nika Míková 
28. 12. kláře Svatošové, Písek, 
 dcera anika Svatošová 
29. 12. Bc. lucii krchňákové, Písek, 
 dcera dorotea krchňáková 
30. 12. Ing. Janě koucké, Pečky u Kolína, 
 syn Jan koucký 
31. 12. Janě Čechové, Nepomuk, 
 dcera kristýna Čechová 
31. 12. anně Potencové, Milenovice, 
 syn Jakub Potenec 
1. 1. 2022 Helena dobiášové, Písek, 
 dcera Nela dobiášová 
2. 1.  Bc. kateřině Novákové, Nová Dobev,
 syn eliáš Novák 
3. 1.  kláře vosykové, Strakonice, syn vít  vosyka 
3. 1. Nikole Pacnerové, Milevsko, 
 syn Teodor klenovec 
3. 1. Michaele klapové, Tábor, syn Patrik klap
4. 1. Tereze bojkové, Plzeň, dcera lara bojková 
4. 1. evě štroblové, Strakonice,  dcera Nella štíchová 
5. 1. Zuzaně dvořákové, Zhoř, 
 syn antonín Schorník 
6. 1. adéle Rakovanové, Podolsko, 
 dcera alena kršková 
6. 1. Mgr. lence dvořákové, Milevsko, 
 syn Filip dvořák 
6. 1. Maryně Tishkové, Číčenice, 
 dcera eliška Tiškova 
6. 1. kateřině Tesařové, Libějovice, 
 syn Sebastian bače 
8. 1. lucii Řeháčkové, Písek, syn dominik lovás 
10. 1. Markétě dobrovodské, Protivín, 
 dcera Natálie bromová 

29. 12. Pavlína kolářová, Písek, 57 let
30. 12. Hana Nováková, Skály, 69 let
30. 12. bohumila Tlapová, Písek, 84 let
30. 12. ladislav Rovanský, Horní Planá, 89 let
31. 12. anna Řepková, Přerov, 85 let
31. 12. Jarmila bláhová, Písek, 98 let
1. 1. Oldřich líkař, Dobešice, 71 let
2. 1. Marie Žižková, Mišovice, 74 let
2. 1. karel Mašek, Písek, 85 let
3. 1. Marie Hynoušová, Kluky, 90 let
6. 1. václav šíma, Písek, 74 let
6. 1. Milena Hynková, Malčice, 84 let
7. 1. dana Marešová, Příbram, 50 let
7. 1. Růžena Máchová, Písek, 85 let
9. 1. Jaroslav Zeman, Čimelice, 46 let
10. 1. Milan Siman, Protivín, 61 let

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

PUBLICISTIKA

Podle nosa poznáš kosa 
– a podle bot člověka

už nejsou dávno tak luxusní a  kvalitní, protože 
se často vyrábějí ve stejných továrnách jako jejich 
levnější sestřičky, se nám to trošku míchá. Ale 
mě, stav mého života i  bankovního konta byste 
podle mých bot poznali.

Zimní boty mám jedny a  už je mám třetím 
rokem. Jsou černé, kotníkové, jsou šněrovací 
a nejsou na zip, jsou kožené a už značně ošlapa-
né. Kůže se na několika místech už prošoupala, 
tkaničky roztřepené, teď momentálně jsou boty 
celé zasolené a  některé sponky na šněrování už 
nefungují tak, jak by měly. I takhle ošlapané jsou 
boty ztělesněním mojí momentální situace. Mám 
boty, nemůžu si stěžovat. Spousta lidí na světě 
boty nemá, stejně jako třeba střechu nad hlavou 
a plný žaludek. Boty jsou jednoduché, bez zbyteč-
ných kožíšků, barev, vzorů a ozdůbek. Nemám je 
ráda, stejně jako nemám ráda neupřímné lidi, pří-
lišné okecávání a nerealistické představy. Nemám 
ráda ani zipy, nevěřím jim. Většina bot, které jsem 
měla a byly na zip, se staly nenositelnými kvůli ne-
funkčnímu zipu. Stejně jako hodně zipů na botách 
i hodně lidí v mém životě nemá mou důvěru. Boty 
obecně jsou takovým mým dobrým základem, 
pokud jsou moje boty kvalitní, dobře se mi v nich 
chodí a jsou vkusné, nadčasové a kromě nohy mi 
padnou i k duši, těžko se s nimi loučím. 

Minimálně byste podle nich teď 
určitě zjistili, v jakém stavu je 
můj život. Moje máti mi vždyc-
ky říkala, že podle obuvi se dá 
dobře určit, jaký člověk je. Jestli 
se o sebe stará, kolik má peněz, 
kolik chce, aby vypadalo, že má 
peněz, a podobné věci. Myslím, 

že podvědomě to děláme všichni v rámci nějakého 
odhadu, prvního dojmu, a možná i podle třetího 
a čtvrtého...

Ne nadarmo se boty berou jako plnohodnotná 
součást oděvu. Na tom, jak se řeší ve všech mož-
ných módních oblastec, prostě něco bude. Nějaké 
proč. Představte si, kdyby přišel třeba průvodčí 
ve vlaku a místo klasických černých naleštěných 
lakýrek by měl takové ty chlupaté růžové papuče. 
Upřímně, někdy bych ráda takového průvodčího 
potkala :D. Ale jiný příklad, jaké pozdvižení asi 
vyvolá známý herec, který se nechá vyfotit pro 
ještě známější magazín v dámských lodičkách. 

Prostě boty už jsou dlouhou dobu určitým 
společenským měřítkem. A stejně jako u většiny 
těchto měřítek, měřili přesně možná někdy dříve, 
ale dnes už měří velice nepřesně. Dnes, kdy si na 
každém rohu můžete koupit celkem dobře vypa-
dající imitaci luxusních bot a  kdy luxusní boty 

A jak je to s těmi vlastnostmi? Dobré boty jsou 
dobré, když se dají nosit deset let, dobré vlast-
nosti jsou taky dobré, když se vás drží dekády, 
ale ty špatné? I boty i vlastnosti. Ruku na srdce, 
všichni máme vlastní ekvivalent černých zimních 
bot. Nějakou vlastnost, která se nás drží a často 
je možná ještě horší než okopané kecky. Něco, 
k čemu se nám pojí vzpomínky, jsme na to zvyklí, 
ale už by to v našem životě nemuselo být. Já mám 
ty černé boty a  taky třeba ten strach důvěřovat 
lidem. A navrhuji na tomto místě malou dohodu, 
já si koupím nové boty, a rozhodně s těmi starý-
mi vyhodím i nějaké své okopané vlastnosti. Vás 
prosím o jedno, podívejte se dolů, na svoje boty, 
co by o vás řekly? A co byste vy řekli o nich?

ALŽBětA ČÁPOVÁ
studentka Waldorfského lycea České Budějovice
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PODLE POOTAVSKÉhO SLAVÍKA a čestného občana Písku Adolfa Heyduka byla ve městě 
pojmenována ulice ještě za jeho života – v roce 1900. Původně, po postavení sochy jednoho 
svatého v roce 1735, se ta ulice jmenovala .../1. tajenka/..., stejně jako pozdější .../2. tajenka/... 
náměstí.

Ze správných řešení zaslaných DO ČTVRTKA 20. LEDNA vylosujeme dva výherce knížek z Albatrosu. 
Řešení posílejte mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo SMS: 704 369 155, nezapomeňte uvést jméno, 
adresu a svůj telefon! 

SOUTěŽNÍ KŘÍŽOVKA


