
 

ZDARMA

1 / 2023  12. – 26. lednawww.piseckysvet.cz

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

PÍSECKÝ SVĚT přeje svým čtenářům, spolupracovníkům a všem dobrým lidem zdravý 
a pohodový rok 2023 naplněný mírem, láskou a nadějí

ZDARMA

01 / 2022  14. –  27. lednawww.piseckysvet.cz

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

ZDARMA

03 / 2022  11. –  25. únorawww.piseckysvet.cz

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

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

Z OBSAHU: 
ROZHOVOR s Tomášem 
Brandejsem

OHLASY: Spalovna odpadu 
zepředu, zezadu

Radko Pytlík: Švejkova písecká 
anabáze v novém světle!

Zlatý klíč z Drlíčova se vrátil 
do Prácheňského muzea

STŘÍBRNÝ VÍTR 
proletěl Podčárou

KAREL PECL 
Expedice Venezuela, díl 2.

ZDARMA

8 / 2022  22. dubna – 5. květnawww.piseckysvet.cz

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

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

AKTUálNĚ: Každý 3. strom 
v Palackého sadech churaví

NEZiSKOVKy: Rozpomínání 
na tanec v rytmu – Athelas

PUBliCiSTiKA: Život, to je 
jízda! – Bety Čápová

KUlTURA:  Nenechte si ujít 
– Lavi vtrhne do Kina Portyč!

TCS louisiana oslavila 
30 let Line dance v ČR

ŠVAGR přivítal 
opožděné jaro

ZDARMA

5 / 2022  11. –  24. březnawww.piseckysvet.cz

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

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

ROZHOVOR s Honzou 
Křížkem o novém albu 
REVOLUCE

NÁZORY: Kočky, kočky, 
kočky... Chcete nás?

Participativní rozpočet: 
Kdo postoupil do finále?

REPORTáŽ:  Masopustní 
průvod v Oslově

PÍSEČáCi 
podporují Ukrajinu

 

ZDARMA

7 / 2022  8. – 14. dubna www.piseckysvet.cz

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

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

ROZHOVOR s kastelánem 
hradu Zvíkov

NÁZORY: Hřiště ano – ale 
ne pro děti? Co se chystá 
na sídlišti Jih?

PUBliCiSTiKA: Proč Bůh 
dopouští zlo?

PŘÍRODA: Úspěšná akce 
„Ptačí hodinka“ – výsledky

Komenskému zamávalo 
do nebe přes sto párů rukou

VE SlADOVNĚ 
zachuchleno!

 ZDARMA9 / 2022  
6. – 19. května 

www.piseckysvet.cz

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

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

DEN TANCE 

v Palackého sadech

ZVONEK ZELENý 

 Pták roku 2022

 

ZDARMA

10/ 2022  
20. května – 2. června 

www.piseckysvet.czKaždé dva týdny 6 000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolí

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

ROZHOVOR  s Valérií Zawadskou: 
Neznám nic horšího, než 

když člověk nemá rád 
profesi, kterou děláKOMENTáŘ: Zastupitelé 

schválili dražší revitalizaci 
parku na HusákuAKTUálNĚ: Blíží se 

slavnost Dotkni se Písku

PÍSKOViŠTĚ 2022Pod taktovkou Sladovny 
hledali Písečáci nejen východ 

z Komenského LABYRINTU...

 

ZDARMA

13 – 14/ 2022        8. července – 11. srpna

Distribuováno 6000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolí

Karel Pecl: 
Venezuela, 8. díl

Katka literáková:  
Deset tisíc dárců? Nic není nemožné...

TÉMA A OHlÉDNUTÍ:
Písecký bazén či akvapark...

Výstavba: 1983

Výstavba: ?

www.piseckysvet.cz

 

ZDARMA
17 / 2022  9. –  22. září

www.piseckysvet.cz

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

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

DĚTi, KONĚ A PSi: Letní 

integrační tábor píseckého 

dětského domova

PUBliCiSTiKA: Jak jsem se 

zamilovala do meruněk

ROZHOVOR:  
Lenka Kahuda Klokočková

KOMENTáŘ: Kdo postaví 

mosty ve společnosti?

 

ZDARMA

22 / 2022  17. – 30. listopadu www.piseckysvet.cz

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

AKTUálNĚ: Písecká redakce 
PROPAMÁTKY slaví 15 let

POZVáNKy: Cello Republic s Ivanem 
Vokáčem – z Písku až do Japonska

ČlOVĚK versus PŘÍRODA:  
Vyhubíme obojživelníky?

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

ROZHOVOR: Václav Bělohradský

Foto Martin Zborník

 

ZDARMA

20 / 2022  21. října –   3. listopadu

www.piseckysvet.cz

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

Z OBSAHU: 
HiSTORiE: Nemáte doma myslivecký šperk z grandlí?
POZVáNKy: Czech Open Line Dance 2022

AKTUálNĚ: Sborissimo bylo oceněno v Mikulově
PUBliCiSTiKA: Rosťa Homola o Fredovi a přátelství
PŘÍRODA: Festival ptactva na Řežabinci byl letos skvělý!

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

ŽiVOT BEZ OBAlU 
ZERO WASTE festival

ROZTANČENá SlADOVNA
10 let T-Dance

 

ZDARMA

21 / 2022  

4. – 17. listopadu

www.piseckysvet.czKaždé dva týdny 6 000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolí

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

REPORTáŽ: zero waste festival

POZVáNKy: Putování strašidel od 

stavení ke staveníAKTUálNĚ: Starostou se stal Michal 

Čapek, dva zastupitelé odstoupili

VZPOMÍNKA: Radku Kysilkovou 

doprovodilo slunce!
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ŠVAGR-podzimky v Praze

S Janem Budařem o Mamánkovi

 

ZDARMA

11 / 2022  3. – 16. června www.piseckysvet.cz

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

Z OBSAHU: 
Athelas: Dílo dokonáno!

Nenechte si ujít Muzejní noc 
s Kelty – 3. června

Karel PECl: Fantasy návod 
na zlepšení života

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

ZDARMA
6 / 2022  

25. března – 7. dubna

www.piseckysvet.cz

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

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

AKTUálNĚ: Jak pomáhá 

Písek Ukrajině

ROZHOVOR: Mezi řádky 

s Rudy Linkou

NEZiSKOVKy: Athelas 

– První jarní probouzení

PUBliCiSTiKA: Mikuláš 

Ota Buzický – Z lékaře 

dominikánským knězem

REPORTáŽ:  Cesta Petra 

Putny a Martina Zborníka na 

hranice světů

ZRCADlO: Sladké ceny 

zpestřily karneval v Oslově

 T-Dance chystá 

premiéru Planety

ZDARMA04 / 2022  25. února –   10. března

www.piseckysvet.cz

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

Z OBSAHU: 

AKTUálNĚ: Město zve občany 

na setkání s vedením, přijďte si 

popovídat... že by bazén?

HiSTORiE: Proměny židovské obce 

v Písku

PŘÍRODA: Na Hromnice musí 

skřivánek vrznout!

KŘÍŽOVKA o knížky

SlADOVNA 

Voda mne napadá

COPáNEK 

roztleskává publikum

 

ZDARMA

23 / 2022  1. –  15. prosincewww.piseckysvet.cz

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

CHCEME V PÍSKU POSTAViT 
SPAlOVNU ODPADU?

Chceme, aby se sem svážel 
odpad z okolních okresů?

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

ROZHOVOR o Svobodné škole

VáClAV KiNSKÝ V KNiHOVNĚ: 
Večer 7. prosince o historii písecké lesnické školy

CESTOPiS: 13. díl, Na Roraimě

 

ZDARMA

16 / 2022  26. srpna  –  8. záříwww.piseckysvet.cz

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

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

Jiří Kolář 2002 foto Hana Hamplová

REPORTáŽ Karla Pecla: Písecká 
Partička aktivních důchodců 
v Chřešťovicích (str. 15-16)

AKTUálNĚ: Na Makově 
vypouštěli čápy

ROZHOVOR: Spisovatel Petr 
Mano v knihovně

NEZiSKOVKy: Charita Písek 
rozšiřuje své služby

KOMENTáŘ: Dětská hřiště 
v Písku jsou opět v kurzu

ZRCADlO: Folklorní festival

 

ZDARMA

19 / 2022  7. – 20. říjnawww.piseckysvet.cz

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

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

FOTOREPO: Mloci ve Sladovně

KUlTURA: Petr Mano křtí novou knihu

AKTUálNĚ: Volby v Písku

PUBliCiSTiKA: Tisíc a jedna možnost!

ROZHOVOR: S píseckými studenty 
a učiteli o nových kamenech zmizelých
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T-DANCE SlAVÍ 10 lET

ZDARMA

02 / 2022  28. ledna – 10. února

www.piseckysvet.cz

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

Z OBSAHU: 
Písek chystá novou sportovní halu v roce 2025

Chceme za městem spalovnu odpadu?

Podplukovník Ladislav Komorád – zapomenutý hrdina

Poznáváme kouzelný ptačí svět

PÍSECKÝ SVĚT nabízí účinnou barevnou inzerci v regionu Písku, Protivína a Čimelic. VyNiKNETE  
mezi čtivými články a podpoříte občanskou společnost!  Tel. 607 777 993 (možno SMS), inzerce@piseckysvet.cz

 

ZDARMA

24 / 2022  16. –  31. prosincewww.piseckysvet.cz

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

PÍSECKÝ SVĚT přeje svým věrným čtenářům, milým spolupracovníkům a všem 
dobrým lidem pokojné svátky naplněné MÍREM, RADOSTÍ, NADĚJÍ A láSKOU!
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ZDARMA

12/ 2022  17. června  –  6. července

www.piseckysvet.cz

Distribuováno 6000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolíDVA ROZHOVORy se dvěma skvělými českými herečkami: Saša Myšková a Simona Babčáková

DuHOVé DiVADLO 2022Představení waldorfských školáků z celé republiky rozesmála a rozzářila Písek

KELTOVé oBsaDILI Prácheňské muzeum

PÍSECKÝ SVĚT = účinná barevná inzerce v regionu PÍSKU, PROTiVÍNA A ČiMEliC. VyNiKNĚTE mezi čtivými články 

a PODPOŘTE iNZERCÍ občanskou společnost! Tel. 607 777 993 (SMS – ozveme se obratem), inzerce@piseckysvet.cz

 

ZDARMA

15 / 2022  

12. – 25. srpna 

www.piseckysvet.czKaždé dva týdny 6 000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolí

Z OBSAHU: REPORTáŽ: Písečtí hasiči 

pomáhali v Českém Švýcarsku
POZVáNKy:  Všechny chutě světaAKTUálNĚ: Stavba bazénu se 

opět prodraží?!

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

PF 2023
 

ZDARMA18 / 2022  
23. září – 6. října

www.piseckysvet.cz

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

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

FOTOREPO: Cool v Plotě 2022

KUlTURA: Milan Princ vydal své první 

interpretační album Svět v zádech

AKTUálNĚ: Přepište dějiny – oblíbený 

podcast tentokrát vznikl v Písku

NáZORy A KOMENTáŘE: Pseudotéma 

voleb „Bazén“ ;  Na každém hlasu záleží!

REPORTáŽ: Výtvarníci z Písecka 

vystavují za hranicemi okresu
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DRACi VE SKAláCH

Dálnicí do pravěku se svezete 
v Prácheňském muzeu i v lednu

V Podčáře zavane 
Stříbrný vítr



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

2 3

1 / 2023 1 / 2023PIŠTE 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.

zrCadlo

MILÁ ČTENÁŘKO, MILÝ ČTENÁŘI 
– mohli byste postrádat 50,- Kč měsíčně?

Pokud se Vám Písecký svět líbí, prosím podpořte 
nás alespoň pár korunami – POMOZTE udržet tyto 
nezávislé noviny a web www.piseckysvet.cz!

Nejsme příjemci státních, městských ani evropských 
dotací a nejsme propojeni s žádnou politickou či zájmovou skupinou. 

Jsme tu pro občany, přispíváme k transparentnosti radnice, různorodosti 
občanských a kulturních aktivit, podporujeme neziskovky, charitativní 

projekty i ekologickou osvětu, nabízíme prostor otevřený Vašim názorům.

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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PÍSECKÝ SVĚT vychází v nákladu 6000 
kusů a je distribuován zdarMa. 
dalŠÍ ČÍSla vyjdou ve čtvrtek 26. 

ledna a 9. 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

Prvním občánkem Písku 
narozeným v roce 2023 je roman

Prvním letošním občánkem Písku narozeným v písecké nemocnici je chlapec Roman Červeňák, který přišel 
na svět v úterý 3. ledna ráno. Jeho šťastnými rodiči jsou Sandra a Roman. Maminku v porodnici navštívil 
starosta Michal Čapek spolu s vedoucí odboru školství a kultury Andreou Klimešovou. Předali jí kytici, hračky 
pro chlapce a šek se symbolickou částkou 2023 korun pro miminko. Prvnímu píseckému občánkovi město 
již tradičně věnuje částku odpovídající roku jeho narození. Mamince i miminku pak popřáli hlavně hodně 
zdraví. Malý Roman si na svět pospíšil, narodit se měl totiž až kolem 25. ledna.   -MÚ-

DERNIÉRA ZRNĚNÍ: Ve Sladovně v rámci výstavy Jan a JAK dál o J. A. Komenském jsme měli možnost 
od listopadu do ledna navštívit unikátní projekt Zrnění – interaktivní pohybové představení inspirované 
zrnem i příběhy každého z nás, které vzniklo ve spolupráci významného polského choreografa Matěje 
Matějky se Sladovnou a s tanečním studiem T-Dance. Foto z jejího posledního veřejného uvedení 8. 1. 
2023. Každý konec je i začátkem, proto se těšme, co nového ve Sladovně vyklíčí.      MARTIN ZBORNÍK

vítěZStví PRůMySlOvky ve 
florbale zajistilo postup do kraje!
Dne 5. 1. 2023 se v Písku konal 
florbalový turnaj SŠ pod názvem 
Subbtera. Mužstvo SPŠ se suve-
rénně probojovalo do finále, kde 
ve vyrovnaném a napínavém utkání 
za stavu 2:2 vstřelilo v posledních 
minutách týmu gymnázia branku, 
a vyhrálo tak celý turnaj. Krajské 
kolo proběhne 23. 1. v Milevsku.
Všem florbalistům týmu SPŠ k vel-
kému úspěchu gratulujeme! 

První týdny roku 
malinko s alfredem Strejčkem, 
Štěpánem rakem a o J. a. Komenském
Kdysi se Alfred Strejček vyznal: „...už jenom přihlížet tomu, když někdo něco umí, je úžasná 
věc.“ Má pravdu, přihlížet i k jeho či Rakovu umění je skutečně věcí úžasnou. Mezi mnohými 
umělci, které mi bylo dáno někdy nějak poznat, si tito dva zachovali skutečnou pokoru, za-
tímco někteří z nás svou pokoru rádi zdůrazňují a jsou na ni pyšní. Ale setkáním s pokorou 
těchto dvou člověk též zpokorní. Bylo milé, když se mi loni Alfred, tento celoživotní sklízeč 
slávy, téměř chlapecky přiznal (po našem společném pořadu u něho v Šarlotě), že neví, jak 
se má tvářit, když je chválen.

Je na nás vyhledávat a oceňovat takovéto i  ty další, kteří něco umějí doopravdy, ne jen 
jako – v umění, politice, vědě, různých formách pomoci… Je jich jako šafránu, ale jsou. 
Házet i ty poctivé do jednoho pytle je opačný extrém, než nalítnout demagogům, politickým 
šarlatánům či falešným rádobyumělcům.

A Štěpán Rak o pokoře? Na otázku „Co myslíš, že teď nejvíc chybí naší společnosti?“ – od-
pověděl: „Pokora. Sám se jí musím denně učit a trénovat. Ráno, jakmile otevřu oči, poděkuji 
za noc i za možnost, že před sebou mám nový den. Večer, než usnu, děkuji za prožitý den a za 
to, abych se zase probudil, i za blízké. Myslím, že tohle trošku chybí, že se lidi honí, jak o tom 
píše Komenský, za majetkem, hodnostmi a rozkošemi. Co je majetek – jistou starostí. Co jsou 
hodnosti – prázdným dýmem – a rozkoše? Sladký jed, osidla všeho zla. Komenský nám otvírá 
oči, vede nás a pomáhá.“

„Životní cestu mi dláždil Jan Amos Komenský,“ řekl kdysi Alfred Strejček. Na jedné nedáv-
né pozvánce měl hezký nadpis – Lákání k setkání. Není-li možnost osobního setkání, pak 
se setkejme alespoň v myšlenkách a ocitujme ještě několik moudrých vět z  jeho dávného 
rozhovoru: „Kdybych se s Amosem blížeji setkal již dříve v mládí, nedopustil bych se řady chyb 
ve svém životě. Nabízí nám totiž jedinečnou cestu a trochu trpím při myšlence, že my jsme spíše 
národem jmen, který se sice rád chlubí, ale často neví čím.“

A jeden ze slavných výroků Komenského nalezneme v díle Obecná porada o nápravě věcí 
lidských: „Všechno na tomto světě se dá napravit pouze jemným teplem lásky, protože jinak je 
to nemožné.“

Dodejme: A my ostatní? Je to opět na nás. V roce příštím i těch dalších.
KAREl FuNK

VÝzVa VŠEM, Kdo drŽÍ TYTo NoVINY V rUCE : 
Budeme potěšeni, když nám do redakce napíšete, která témata by vás na stránkách Píseckého světa 
v tomto roce zajímala, čemu máme věnovat více pozornosti, kteří naši spolupracující autoři vás baví, 
od koho a o čem byste si rádi přečetli další texty – příroda, historie, místní zajímavosti, kontroverzní 
projekty? Pište, navrhujte, ptejte se.    KONTAKT: redakce@piseckysvet.cz

Vážené čtenářky a čtenáři,
poprvé vás zdravím v novém roce. Vycházíme dál, 
i když právě dnes na méně stranách. Šetřím – še-
tříš – šetříme, zdražil papír, tisk, benzín... Navíc 
jsme přišli (v rámci onoho všeobecného šetření) 
o část dosavadních finančních zdrojů. A tak jsem 
ráda, že se v tomto čísle na ošemetnou otázku re-
gionálních médií podívá blíže náš spolupracovník 
Zbyněk Konvička (str. 4). Podle mne společnost 
potřebuje nezávislá média a novináře. Celostátní, 
regionální i místní. Sociální sítě se svými uzavře-
nými názorovými bublinami je nenahradí. Bylo by 
bezva, kdyby v každém městě pracovala nezávislá 
redakce. JENŽE: Abyste mohli vydávat dlouhodo-
bě noviny, potřebuje vybavení, čas, dovednosti, 
nadšení či jinou motivaci a mnoho spolehlivých 
spolupracovníků – a na to vše finance.

Písecký svět založila už hodně dávno – v roce 
2009 – skupinka občanů nespokojených s tehdej-
ším stavem místní politické scény, s  neochotou 
radnice vydávat informace o aktuálních projek-
tech, investičních plánech a podobně, s  tristním 
stavem dětských hřišť, kácením kaštanové aleje 
u kostela, neprůhledným rozdělováním dotací na 
kulturu a sport atd. Bylo toho tehdy hodně, a tak 
vznikla myšlenka, že je třeba založit nějaké mé-
dium, které by umožnilo necenzurovanou komu-
nikaci, okamžité sdílení informací, zveřejňování 
výzev, názorů, prohlášení… Facebook byl teprve 
„v plenkách“, o jiných sociálních sítích nemluvě.

Pak jsme se snažili rozvířit debatu o místních 
aktuálních problémech v rámci veřejných debat 
před komunálními volbami i  po nich, jednu 
dobu jsme velmi úspěšně spolupracovali s vede-
ním radnice, jež tehdy (po předchozím občan-
ském tlaku) dokonce začalo dobrovolně zveřej-
ňovat do té doby tajné materiály pro jednání 
zastupitelstva a rady, vedení města i zastupitelé 
odpovídali online i v tisku na dotazy občanů – 
i na ty velmi nepříjemné. Pak to zase ustalo.

Čas letěl, začali jsme (nejdřív díky grantům) 
vydávat tištěný časopis, jeden rok jsme také 
zkoušeli Písecký svět prodávat – zájem byl, jen-
že jsme zakusili neskutečné obstrukce spojené 
s monopolem distribuční PNS. Poplatky za dis-
tribuci a vyúčtování spolkly větší část výnosu – 
to je odpověď těm, kteří nám i dnes často říkají: 
prodávejte to, nemůžete rozdávat zadarmo! 

Město Písek svými dotačními programy ob-
čanskou angažovanost nepodporuje. Ani se ne-
divím – málokdo je ochoten platit si své hlídače 
či dokonce kritiky. Stejně tak většina podnika-
telů raději nepůjde do podpory něčeho, co by 
mohlo být vnímáno kontroverzně – a to takto 
všem otevřená názorová platforma je.

A  tak jediná naděje jsou jednotliví lidé, kte-
ří si uvědomují, že diverzita neboli různorodost 
(druhů, názorů, postojů…) je podmínkou pře-
žití. Jakéhokoliv (eko)systému. „Nesouhlasím 
s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše 
právo to říkat.“ – Voltaire to prý sice takto nikde 
nenapsal, ale myšlenka je to určitě inspirující 
dodnes. Nebo PRÁVĚ dnes více nežli dříve. Měj-
te se fajn a zachovejte nám přízeň :-).

ZDENKA JElENOVÁ
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existence stojí a  padá na zájmu jeho čtenářů, 
podporovatelů a menších inzerentů (místních fi-
rem a podnikatelů, kulturních pořadatelů apod.). 
Díky tomu má na druhou stranu velkou míru 
svobody ve výběru témat a v reflexi politického, 
veřejného či kulturního dění ve městě.

Je skvělé, že web i časopis Písecký svět už řadu 
let přináší svobodně informace nezávislé na tom, 
zda se mohou nebo nemusí líbit politikům nebo 
velkým byznysmenům, a za celou tu dobu si vy-
budovalo početnou komunitu čtenářů a  o  své 
cestě přesvědčilo i  řadu inzertních partnerů, 
podporovatelů a dárců. Přesto všechno, jak jsem 
již zmínil, je vydávání nezávislého média stále 
velmi křehkou záležitostí, které bez podpory in-
zertních partnerů, ale také vás čtenářů/drobných 
dárců, nemůže fungovat. Proto si dovoluji se při-
pojit i k výzvám redakce Píseckého světa a požá-
dat vás, čtenáře, o  podporu tohoto nezávislého 
média, které vám jednou za 14 dní přináší aktu-
ální informace z Písku a okolí.

Písecký svět je i  kvůli dostupnosti informací 
všem skupinám čtenářů k  dispozici zdarma na 
více než 100 místech v  Písku, Čimelicích, Miro-
ticích, Záhoří, Čížové, Putimi nebo Protivíně. Za 
jiné běžné noviny z  některého mediálního hol-
dingu dnes zpravidla zaplatíte od 30 korun výše 
za jeden výtisk. Písecký svět vychází 2x měsíčně. 
Finanční příspěvek/dar například 50 korun mě-
síčně, který byste mohli na vydávání nezávislých 
novin měsíčně věnovat, nebo jakákoliv libovolná 
částka dle vašich možností redakci pomůže i na-
dále připravovat zajímavý a  kvalitní obsah a  být 
otevřeným médiem i pro vaše příspěvky a názory. 
Jak můžete redakci podpořit, najdete na straně 2 
tohoto čísla. Děkujeme za vaši podporu.

ZByNĚK KONVIČKA
Zdroje: www.irozhlas.cz, www.lokalnik.cz.

Proč je důležité zachovat nezávislá média, 
která podporují občanskou společnost

V regionálních médiích se pohybuji od roku 2002. 
Jako elév jsem začínal v redakci Listů Strakonic-
ka, po přestěhování na Písecko v roce 2006 jsem 
působil postupně v Píseckém deníku a Píseckých 
postřezích. Od roku 2010 dodnes pracuji v redak-
ci PROPAMÁTKY kterou provozuje nezisková 
organizace Institut pro památky a kulturu. A od 
podzimu roku 2013 externě spolupracuji také 
s redakcí Píseckého světa. Jsem velmi rád a šťast-
ný, že se mohu věnovat řadu let tomu, co mě baví 
a naplňuje, a zároveň být jakýmsi prostředníkem 
přenosu informací a různých pohledů zajímavých 
lidí, které mohou inspirovat další lidi, čtenáře.

Od začátků webu i tištěné verze časopisu Písec-
ký svět jsem vnímal, že se v Písku zrodila zajímavá 
a nosná myšlenka média, které podporuje občan-
skou společnost, především místní neziskové or-
ganizace, kulturní pořadatele a také mnohé další 
nadšence/dobrovolníky, kteří dělají svět Písečáků 
lepším místem pro život. Zároveň bylo skvělé, 
že reflektuje dění ve městě a na Písecku, politic-
ká rozhodnutí nejen písecké radnice, ale i  obcí 
v okolí, a médium je od začátku nezávislé na dota-
cích od radnic a ani ho nevlastní vlivný oligarcha 
jako drtivou většinu médií v Česku.

Nezávislá regionální média dnes vydávají a píší 
do nich opravdu pouze velcí nadšenci a  srdcaři, 
kteří žurnalistiku milují a dává jim větší smysl než 
coby pouhé zaměstnání a  zdroj obživy. Vnímají 
ho spíš bez nadsázky jako poslání. Drtivou větši-
nu českých médií však dnes bohužel vlastní pouze 
několik málo oligarchů (Křetínský, Dospiva, Luka-
čovič, Babiš, Bakala, Soukup, Valenta...), kteří de 
facto ovládli mediální trh a mohou si určovat, jaký 
obsah půjde, respektive především co nepůjde ke 
čtenáři. Regionální média, jež nespadají do něja-
kého holdingu oligarchy, jsou dnes spíše výjimkou, 
Popelkou a ostrůvkem svobody a nezávislosti. 

Tématem regionálních médií se dlouhodobě 
zabývá také lenka Waschková Císařová z  Fa-
kulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Podle jejích zjištění vycházelo ještě v roce 
2009 kolem 60 titulů regionálních novin (nepo-
čítají se do toho Deníky Bohemia, např. Písecký 
deník, nebo radniční zpravodaje, které z podsta-
ty nejsou a nemohou být nezávislými médii, ale 
spíš hlasem vedení města – např. Zpravodaj města 
Písku). v roce 2019 jich zbylo méně než 30. Za 
deset let (mezi lety 2009-2019) tedy zmizelo 50% 
všech regionálních médií – viz vpravo mapky z je-
jího výzkumu. Z těchto map z let 2009 a 2019 je 
patrné, jak regionální média z  mapy Česka po-
stupně mizí: buď je pohltí velký mediální hol-
ding, nebo se na trhu vedle velkých hráčů, kteří 
jim mnohdy „vyluxují“ řadu inzertních partnerů, 
prostě nemají šanci ekonomicky udržet. 

Krizi regionálních médií zmiňuje také zpráva 
Mezinárodní federace novinářů: „Velká část Če-
chů se v  důsledku velmi složité pozice lokálních 
médií ocitá bez nezávislých a  nestranných infor-
mací o lokálních kauzách, což má negativní dopad 
na debatu o lokálních tématech a na demokracii.“ 
Ve zprávě se dále uvádí: „Svobodná média v regio-
nech téměř neexistují, jde více či méně o marketin-
gové nástroje podnikatelů a oligarchů nebo nosiče 
pro politickou kampaň,“ pokračuje zpráva a uvádí 
zde také: „Problematická je rostoucí závislost mé-
dií na inzerentech, kteří blokují témata s negativ-
ním efektem na jejich podnikání. Ze stejného dů-
vodu mají lokální novináři jen omezené možnosti 
ohledně politických témat.“ 

Z  těchto důvodů je skvělé, že v  Písku fungu-
je nezávislý web a  časopis Písecký svět, který 
nemá žádné příspěvky ani od písecké radnice ani 
médium nevlastní žádný oligarcha, který by si 
diktoval, co bude a nebude v novinách, ale jeho 

 Prodej vstupenek www.mujbijak.cz, tel. 734 271 080

Na Písecku máme do velké míry štěstí, že tu fungují paralelně vedle sebe dvě 
malá nezávislá zpravodajská/publicistická média: Písecký svět, který vydává 
nezisková organizace Písecký svět, a Písecké postřehy vydavatele Jihočeských 
týdeníků. Písecký deník, který je jednou z cca 70 mutací deníků Bohemia 
(v holdingu Penty Marka dospivy), do malých regionálních médií nelze moc 
zahrnovat, neboť je součástí velkého mediálního holdingu.

Inzerce

V kostele sňatek uzavřelo 20 novomanželů.  Svatby 
se konaly také v penzionech U Malířských, U Báby 
Lišků, na statku v Ořechovém Dvoře, v resortu Golf 
v Kestřanech. Snoubenci pro svůj velký den volili ale 
i méně obvyklá místa. „Jeden pár uzavřel manželství 
u rybníka v Malčicích, jiný u rybníka v Kožlí a další 
pár uzavřel netradičně manželství na vyhlídce nad 
řekou Vltavou v katastru obce Slabčice, část Písecká 
Smoleč,“ prozradila matrikářka Jana Hesounová.

Půvabné Písečanky očarovaly nejednoho ci-
zince a  muži zas neváhali požádat o  ruku milé 
cizinky. A tak k oltáři kráčela Finka, Malajsijka, 
Mongolka, Němka, Slovenka i  Ukrajinka. Ženi-
chy – cizince zastupovali tři Němci, dva Francou-
zi, Pákistánec, Polák, Slovák i Ukrajinec.

Většina obřadů probíhá v  klasickém duchu, 
kaž dý rok ale matrikářky zažijí i  svatby pojaté 
trochu netradičně nebo doplněné o  originální 
okamžiky nebo prvky. „Minulý rok si jeden pár 
zvolil velmi originální doručení snubních prstýn-
ků. Ženichovi a  nevěstě je donesla sova pálená 
jménem Štěpánek,“ dodala matrikářka.

PETRA MĚšťANOVÁ, tisková mluvčí MÚ

loni bylo do matričních knih 
zapsáno 941 dětí
Do matričních knih vedených Městským úřadem 
Písek bylo loni zapsáno 941 dětí, to je o 68 méně 
než v roce 2021. Mezi novorozenci bylo 486 chlapců 
a 455 děvčat. Většina miminek přišla na svět v po-
rodnici, dvě se narodila doma. „Pro chlapce rodiče 
loni nejčastěji volili jméno Jan, a to ve 29 případech. 
Následovala jména Jakub, Dominik, Adam a Václav. 
Mezi dívčími jmény se o pomyslnou první příčku dělí 
Anna s Eliškou, tato jména rodiče vybrali shodně 
pro 18 děvčat. Následovala jména Viktorie, Adéla, 
Ema a Sofie,“ řekla matrikářka Jana Hesounová. 
Kreativnější rodiče bývají při výběru dívčích jmen, 
u chlapců volí většinou tradiční jména a častěji je 
pojmenovávají po otci.

Svateb na písecké matrice přibylo
Loni bylo na písecké matrice uzavřeno 143 man-
želství – o 14 více než v roce 2021 a o 25 více než 
v roce 2020. Nejčastěji si snoubenci řekli „ano“ v ob-
řadní síni písecké radnice, kterou zvolilo 58 párů. 

zprávičky z Písku a okolí

Přijďte na besedu k regeneraci 
sídliště dr. M. Horákové
Pro občany města, a především pro obyvatele sídliště 
dr. M. Horákové a přilehlé části sídliště U Kapličky je 
tu beseda, která je pokračováním již proběhlé besedy 
k revitalizaci celého sídliště. Na webu města si do 
té doby můžete prostudovat studii, která bude na 
besedě projednávána: architektonicko-urbanistická 
studie „Regenerace sídliště Dr. M. Horákové v Písku“ 
a další plánovaný postup revitalizace této lokality. 
Beseda se bude se konat ve středu 1. února v 16:00 
v restauraci Olympie, Harantova 1755/22, Písek. 
Besedy se zúčastní zástupce vedení města, odboru 
dopravy, odboru životního prostředí, Městských 
služeb Písek a Městské policie Písek.

MICHAElA šťASTNÁ

Regionální tituly v r. 2009

Regionální tituly v r. 2019

Inzerce



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

6 7

1 / 2023 1 / 2023 aKTUÁlNĚ

Inzerce

Přijďte 18. 1. do knihovny říct,
zda chcete spalovnu – zEVo

Spalovna odpadů je v podstatě výrobna jedovatých 
a karcinogenních látek, které vznikají při hoření 
odpadů, plastů a vyhozených zdraví škodlivých 
věcí. Při plánované kapacitě 50 000 t/rok vypro-
dukuje denně 6,65 t extrémně jedovatého popílku 
(2216 t/rok), který se musí v místě manipulovat 
a převážet na skládku velmi nebezpečných odpa-
dů. Při manipulaci a přepravě může dojít nekázní 
nebo havárií ke kontaminaci okolí spalovny, což je 
v podstatě celý Písek. Jedovatým prachem mohou 
být zvláště zasaženy Smrkovice, Semice, sídliště 
Jih, a Amerika. Spalovna denně vyprodukuje  také 
36 t škváry (12 000 t/rok) , která se ve Švýcarsku 
nesmí používat ve stavebnictví a musí se ukládat 
na zabezpečené skládky. Písečtí politici ji chtějí 

používat na zásypy pod komunikace. Tím by se 
mohly dostat těžké kovy a jiné škodliviny do ulic 
města a do volné krajiny. 

ZEVO vyprodukuje oproti dvěma kotlům na 
uhlí 13  000x víc těžkých kovů (arsen, nikl...), 
7500x víc kadmia + Tl (Cd+Tl), 3400x víc rtuti 
(Hg), 38x víc dioxinů (PCDD/F), 13x víc benzopy-
renu (BaP), 449x víc sloučenin fluorovodíku (HF), 
312x víc těkavých organických látek (TVOC), 
15,3x víc sloučenin chlorovodíku (HCl), 6x víc 
NO2, 4,6x víc PM10, 3,8x víc oxidu uhelnatého 
(CO). Tyto imise, které se v přírodě nerozkládají 
a kumulují, se budou usazovat v  lidech, organis-
mech a půdě v nejbližším okolí spalovny v okruhu 
cca 3-4 km. Kromě Semic, Smrkovic, sídliště Jih 

Ve středu 18. 1. v 17 h pořádá Město Písek besedu o plánované spalovně 
odpadů zEVo Písek. Politici a lidi kolem zEVo to berou už za hotovou věc, 
proto je třeba, aby přišli jasně vyjádřit svůj názor všichni ti, kteří v Písku 
spalovnu odpadů nechtějí. Uvedu zde hlavní argumenty proti spalovně.

 Prodej vstupenek www.mujbijak.cz, tel. 734 271 080

 
MAS Brána Písecka, z.s., Čížová 75, 398 31 Čížová 

 

 
 
 

MAS BRÁNA PÍSECKA 
nabízí pomoc s vyřízením dotace v rámci programu 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 
 

CO JE PODPOROVÁNO? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KDO MŮŽE ŽÁDAT? 

 
✓ Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než 

od 12. září 2022 
✓ Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které 

jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 
 
ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 

 
✓ Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu 

starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně  
✓ Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral 

příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu) 
 
NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT? 

 
Ing. N. Linhartová telefon 604 746 188, e-mail: linhartova.nikola@branapisecka.cz 
Ing. M. Smrtová telefon 604 746 195, e-mail: smrtova.michaela@branapisecka.cz 
 

 

ZATEPLENÍ FASÁDY max 6 000 Kč/běžný metr

ZATEPLENÍ STŘECHY max 120 000 Kč/kompletní opatření

ZATEPLENÍ STROPU POD PŮDOU max 50 000 Kč/kompletní opatření

ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ NEBO NAD NEVYTÁPĚNÝM 
SUTERÉNEM max 60 000 kČ/kompletní opatření

VÝMĚNA OKEN max 12 000 Kč/1 ks výplně

VÝMĚNA VCHODOVÝCH DVEŘÍ max 18 000 Kč/1 ks dveří

ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ DOTACE PROVÁDÍME ZDARMA  
 

a  Ameriky bude zasaženo významně i  Hradiš-
tě. Za 10 let vychrlí spalovna do okolí 940,91 kg 
těžkých kovů, 15,69 tun NH3 (amoniak), 13,77 
tun TVOC (těkavé organické látky), 9,34 tun HCl 
(sloučeniny chlorovodíku),  2,47 tuny HF (slouče-
niny fluorovodíku), 62,66 kg Hg (rtuti) atd.

Většina těchto jedovatých látek se v  přírodě 
nerozkládá – během provozu trvajícího několik 
desetiletí tedy spalovna odpadů poškodí trvale 
životní prostředí v Písku. V blízkosti i moderních 
spaloven s  nejlepšími filtry nalezli vědci v  krvi 
lidí těžké kovy, v mateřském mléce lidí dioxiny, 
v domácích vejcích a rostlinách nadlimitní hod-
noty jedovatých a karcinogenních látek.   

zEVo z hlediska ekonomiky
Podle studií spalovny odpadů snižují v okolí do 
4 km ceny nemovitostí, do 1 km o 25%, do 3 km 
o 20%. Okruh 3 km zahrnuje v podstatě celý Písek.

Spalovna odpadů je extrémně drahá technolo-
gie, která je bez umělé podpory států zcela eko-
nomicky neživotaschopná. Je to nejdražší způsob 
likvidace odpadu i  vytápění. Se ZEVO bude mít 
Písek na desetiletí „zaručenou“ vysokou cenu za 
likvidaci odpadů i  za teplo z  teplárny. OECD už 
delší dobu doporučuje ČR, aby zavedla poplatky 
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o  spalovnách odpadu ZEVO z  vědeckých studií, 
zjistíte, že spalovny odpadů mají z pohledu zdra-
vého rozumu v  místě, kde vzniká odpadů málo, 
v podstatě jenom negativa. Jsou ekonomicky ne-
životaschopné, proto je nestaví už 20 let Američa-
ni. Emitují CO2, jsou zdraví škodlivé, není pro ně 
dostatek odpadů, proto je zavírají Dánové a  jiné 
státy v západní Evropě. Na Západě dnes přechá-
zí na cirkulární ekonomiku, kde se snaží předejít 
vzniku odpadů a  odpady nepálit, neskládkovat, 
ale technologicky využívat jako surovinu. To jsou 
skutečně šetrné způsoby chování k životnímu pro-
středí a jsou to i mnohem ekonomičtější technolo-
gie v různých programech Zero Waste.

Jenže přejít na nové moderní technologie v ČR 
je problém. Mluvil jsem s lidmi z několika firem, 
které mají patenty na nové recyklační linky odpa-
dů, a ti mi řekli, že v ČR o jejich technologie „není 
zájem“, protože odpadářské lobby provozující 
skládky a spalovny mají silné vazby na komunální 
politiky a  je v podstatě nemožné tyto vazby pro-
razit. Proto mají zákazníky převážně ze zahraničí.

Proto pokud nechcete, aby nám z našeho krás-
ného Písku udělala nějaká odpadářská lobby 
litvínov, přijďte do knihovny 18. ledna v  17  h 
říct, že ZevO, spalovnu odpadů, tu nechceme. 

PAVEl šEBEllE

aKTUÁlNĚ

Každý rok bývá muzeum v lednu a únoru veřejnosti uzavřeno – je potřeba 
vyčistit vitríny, spravit potrhané sítě na odchyt ptáků či vymalovat. letos však 
mimořádně na tři týdny otevíráme – archeologové totiž budou prezentovat 
nálezy, které v posledních dvou letech našli při výzkumu dálnice d4. 

Muzeum v lednu: Vyrážíme 
dálnicí do pravěku

na spalování odpadů podobně jako je zavedla na 
skládkování, řada států EU chce, aby spalovny pla-
tily emisní povolenky, které mají nyní odpuštěny. 

zEVo  z hlediska likvidace odpadů
Skládkování má být ukončeno v roce 2030, ale 
písečtí politici chtějí mít ZEVO v provozu už v roce 
2027. Písek produkuje pouze 4500 t/rok komunál-
ních odpadů, z toho má do roku 2030 část těchto 
odpadů recyklovat. V roce 2030 tedy bude produ-
kovat třeba 3000 t / rok a je proto absurdní, aby se 
v Písku pálilo 50 000 t odpadů za rok. Podle mne 
je nepřijatelné, aby se v Písku pálily cizí odpady 
z jiných měst, jiných krajů nebo zahraničí na úkor 
zdraví píseckých občanů a píseckého životního 
prostředí. Podle studie bude Jihočeský kraj produ-
kovat v roce 2030 186 000 t komunálních odpadů 
– spalovna v ČB s kapacitou 160 000 t a spalovna 
v Plané (50 000 t) tak budou stačit pro celý kraj.  
ZEVO Písek je nadbytečné a bude vyvíjet tlak, aby 
se méně recyklovalo a více spalovalo.

Navíc dnes existuje řada patentů na nové tech-
nologie na recyklace komunálních odpadů, které 
zcela jistě budou v provozu v roce 2030.

Nejbizarnější na celé věci je to, že podle lidí ze 
ZEVO není písecká spalovna určena primárně 
k likvidaci odpadů, ale k tomu, aby byla hlavním 
zdrojem tepla pro píseckou teplárnu. Dokonce 
se počítá s jeho neomezenou životností. To zna-
mená, že i kdyby Písek díky novým technologiím 
a dobrému třídění odpadů neměl odpady žádné, 
přesto se budou muset v zařízení za 2 mld další 
desetiletí pálit cizí odpady, aby bytové domy na-
pojené na teplárnu měly teplo. 

Celá akce ZEVO Písek není bojem o  odpady 
mezi městy nebo snahou o lepší cenu za likvida-
ci odpadů pro občany. Je to zřejmě jenom snaha 
dodavatelů technologie ZEVO prodat technologii 
za 2 miliardy. Zdá se podle všech dostupných in-
formací, že je to boj i o  to, kdo z  těchto velkých 
investic za několik miliard bude „loupat perníček“. 
Proto Město Písek na svém webu a ve zpravodaji 
neustále o spalování odpadu říká nepravdivé věci 
a dělá tomuto kontroverznímu projektu neuvěři-
telně pozitivní propagandu. Písečtí politici tvrdí, 
jak je to skvělé a  že to nemá žádná negativa. To 
je silně podezřelé, protože všechno má nějaká 
negativa. Pokud si najdete objektivní informace 

Hostem letošního ročníku bude herec a hudebník 
Václav Kopta. Přijede nejen besedovat o divadle, ale 
s Cíbou Ješinou se představí v bluesovém duu také 
jako pianista a zpěvák. Víkendový maraton začíná 
v pátek 27. ledna v 18 hodin a skončí vyhlášením 
výsledků v neděli 29. ledna v 17.15 hodin. 

„Po dvou ne zrovna šťastných letech s minimální 
možností pořádat kulturní akce jsem rád, že mohu 
návštěvníky, a  hlavně účinkující, pozvat do Písku 
na 5. ročník festivalu ochotnického divadla Stříbrný 
vítr, soutěžní nepostupovou přehlídku divadelních 
souborů s odbornou porotou a doprovodným pro-
gramem,“ zve ředitel festivalu Tomáš Franců.

S myšlenkou divadelního festivalu Stříbrný vítr 
přišel v  roce 2019 principál DPČ Miroslav Po-
korný. „Samotným názvem vzdáváme hold Fráňu 
Šrámkovi, básníkovi spojenému s  Pískem a  řekou 
Otavou. Mírovu ideu pak nesli na svých ramenou 
herci – členové Podčáry a jejich přátelé, úspěšné di-
vadelní hry s názvem O 14 dní dříve aneb Svoboda 
nadvakrát,“ upřesňuje Tomáš Franců.

Festival zahájí v pátek 27. ledna v 18:10 domácí 
ochotníci ze souboru Šemík s  představením Až 
opadá listí z dubu na motivy příběhu o alkoho-
lismu z  pera Jana Wericha (viz foto na titulní 
straně). „Temný a hluboký, alkoholu stíny, dovedli 
Čuperu v pekelnou nálevnu, že prý bude jiný.“ 

Březnický a  Rožmitálský divadelní spolek se 
při hře Koncert v oranžérii bude ptát, zda může 
být zkouška orchestru nezáživně stráveným od-
polednem nebo emocemi nabitou a  lidsky dra-
matickou konfrontací výrazných osobností.

Po loňském úspěchu se do Podčáry vrací Such-
dolský divadelní spolek (SUD), který sobotní 
program zahájí v  11 hodin kusem Opravdové 
kouzlo. Zjistíte, že Andersenovy pohádky jsou 
na míle vzdáleny poetické a nezáludné dětskosti. 
Každá totiž skrývá jinotaje a ironické postřehy re-
flektující společenské dění. 

Čarodějky v podání Divadelního spolku Rádo-
bydivadlo Klapý vás vtáhnou do příběhu o proná-
sledování amerických levicových intelektuálů pro 
jejich údajnou protiamerickou činnost v 50. letech 
minulého století, stejně jako do politických procesů 
v komunistických zemích v téže době. Světoznámý 
Moliérův kus Lakomec vysmívající se chamtivosti, 

Stříbrný vítr přivane 
do Podčáry už popáté

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

kupčení s city, marnivosti a nafoukanosti přiveze 
ostřílený Divadelní klub Jirásek z České Lípy. Hru 
pojal jako divadlo na divadle a snaží se projasnit 
aspoň na chvíli zachmuřený obraz dneška pomocí 
fantazie, hravosti a tvořivosti. 

„Letí to, ani se nenaděješ a ohlížíš se na všech-
ny křižovatky, kterými jsi prošla, a zvažuješ, jestli 
všechna odbočení, byla ta správná. A teď? Teď už 
není na co čekat. Zařadíš rychlost a valíš k cíli. Jen 
vlastně asi ani nevíš, co pro tebe tím cílem je,“ říká 
o hře Dokud se randí její protagonistka Monika 
Nováková ze souboru MonAMOUR Mnich. 

Čeho všeho se musí lidé vzdát, aby prošli do 
nebe? Úsměvný příběh několika osob, které se 
sejdou v  oblacích, kde bilancují svůj předchozí 
život, sehraje domácí soubor Prácheňská scéna, 
která uzavře sobotní divadelní program, po němž 
bude následovat kytarové jamování.

Neděle bude patřit třem souborům. V 11 hodin 
vystoupí BDS Lužnice z Bechyně s představením 
Rejžák z  Prahy. Ta přibližuje venkovský ochot-
nický soubor, zmítaný vnitřní krizí, do něhož se 
vloudí suverénní divadelník z Prahy Rejžák. Zpo-
čátku vnímaný jako spasitel souboru se stává spíš 
noční můrou. Otrockým naplňováním jeho před-
stav herci usilují o ztrapnění suveréna. Výsledek 
však překvapí nejenom je samotné. Ochotnický 
spolek Žumpa Nučice přijede s nejednoznačným 
názvem hry Sex. Komediálně dramatická amole-
ta o sextetu partyzánů v zemljance v pražské Stro-
movce, kteří se chystají k zásadnímu činu. Podaří 
se jim? Festival uzavřou Zmatkaři z  Dobronína 
s kusem Podnebí, v němž se budou tázat: Co se 

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.machac-
kova@volny.cz
•  Hatha jóga – Jana Kozová, www.jogapisek.cz
•  Jarka Olžbutová – www.uvodnaru.cz
•  Poradna trager® http://www.trager.cz

alena klossová, alena.kloss@gmail.com
•  Poradna ájurvédy, ájurjóga 

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

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

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

divadlo Pod čarou bude opět po roce hostit divadelní festival Stříbrný vítr. 
Na dvou scénách Podčáry se postupně představí 10 ochotnických souborů 
z různých koutů Česka. Na vše bude dohlížet a hodnotit odborná porota, 
která ocení nejlepší inscenaci, herce, herečku a scénu. znovu se můžete těšit 
na veřejná hodnocení poroty a diskuze s diváky. 

Loutkové divadélko Nitka
Neděle 21. ledna, 14:30: KohouteK 
a slepičKa – Jak zachránili studánce vodu, 
Jak kohoutek prodal vajíčko – dvě maňáskové 
pohádky plné nejrůznějších zvířátek.
Vstupné 50 Kč.
Rezervovat vstupenky ne-
lze – přijďte včas! LD Nitka 
Písek, Bakaláře 43/6, (vedle 
Charity), tel. 605 845 890, 
www.nitka-pisek.cz. 

děje po smrti? Existuje nebe? Existuje peklo? Jaký 
je Ježíš, co Adolf a co Andrej (ne ten, co myslíte)? 
Komedie o tom, co nás všechny čeká, pravděpo-
dobně. Motto hry jest: Kolem se rozhlížíme po 
viníkovi a vině a ona v zrcadle bydlí, ta svině!

Loňský již 4. ročník festivalu Stříbrný vítr se po-
dařilo uskutečnit v  nelehkém období pandemie. 
Měl úspěch u diváků i  souborů a dostalo se mu 
i mediální pozornosti, včetně Českého rozhlasu. 
„Velmi mě těší zájem divadelníků o  festival, před-
pokládám i  zájem z  řad veřejnosti, a  hlavně chci 
poděkovat všem dobrovolníkům z našeho kulturní-
ho stánku Divadla Pod čarou v Písku, kteří se na 
organizaci podílí. Divadlo žije a doufám, že bude 
žít a vzkvétat i nadále!“ dodává Tomáš Franců.

Divadlo Pod čarou děkuje za podporu partne-
rům festivalu: Město Písek, Komunitní nadace 
Blanicko-Otavská a  firmám Bonum-Repro, SID 
Interier, Montea CZ, stejně jako mediální pod-
poře: Písecký svět, Písecké postřehy, Rock Radio, 
Radio Otava, ZIP Inzert. 

Vstupenky na festival si můžete zajistit na baru 
Divadla Pod čarou každý den od 17 hodin. Na 
celý festival vás permanentka vyjde na 400 korun 
(pro studenty 200), na pátek vychází vstupné na 
120, sobotní bude 250 a neděle 120 korun. Vstu-
penka na jedno představení bude 80,-.

ZByNĚK KONVIČKA

Přijďte 18. 1. do knihovny říct,
zda chcete spalovnu – zEVoDokončení ze str. 7

V rozhovoru v jednom z prosincových čísel PS 
muzejní archeolog Ing. Tomáš Hiltscher sliboval, že 
nejzajímavější nálezy z dálnice předvede veřejnosti 
ještě letos v zimě. Slovo dodržel a tak lze od soboty 
14. ledna do neděle 5. února v časech 9 – 15,30 
hodin (včetně pondělí) v Malých výstavních sí-
ních muzea navštívit výstavu dálnicí do pravěku. 
Budou zde prezentovány nálezy dokládající osídlení 
v okolí Čimelic a Mirotic již dávno před naším leto-
počtem. Při výzkumu byly nalezeny tisíce dokladů 
dřívější lidské činnosti, ale na výstavě budou k vidě-
ní skutečně jen ty nejzajímavější - tedy především 
keramické a kovové předměty, jako jsou přesleny, 
oděvní spony, opaskové zápony, jehlice, náramky či 
mince a skleněné korálky. Velkou výstavu o výzku-
mu celé dálnice, který zastřešuje Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích, plánují v krajském městě 
až na rok 2026, proto je možnost vidět dílčí část 
nálezů přímo v Písku unikátní. Výstava se zaměří 
i na metody archeologické práce. Vítány jsou po 
předchozí domluvě také školní skupiny, kterým 
muzeum nabízí stručné komentované prohlídky, 
možnost setkání s archeologem a drobnou pátrací 

hru po výstavě s pomocí tabletů. Zbytek muzea 
zůstává uzavřen. 

Přednášky pokračují ve stejném formátu i v no-
vém roce – stále ve čtvrtek od 16 hodin. 12. ledna 
promluví doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D., vedoucí 
archeolog našeho muzea na téma klenoty bar-
barských králů. Nedávné nálezy drahocenných 
šperků z 5. a 6. století na Rakovnicku otevřely nové 
cesty výzkumu doby stěhování národů na našem 
území. Tyto klenoty mají totiž blízké protiklady 
ve zlatých pokladech v hrobech barbarských krá-
lů v Apahidě v Rumunsku a dále v hrobě franské-
ho krále Childericha v belgickém Tournai. Vůbec 
poprvé v historii šperkařství se u nich setkáváme 
s  užitím českého granátu. Přednáška publikum 
zavede na obchodní cesty spojující Středomoří 
s Indií a Baltikem, navštívíme tehdejší šperkařské 
dílny i raně středověké královské dvory. 

26. ledna pak v  přednáškovém sále přivítáme 
historičku umění PhDr. Mgr. Janu Peroutkovou, 
která shodou okolností také bude hovořit o  kle-
notech a  pokladu. Tentokrát ale půjde o  poklad 
z katedrály sv. víta a české korunovační klenoty. 

Nejstarší součást svatovítského pokladu pochá-
zí již z  doby knížete Václava, většina předmětů 
je však spojena s Karlem IV. Jedná se o exponáty 
nevyčíslitelné hodnoty a nejvyšší umělecké kvali-
ty s hlubokým duchovním přesahem. O tom, jak 
vypadal svatovítský soubor, svědčí jeho inventá-
ře. První byl sepsán v  roce 1354. Už v něm jsou 
uvedeny i vzácné panovnické insignie – královská 
koruna, vladařské jablko, žezlo a prsten. Korunní 
komora v chrámu sv. Víta, v níž jsou korunovač-
ní klenoty českých králů uloženy, je bez nadsázky 
nejchráněnějším místem na Pražském hradě. Její 
trezorové dveře mají sedm zámků,  k  jejichž ote-
vření se musí sejít sedm držitelů klíčů. Přednáška 
se bude týkat historie a ikonografického významu 
vybraných předmětů pokladu, řeč bude i o  tech-
nologii jejich výroby. Shodou okolností lze prá-
vě letos v  lednu (17. – 21. 1.) originály Českých 
korunovačních klenotů vidět přímo ve svatovítské 
katedrále u příležitosti 30. výročí vzniku ČR, vy-
stavena bude i lebka svatého Václava, korunní ko-
mora bude v mezičase v péči restaurátorů. 

VAšE PRÁCHEŇSKÉ MuZEuM

Ochotnický spolek Žumpa Nučice – hra Sex
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taxík, abych stihl vlak do krajské metropole, kde 
mě kolega se sestrou nabírá a brzy se mačkáme 
ve frontě na kabáty v kulturním domě. Potkávám 
tu kamarádku s přítelem a jsme rádi, že se to tak 
hezky potkalo. Jaroslav Dušek by nejspíš začal 
mluvit o synchronicitě, kdy vaše velké přání ves-
mír nějak zařídí, aniž byste tušili jak. 

To však ještě nebylo vše a další milá překvapení 
měla přijít. Vyzvedávám si u pokladny vstupen-
ku u paní pokladní, sedám si do hlediště a v  tu 
chvíli přijde od ní smska. „Kdybyste chtěl rezervo-
vat další vstupenky na Cimrmany, tak se v  lednu 
ozvěte. Budou tu znovu příští rok v  červnu,“ čtu 
zprávu a musím se štípnout, zda se mi to nezdá. 
Všichni si vychutnáme parádní hru se Zdeňkem 
Svěrkám, Ondřejem Vetchým a dalšími Cimrma-
ny. V 11 večer už odemykám dveře bytu vrcho-
vatě zaplaven dopaminovými dávkami jaké jsem 
dlouho nezažil. A stále není překvapením konec. 

Další den si objednávám na baru Divadla Pod 
čarou pivko a vyprávím, jak jsem byl na Cimrma-
nech… „My víme, žes tam byl,“ sděluje mi naše 
paní provozní. „Jak to víte? S nikým z Písku jsem 
o  tom nemluvil?“ podivuji se. „Sháněla na tebe 
číslo nějaká paní z kulturního domu, volala do di-
vadla, asi třem lidem z Podčáry,“ sděluje mi. Na to 
už nemám co říct, nemám pocit, že bych se paní 
pokladní o  Divadle Pod čarou vůbec zmiňoval, 
ani, že tam působím.

Milá paní pokladní si na mě jen tak prostě 
vzpomene po měsíci se vstupenkami, pátrá po 
mém telefonním čísle, aby mi mohla říct o uvol-
něné vstupence, nabídne mi další rezervaci na 
další představení, a to vše tak nějak samozřejmě 
a mimochodem. A jen tak „náhodou“ na předsta-
vení jede právě i kolega se sestrou. 

Na synchronicitu, na to, že dostáváme přesně 
to, co vysíláme do prostoru a přejeme si, věřím 
a několikrát jsem jiná propojení i zažil, aniž jsem 
věděl jak, ovšem tahle zkušenost, za níž jsem 
opravdu moc rád a vděčný, byla ale natolik jiná 
a intenzivní, že jsem stál v Podčáře u baru už jen 
s  udiveným výrazem a  do vědomí mi najednou 
v plulo uvědomění: „Dobrý člověk ještě žije.“ 

Tohle sdělení, které se mi najednou v  mysli 
objevilo, a je i název světoznámého románu Ro-
maina Rollanda, bylo tak hřejivým poznáním, že 
to s námi není tak špatné. Možná právě naopak. 
A  tak jsem se chtěl s  vámi o  jeden takový den 
s naplňujícím pocitem synchronicity a propojení 
podělit. Věřme na tajná přání a zázraky. Občas se 
naplňují, když je nejméně čekáme.

ZByNĚK KONVIČKA

dobrý člověk ještě žije

Umělé inteligenci a jejím algoritmům bohatě stačí 
sledovat váš pohyb ve virtuálním světě a vaše pre-
ference obsahu, který si otevíráte a konzumujete. 
Váš profil si bleskově složí, vyhodnotí a naservíruje 
vám to, po čem sníte v milisekundě na stříbrném 
podnose. Vy se cítíte dobře a dočasně uspokojeni, 
což však netrvá obvykle dlouho. Po chvíli si chcete 
dopřát další dávku pomíjivého štěstí sledováním 
obsahu nebo objednávkami dalšího zboží, za což 
se vám tělo odvděčí vyplavením dalších dopami-
nových dávek, hormonů štěstí či odměny.

Jednu takovou dávku ne instantního (virtuální-
ho), ale skutečného dopaminového štěstí a dobré-
ho pocitu, které s virtuálním světem však souvisí 
jen okrajově se mi dostalo zhruba před měsícem 
a půl. A když si na to vzpomenu, dopaminy se mi 
znovu rozlijí do celého těla. Na netu na mě tehdy 
něco juklo ohledně Zdeňka Svěráka či Cimrma-
nů. Říkám si, podívám se, zda Cimrmani nehra-
jí některou ze svých 15 divadelních her v okolí. 
Dlouho jsem je naživo neviděl, mám je moc rád 
a vím, že to je jistota skvělé a inteligentní zábavy. 
Hledám v programu divadla a opravdu, asi za tři 
týdny hrají v malém městečku na jihu Čech a do-
konce jednu z mých nejoblíbenějších her Dobytí 
severního pólu. Chtěl jsem ji už dlouho vidět na-
živo, ale v širokém okolí nebyla reprízována nebo 
jsem to nezaznamenal.

Okamžitě volám na pokladnu tamního měst-
ského kulturního střediska. Co kdyby ještě něja-
ké vstupenky byly k mání. Cimrmani bývají zpra-
vidla všude vyprodaní během chvíle. Milá paní 
pokladní mi sděluje, že bohužel. Mají vyprodáno. 
Pak ale dodá: „Jedna paní tu má rezervované čtyři 
vstupenky a zatím si nepřišla. Zavolejte v pondělí. 
Pokud si pro ně nepřijde, jsou vaše.“ Volám oka-
mžitě mé velké kamarádce, která Cimrmany mi-

luje a Dobytí severního pólu snad úplně nejvíc. 
Říkám jí, že se objevila tato možnost, ale šance je 
spíš mizivá. V pondělí tedy do kulturního domu 
volám znovu. „Paní si nakonec přišla, ale jen pro 
dvě vstupenky. Dvě bych pro vás měla," sděluje mi 
milá paní pokladní. „To je skvělá zpráva,“ zaradu-
ji se, že budu mít lupeny pro kamarádku a jejího 
přítele. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mně trochu 
nezamrzelo, že zbyly „pouze“ dvě vstupenky, ale 
přebíjí to rychle hezký pocit, že Cimrmani uděla-
jí radost mým kamarádům.

Na několik týdnů toto představení úplně vypou-
štím z hlavy. A co se nestane. V den představení, 
aniž bych si uvědomoval, že to je právě den, kdy se 
v městečku konají Cimrmani, mám odpoledne ně-
kolik dlouhých telefonátů s přáteli. Když ukončím 
poslední, někdo mi volá. „To jsem ráda, že jsem se 
vám konečně dovolala,“ sděluje mi milá paní po-
kladní z městečka. „Nemohu se vám celé odpoledne 
dovolat. Přišel totiž jeden pán vrátit vstupenku na 
dnešní Cimrmany. Onemocněla mu žena a nemá ji 
komu dát,“ pokračuje. Je půl páté odpoledne, diva-
dlo začíná za 2,5 hodiny, je to skoro 80 kilometrů 
od Písku a jsem zrovna bez auta. 

„To je skvělé, moc děkuji, že jste si na mě vzpo-
mněla, jen nevím, zda budu mít šanci se k  vám 
dostat,“ říkám do telefonu. „Prověřím možnosti 
a  zavolám vám za chvíli zpět.“ Přemýšlím, jak 
se dopravím do městečka, když mě spoje dove-
zou pouze do Českých Budějovic, ale do cíle se 
hromadnou dopravou dostanu asi až v  polovi-
ně představení. Najednou mě napadne zavolat 
mému kolegovi, který bydlí v Budějovicích, zda 
by mě tam autem nehodil. Zpátky už bych se ně-
jak domů dostal. „Jasně, že hodím, my se na Ci-
mrmany zrovna se sestrou taky chystáme,“ slyším 
z  telefonu a  nevěřím svým uším. Rychle volám 

To si tak brouzdáte po internetu a vyskakuje na vás jedna reklama za druhou. 
Už vás ani nepřekvapí, že nabídky přesně míří na vaše zájmy. Trefují se do 
černého: toho, co jste hledali nebo hledáte, po čem už dlouho toužíte...

VÝzVa: Chcete se dozvědět zajímavosti 
o svém oblíbeném opeřenci?
„Moje poslední odborné psaní skončilo na počátku rozvoje kroužko-
vání ptáků. Mám nabídku pro čtenáře Píseckého světa: pokud by se 
někdo chtěl dozvědět konkrétní informace o svém oblíbeném druhu 
pěvce, třeba o tom, který se mu objevuje na krmítku, nebo kterého bude 
na jaře nedočkavě vyhlížet, ozvěte se do redakce Píseckého světa a já 
o něm vyhledám zajímavosti, například kam létají na zimu, jakého 
věku se dožívají, jestli se roky zdržují na svém místě nebo se stěhují 
a podobně,“ vzkazuje vám náš pravidelný spolupracovník, RNdr. 
karel Pecl. Tak neváhejte a ozvěte se nejlépe e-mailem na adresu 
redakce@piseckysvet.cz. První tři ptačí druhy pošleme našemu 
oblíbenému píseckému ornitologovi ke zpracování.       -RED-

Po necelé hodině džíp dorazil a dovezl nás i s prů-
vodcem Felipem do výchozího bodu, do jeho 
hospody v městečku San Francisco de Yuruanií. 
Zde jsme si vyzvedli uschované věci, které jsme 
pro výstup na Roraimu nepotřebovali, přebalili 
zavazadla a po večeři a pivu jsme se rozloučili 
s Felipem a jeho rodinou. Odjeli jsme nočním 
dálkovým autobusem do Caracasu a ráno jsme 
zazvonili u vrat naší ambasády. Zde jsme byli per-
sonálem velvyslanectví, včetně velvyslance RNDr. 
J. Jiránka, radostně uvítáni.

Přeci jen za nás měli určitou odpovědnost, tak 
byli rádi, že jsme se vrátili ve zdraví a v pořádku. 
My jsme byli také rádi, protože jsme si mohli po 
delším čase užívat luxusu civilizace. Uložili jsme 
zde sběry přírodnin, přebalili výstroj pro druhou 
část expedice, doplnili o věci pro potápění a tep-
lejšího ošacení do hor, Vyprali, co bylo třeba, 
nakoupili základní potraviny a další potřeby pro 
přežití, poobědvali v hospodě a zakoupili jízden-
ky na dálkový autobus trasy Caracas – Ciudad de 
Bolívar. 

Po druhé noci strávené v postelích jsme se 16. 
11. 2006 vydali na druhou etapu expedice, tento-
krát jihozápadním směrem do státu Apure. Jako 
první úkol jsme si naplánovali průzkum z  pří-
rodovědeckého hlediska druhově bohaté oblas-
ti savan, mokřin a  řek, do Los Llanos. Jedná se 
o  nejrozsáhlejší biotop jižní Ameriky, táhnoucí 
se od Orinoka až k Andám. 300 tisíc kilometrů 
čtverečních leží na území Venezuely, dalších 220 
tisíc patří Kolumbii. Převládajícím prostředím je 
travnatá savana. Proto Alexandr Hum boldt na-
zval tento biotop „Mořem trávy“. Ale není zde jen 
tráva, ta by nemohla zajistit bohatost a různoro-
dost živočichů a rostlin. Plocha savany je protká-
na opadavými a  galeriovými lesy, řekami, měl-
kými jezery a mokřady. Půda Llanos je chudá na 
živiny, a proto je oblast využívána jen k extenziv-
nímu chovu dobytka. Díky tomu zde zbývá dost 
prostoru pro člověkem neovlivněnou divočinu. 
Ta poskytuje dobré životní podmínky pro mno-

Expedice zoogeos – Venezuela
14. část: Cesta do los llanos

ho vodních a brodivých ptáků, jako jsou volavky, 
ibisové, kolpíci, kormoráni, vodní slípky, husice 
a příbuzní ledňáčkům – rybaříci. Vedle toho se 
zde vyskytují i různé druhy dravců, kolibříků, ale 
také třeba barevní papoušci arové a amazoňani. 
Vzácností nejsou ani prapodivní ptáci hoaci-
nové. Na Llanos můžeme spatřit i vačice, různé 
druhy netopýrů, včetně upírů, vřešťany, kapyba-
ry (největší žijící hlodavci vážící až 60 kg), tapíry, 
mravenečníky, pásovce, oceloty a dokonce i jagu-
áry nebo anakondy. V řekách a tůních jsou hojní 

kajmani brýloví, električtí úhoři, piraně, želvy 
tereky velké a  vzácně lze objevit i  sladkovodní 
delfíny – inie.

Tato všechna lákadla nám tanula na mysli, když 
jsme již podruhé překonávali veletok Orinoka. 
Tentokrát ovšem už pohodlněji bez vystupování 
z autobusu a plavby na prámu. Umožnil to nový 
most postavený rok před naším příjezdem. Za 
mostem v městě Ciudad Bolívar měl náš autobus 
konečnou. Naším cílem bylo městečko Apurite na 
břehu řeky Apure. Protože to bylo ještě daleko od 
Bolívaru, předpokládali jsme, že si najdeme jiný 
dálkový autobus směřující do centra Los Llanos, 
ale žádný takový odtud nejezdil. Rozsáhlá oblast 
pastvin je řídce osídlená, a tak tam jezdí jen místní 
linky. Hledali jsme nějakou, která by měla zastáv-
ku v  městečku Apurite, ale marně. Museli jsme 
zjistit alespoň autobus, který by jel naším smě-
rem. To se nedalo jinak než získáním informací 

od lidí znalých místních poměrů. Napadne vás 
jistě, že stačí na autobusáku zajít na Informace. To 
samozřejmě napadlo i nás, jenže „Jiná země, jiný 
nemrav.“ Žádná info kancelář se zde nevyskyto-
vala. Tak jsme napsali název našeho cíle – Apurite 
– na papírky a rozběhli se po nádraží hledat ně-
koho, kdo zná spoj, který by nám pomohl. Nako-
nec se jeden z řidičů našel a my jsme mohli vyjet 
správným směrem. Jenže autobus měl konečnou 
přibližně v polovině naší trasy. Takže jsme museli 
hledat další spoj. To už bylo jednodušší, protože 
jsme našli v jízdním řádu spoj, který měl na tra-
se zastávku v našem cíli, v městečku Apurito. Ale 
museli jsme si na něj několik hodin počkat. Díky 
tomu jsme do cíle dorazili těsně před 23. hodinou. 

Adresu našeho ubytování jsme měli. Byl to 
dům starší vdovy, která před dvěma lety ubyto-
vala člena naší současné expedice Radka Lučana, 
když u  řeky Apure zkoumal populaci netopýrů. 
Díky Radkovi jsme krátce po 23. hodině stáli 
před dveřmi naší ubytovatelky. Zvonili jsme dlou-
ho, nejspíš jsme ji probudili. Byla nedůvěřivá, ne-
chtěla nás vidět a striktně nás odmítla. Podrobné 
vysvětlování Radka, který se snažil o připomenu-
tí jeho předchozího azylu, už neslyšela, protože 
zmizela v útrobách domu. A nevrátila se ani po 
několikrát opakovaném zvonění. Byli jsme zou-
falí. Utrmácení z celodenního cestování, unavení 
z našich těžkých báglů a bez naděje, že brzy někde 
složíme hlavu. 

Výstup na roraimu uzavřel první část naší expedice. Sobotní noc jsme strávili 
u řeky Kukenán. V neděli brzy ráno jsme řeku přebrodili a dali se na pochod 
Velkou savanou zpátky do indiánské vesničky Paraitepui, kam pro nás mělo 
ve 14 hodin přijet terénní auto. došli jsme tam ve 13.30.

CESToPIS

Stanový tábor na dvoře ubytovny

Pohled na Orinoko přes zaplivané okno autobusu

Mapa: bod 1 Caracas, bod 5 Apurito

Foto: Archiv Divadlo Járy Cimrmana

Za tím klackem je naše umývárna

Pokračování na str. 12
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Už jsme byli rozhodnuti odejít, když se v ulici ob-
jevila tři děvčata, která přicházela k nám. Počkali 
jsme na ně s nadějí, že nám jako místní pomohou. 
Radek jim vysvětlil podrobnosti svého bývalého 
pobytu a požádal je, aby se za nás jeho jménem 
přimluvila. Přeci jen byla určitá naděje, že je naše 
paní bytná vyslyší, zvlášť proto, že jejich španělština 
bude jistě bohatší než naše holé věty. 

Holčiny vdovu znaly a také věděly, kde spí. Za-
ťukaly jí na okno. Když je viděla, tak ho otevřela, 
vyslechla je a nás si prohlédla. Osm zarostlých ci-
zinců jistě nebudilo důvěru. Nakonec se upama-
tovala na Radka, a  proto se nad námi slitovala.  

Expedice zoogeos – Venezuela
14. část: Cesta do los llanos

Zdeněk před naší ubytovnou Flor de Apure

Dokončení ze str. 11

CESToPIS

symbolů reprezentujících regionální příslušnost 
k  dané lokalitě. Do široké škály hudebních ná-
strojů zařazují také bukál (též bukáč,fanfrnoch), 
užívaný hlavně jako kolední nástroj.

Poděkování patří všem, zejména pak Ireně 
Novotné, za předvedení tematicky zaměřeného 
komponovaného pořadu, v němž se prolíná hud-
ba a  mluvené slovo. A  samozřejmě městu Písek 
za podporu.

Za zmínku stojí, že v  závěru loňského roku 
obohatila Veselá dudácká muzika z  Katovic  za-
hájení výstavy dětských výtvarných prací strako-
nického DDM v Senátu Parlamentu ČR.

Michal šKVARKA, Jaroslav POSPÍšIl

Soubor Ludmily Danešové pod jejím vedením 
uspořádal desítky vystoupení, některá založila 
tradici. Tak tomu bylo také v Seniorcentru Sene-
Cura Písek, kdy na ni navázala v předvánočním 
čase 13. prosince 2022 pásmem vánočných koled, 
zvyků a tance Veselá dudácká muzika z Katovic, 
kde spolu účinkují děti i dospělí. Ve svém reperto-
áru se muzika zaměřuje na lidové písničky a tance 
hlavně z oblasti Prácheňska – kraje, jehož přírod-
ní osu tvoří povodí řeky Otavy a jejích přítoků. 
Pojmenování získal kraj podle hradu Prácheň 
u Horažďovic. Prácheňský kraj zanikl v roce 1850.

Členové skupiny vystupují v lidovém kroji, kte-
rý v minulosti byl pokládán za jeden z důležitých 

Vánoční koncert – vzpomínka 
na radkou Kysilkovou

Na Štědrý den se uskutečnil v podání smíšeného pěveckého sboru SBorISSIMo 
Vánoční koncert v Kostele Nejsvětější Trojice v Písku. Ing. Michal Škvarka 
vzpomněl nedávný odchod do nenávratna radky Kysilkové, zpěvačky 
a sbormistryně souboru ludmily danešové. Vždyť právě zde se před pár 
lety konal slavnostní koncert k devadesátinám paní radky Kysilkové. 

Na nejvyšším vrcholku Píseckých hor 
bylo na Silvestra slunečno a veselo

Eliška ten Hagenová – nejmladší účastnice

FoTorEPo

Martin Lis 
– nejstarší účastník

Podle vyjádření hlavní organizátorky Hany Tomanové se 31. prosince 2022 
odehrál poslední, 30. ročník Silvestrovského výstupu na Mehelník, který 
organizoval KČT otava Písek.

Z Brna dorazili Jan Jiran a Dobruše Lukášová

Nejmladší účastníci výstupu: 1. Eliška ten 
Hagenová (nar. 30. 9. 2022, Písek), 2. Kateřina 
Havlíková (22. 6. 2022, Písek), 3. Oliver Fučík 
(15. 4. 2022, Písek). Čtvrtým zapsaným dítětem 
na vrcholu narozeným v  roce 2022 byla Linda 
Čapková (13. 1. 2022), dcera píseckého starosty 
Michala Čapka.

Nejstaršími zapsanými účastníky výstupu byli 
Martin Lis (6. 1. 1935, Kluky Samoty), Václav Bi-
can (20. 6. 1935, Kluky) a  Jaroslav Janečka (13. 
11. 1937, Písek). Nejstarší cyklista výstupu, který 
každoročně přijíždí z Blatné, je Karel Veselý (28. 
11. 1943), celkem bylo na vrcholu pět cyklistů.

Zapsáno bylo také 78 psů a 7 koní. Vylosován 
byl pes č. 15 Lenky Gončarové z Písku.

Velké poděkování patří Junákům z Písku, kteří 
vždy uvařili čaj (Libor ten Hagen 140 l čaje) a vy-
nesli spolu s dalšími věcmi na vrchol Mehelníku 
a zapisovali účastníky výstupu. Letos pomáhali ze 
střediska: Oheň života – Libor ten Hagen, Miko-
láš Houser a David Hrneček, Stínadla – Kateřina 
Brousilová a Pavla Faitová, Šipka – Zdeněk Pešek. 
Pak panu Václavu Bicanovi (nar. 1935) každý rok 
brzy ráno vystoupil na vrchol jako první a rozdělá-
val oheň, aby si účastníci výstupu mohli opéci špe-
káčky. Výborná spolupráce byla také s Lesy města 
Písku. Pan Bláha nám vždy odvezl čaj a všechny 
potřebné věci pod vrchol Mehelníku a  zase nás 
i s věcmi vzal zpět do Písku. Lesy města Písku nám 
zajistili i dřevo na oheň. Patří jim všem za to velké 
poděkování. Děkuji i všem sponzorům.

HANA TOMANOVÁ, KČT Otava Písek
organizátorka třiceti výstupů na Mehelník, 

ve spolupráci s Junákem Písek.

V nádherném slunečném počasí dorazilo na Sil-
vestra 2022 na vrchol Mehelníku celkem 1362 
účastníků ze 65 míst České republiky, kteří dostali 
za odměnu tatranku, památeční pohled a teplý čaj. 
A většina z nich zamířila k ohništi, kde si tradičně 
opekli špekáček či jinou dobrotu.

Z největší dálky tentokrát přicestovali: 1. Jan Ji-
ran a Dobruše Lukášová, Brno, 2. Pavel Hýsek, Jab-
lonec nad Nisou a 3. Jaroslava Vachulková, Milovi-
ce nad Labem. Na vrchol dorazili také účastníci ze 
zahraničí: 1. John Huggins, San Diego, Kalifornie, 
2. Chenoa Norato Rodriguez, Bogota, Kolumbie, 
3. Joao Gabriel Bucar, Sobreira, Malhe Ros Nunes, 
Maranhao, Brazílie a Reinaldo Dos Santos, Itacaré, 
Brazílie, 4. Kao Yu Ching, Yilan, Tchaj-wan, 5. Fis-
cher Irelano, Ohio, USA a  6.Orel Gaillard, Paříž, 
a Artus Vermersch, 50 km od Paříže, Francie.

John Huggins, San Diego, 
Kalifornie

Provedla nás chodbou do dvora a  na něm nám 
vykázala prostor pro stany. Pak šla spát s  tím, že 
další naše požadavky a podmínky ubytování vyří-
díme ráno. S pomocí čelovek jsme postavili stany. 
Až ráno nám osvítilo realitu našeho ubytovacího 
prostoru. S ní byl silně v kontrastu nápis na fasá-
dě ubytovny „Flor de Apure“ (Květ řeky Apure). 
Snad bude okolní příroda přívětivější. Ale povídá-
ní o tom už bude náplní příští kapitoly.

Text a foto KAREl PECl,
spolupracovník Prácheňského muzea
a Záchranné stanice živočichů Makov

STaV BEzTÍŽE
ve Sladovně

Sladovna srdečně zve na první vernisáž roku 
2023 – v úterý 17. ledna od 16 hodin otevře 
výstavu Beztíže umělce Davida Čápa. Lehkost 
– jemné, až téměř nesmělé linky rozplývající se 
v kalužích forem a barev. Vesmírná vzdálenost 
i zemitá blízkost – to jsou obrazy Davida Čápa. 
Přímo vyzývají k rozplynutí se v prostoru, 
který vytvářejí, ve stavu Beztíže.

KAROlÍNA VORÁČKOVÁ

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

PozVÁNKYzE SPolEČNoSTIzE SPolEČNoSTI

12. 12. kateřině Martek, Dolní Ostrovec, 
 dcera laura Martek 
13. 12. Ing. anastasiya Glavach, Putim, 
 syn Neal Glavach 
15. 12. Ing. veronice Hosnedlové, Blatná, 
 dcera Olivie vocelková 
15. 12. Zdeňce kadlecové, Bělčice, 
 syn timon kadlec 
15. 12. lucii Bečánové, Štěkeň, 
 dcera viktorie vlčková 
15. 12. Nikole Práškové, Klučenice, 
 dcera Stella Prášková 
17. 12. MDDr. anně kozákové, Milevsko, 
 dcera amálie kozáková 
17. 12. Ing. veronice tomaščíkové, Písek, 
 dcera Zora Šimková 
19. 12. Ivaně varausové, Radomyšl, 
 syn Jan Machovec 
19. 12. Ing. Monice Minárikové, Protivín, 
 dcera Michaela vávrová 
19. 12. Zuzaně kudláčkové, Chrbonín, 
 syn tadeáš kudláček 
20. 12. Monice Procházkové Muškové, Staré Hodě-
 jovice, syn kryštof Martin Procházka 
20. 12. anně dobšové, Lhota pod Horami, 
 dcera Charlotta dobšová 

Narodili se:
Vítáme a loučíme se

21. 12. Markétě vencovské, Písek, 
 syn Matouš vencovský 
21. 12. lence vlnové, Chyšky, dcera eliška vlnová 
22. 12. adrianě Havelkové, Vimperk, 
 dcera aneta Havelková 
23. 12. Jindřišce Hadravové, Vodňany, 
 syn Richard Hadrava 
24. 12. Natálii Šimánkové, Strakonice, 
 syn karel Šimánko 
26. 12. lence Zedníkové, Strakonice, syn Jan Fix 
26. 12. Ing. Natálii Zimmelové, Soběšice, 
 dcera evelin Zimmelová 
27. 12. Janě Brožovské, Předotice,
  syn Jindřich Brožovský 
28. 12. lucii valentové, Týn n. Vlt., 
 dcera ella valentová 
28. 12. MgA alexandře Zuntové, Písek, 
 dcera elizabeth vostarková 
28. 12. Jitce Řežábkové, Písek, dcera tereza klímová 
29. 12. elišce Matasové, Němětice, 
 syn Martin Janoušek 
30. 12. kateřině Čermákové, Velký Bor, 
 dcera klaudie dudová 
31. 12. Mgr. veronice Šarešové, Kestřany, 
 syn Jáchym vlček 
31. 12. Šárce květenské, České Budějovice, 
 dcera Štěpánka květenská 

zemřeli:

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

Jakoukoli 
inzerci,

poděkování, 
reklamní články, 

vzpomínky na 
zesnulé, vzkazy, 

nabídky aj. 
v tištěném Píseckém 

světě i na webu 
www.piseckysvet.cz

domluvíte na tel. 
607 777 993 

nebo e-mailem:  
inzerce@

piseckysvet.cz

Pohřební služba Habich
7. 12. viktor kozar, Vodňany, 38 let
9. 12. Olga Mudrová, Písek, 84 let
13. 12. Jaroslav Mansfeld, Protivín, 81 let
14. 12. Zdeňka kubišová, Písek, 69 let
15. 12. Jaroslav Němec, Oldřichov, 57 let
15. 12. libuše kuchtová, Bukovany, 86 let
16. 12. václav Pěkný, Protivín, 72 let
16. 12. Marie košťálová, Písek, 69 let
16. 12. Marie kolářová, Nové Kestřany, 67 let
16. 12. Jaroslav valdman, Písek, 77 let
17. 12. Miroslav vejmělek, Písek, 82 let
18. 12. Rudolf toman, Borečnice, 64 let

19. 12. Jana Petříková, Týn n. Vlt., 82 let
19. 12. Josef Chytil, Protivín, 83 let
19. 12. Marie Cibulová, Písek, 93 let
19. 12. Jaroslav velek, Tábor, 66 let
19. 12. Pavel Matásek, Protivín, 79 let
21. 12. Jiří Beneš, Čimelice,74 let
21. 12. vladimír Hoť, Písek, 91 let
21. 12. Miloslav kašper, Kluky, 76 let
21. 12. ludmila Hanzalová, Jesenice, 77 let
23. 12. Růžena Bledá, Písek, 62 let
23. 12. václav Žák, Kluky, 68 let
25. 12. Josef Hronek, Písek, 77 let
26. 12. František vejvoda, Protivín, 90 let
26. 12. Miloslava Pechová, Písek, 82 let
27. 12. Marie Šefránková, Chlaponice, 86 let
27. 12. Jan Beringer, Praha, 80 let

28. 12. Miroslav Matějka, Mirovice, 64 let
28. 12. Pavel kokta, Kašiná Hora, 85 let
31. 12. Bedřich Peřina, Písek, 65 let
31. 12. václav Smola, Písek, 84 let
31. 12. Jindřich Hanzlík, Protivín, 76 let
1. 1. Milan Říha, České Budějovice, 84 let
2. 1. Marie Žáková, Kluky, 95 let
3. 1. václav Soukup, Písek, 78 let
3. 1. Růžena veselá, Šamonice, 87 let
4. 1. Milan Mazanec, Písek, 81 let
4. 1. Martin Šoltés, Olešná, 46 let
5. 1. Jan toman, Stará Vráž, 89 let
6. 1. Marie Hadačová, Smrkovice, 91 let
7. 1. Marie Panýrková, Malčice, 87 let
8. 1. Marie Batystová, Písek, 92 let

Pohřební služba aVE FENIX
11.12. Milan Řeháček, Údraž, 63 let
15.12. Josef Pánek, Písek, 72 let
16.12. Miloslav Stellner, Písek, 86 let
16.12. Josef Novák, Albrechtice n. Vlt., 64 let
28.12. Josef Hronek, Písek, 83 let
30.12. eliška Bendová, Kluky, 67 let
2.1. antonie Zuntová, Písek, 83 let

3. 1. Sandře Červeňákové, Písek, 
 syn Roman Červeňák 
3. 1. Ing. kristýně Ďurišové, Písek, 
 syn tobiáš Ďuriš 
3. 1. kristýně Stoklasové, Blatná, syn Jan Stoklasa 
3. 1. Ivaně duškové, Týn n. Vlt., 
 syn Richard lhotka 
3. 1. kateřině andělové, Týn n.Vlt., 
 syn vojtěch anděl 
4. 1. alexandře táchové, Nákří, 
 dcera laura táchová 
4. 1. Mgr. Šárce Hrachové, Čimelice, 
 syn Lukáš Hrach 
5. 1. Šárce Panuškové, Tchořovice, 
 dcera Rozálie Panušková 
5. 1. Ing. lence Hrychové, Mladá Vožice, 
 syn alex Hrych 
5. 1. kateřině Paulíkové, Masákova Lhota, 
 syn Michal Paulík 
6. 1. Petře Čadkové, Lidmovice, syn adam Čadek 
6. 1. dominice Pišingerové, Vodňany, 
 dcera elena Pišingerová 
6. 1. anetě Peterkové, Horosedly, 
 dcera eliška Peterková 
7. 1. anně Hadravové, Drážov, syn Matěj Hadrava 
9. 1. Ing. Zuzaně Moravcové, Písek, 
 syn Filip Moravec 
9. 1. Natálii Boženě džudžové, Protivín, 
 syn Matteo tóth 
9. 1. anně tiché, Písek, syn Barnabáš tichý

aljaška, ladák, Šumava, tajemství překladu 
i příběh anežky České v lednu v knihovně

Do konce ledna můžete navštívit i výstavu obrazů 
Luďka Kolouška V proměnách nebo výstavu obráz-
ků ukrajinských dětí s názvem Ty válčíš, já maluju.

Jako každou první středu v měsíci hledaly nej-
menší děti ve středu 4. 1. skřítka Všeználka. Těm 
starším nabízíme každý čtvrtek společné čtení ve 
čtenářském klubíku. V  pátek 6. 1. jsme se Svě-
tem v Písku oslavili ukrajinské Vánoce. V úterý 
10. 1. jsme se vydali do Ladáku, kam nás zavedl 
dokumentární snímek Čhadar, cesta po řece, kte-
rý zachycuje vliv globálních změn na život v hi-
malájské oblasti na indicko-pákistánské hranici. 

Milovníky Šumavy jsme pozvali ve středu 11. 1. 
na besedu se Stanislavem Schneedorfem, který 
na česko-bavorském pomezí již roky opravuje 
křížky a píše na toto téma knihy. 

A co nás čeká dál? V pondělí 16. 1. zajedeme pro 
změnu na opačný konec světa, a  to se Zdeňkem 
Benešem, který se s námi podělí o zážitky a foto-
grafie z cest po Aljašce. Ve čtvrtek 19. 1. se v rámci 
čtenářského klubu ocitneme na severu Francie. 
Číst budeme románovou senzaci od Édourda Lou-
ise Skoncovat s Eddym B., která si klade naléhavé 
otázky po svobodě. V  pondělí 23. 1. otevíráme 
nový cyklus Poznej svého překladatele. Jako první 
překladatel přijal pozvání písecký rodák Petr Put-
na, se kterým si budeme povídat o tom, jak přelo-
žit film, seriál, komiks či Netflix a neudělat při tom 
kiks… Ve středu 25. 1. vám organizace Gulag.cz 
představí dokumentární film Strážci paměti o rus-
kém sdružení Memorial. O jeho likvidaci a vyhro-
cené situaci po začátku války na Ukrajině budeme 
besedovat přímo s  hosty z  Memorialu, kteří byli 
nuceni Rusko opustit. 

zdravíme čtenáře písecké knihovny a čtenáře Píseckého světa v novém roce, 
který jsme zahájili v úterý 3. ledna vernisáží výstavy Tvořivé ruce. Výrobky 
z paličkované krajky lenky Vavříkové, interiérové dekorace z přírodnin 
dagmar Švehlové a autorské nože z damaškové a slitinové oceli Milana 
Svátka můžete vidět až do konce února. 

V  pondělí 30. 1. se ponoříme do Tajemství. 
O neskutečném příběhu Anežky České si bude-
me povídat s autorkou Terezou Dobiášovou, kte-
rá za svůj literární debut získala Cenu Magnesia 
Litera. Věříme, že si z našeho programu vyberete 
anebo se přihlásíte na některý z našich kurzů. Zá-
pisy probíhají od 5. 1. 

Více informací najdete na www.knih-pi.cz.
šťastný rok 2023 vám přeje VAšE KNIHOVNATereza Dobiášová
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TENTOKRÁT O PROTIVÍNU: První zmínka o něm pochází z roku 1282, ale předpokládá se, že obec vznikla 
již kolem roku 1260. Pokud paměti sahají, nepatřil Protivín soukromým osobám, nýbrž byl odedávna 
zbožím královským. Po vystřídání řady majitelů přešel v roce 1711 do rukou adama Františka „knížete 
ze Schwarzenberka". 19. století znamenalo pro obec dobu rozkvětu. Po uzavření cukrovaru se ale 
začala zvyšovat nezaměstnanost, což vedlo k vlně vystěhovalectví do okolních oblastí, i do USa, kde 
přistěhovalci kolem roku 1855 založili  ..../tajenka/....   ze správných řešení zaslaných DO ČTVRTKA 19. 
LEDNA vylosujeme dva výherce knížek z albatrosu. Řešení posílejte e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, 
nebo SMS: 704 369 155, nezapomeňte uvést jméno, adresu a telefon! 
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