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PÍsECKÝ sVět vychází 
v nákladu 6000 kusů a je 
distribuován ZDARMA.

Další čísla v roce 2021 
vyjdou ve čtvrtek 25. února, 
11. a 25. března. Uzávěrka 
inzerce vždy v pondělí před 

vydáním.
Časopis si můžete pravidelně vyzvednout na 

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. 8 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

Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají dlouhodobě udržet tyto 

nezávislé noviny 
a web www.piseckysvet.cz

Pokud čtete rádi Písecký svět, budeme Vám vděčni, pokud se naši 
nezávislou místní žurnalistiku a udržování svobodného prostoru 

pro Vaše názory rozhodnete podpořit jakoukoliv finanční částkou. 
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 pravidelně podporují.

každý dárce si může od redakce e-mailem nebo telefonicky vyžádat potvrzení o daru pro 
neziskovou organizaci – volejte na tel. 607 777 993 nebo pište na redakce@piseckysvet.cz

PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce od 1. 1. 2020
– celobarevný regionální kulturně-zpravodajský čtrnáctideník s pestrým obsahem
– vychází každý druhý čtvrtek, náklad 6000 ks, okamžitě distribuován ZDARMA
– distribuce v Písku a v regionu Písecka od Čimelic po Protivín
– v elektronické podobě volně dostupný a archivován na www.piseckysvet.cz

– CENY JSOU KONEČNÉ, v Kč, nejsme plátci DPH.

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

• 590,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 1050,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm 
 nebo 10 x 6,5 cm nebo 13,5 x 4,2 cm 

• 1950,-  čtvrtstrana na šířku nebo na výšku 
 = 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2600,-  třetina  = 6,5 x 26,5 cm 
(celý 1 sloupec) nebo 20,4 x 8,5 cm (celý podval)

• 3600,-   půlstrana na šířku n. na výšku 
 = 20,4 x 13 cm, 10 x 26,5 cm nebo 13,5 x 20 cm

• 6900,-  celá strana  = 20,4 x 26,5 cm 

Dále dle dohody: jiné rozměry inzerátů, PR články a rozhovory, politické kampaně. 

Grafické zpracování inzerce (návrh + dvojí korektura): dle náročnosti 300 – 1500,- Kč.

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

CELOROČNÍ inzerce (resp. 24 vydání po sobě):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro celoroční partnery :    1/16 strany: 442,-   1/8  strany: 787,-   
čtvrtstrana: 1462,-  třetina: 1950,-  půlstrana: 2700,-   strana: 5175,-

PŘÍPLATKY:  titulní strana: +200 %;  zadní strana: +100 %; 
             str. 2: +50 %;    str. 3 obvykle neposkytujeme;    str. 4 a 5: +25 %

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

inzerce@piseckysvet.cz, tel. 607 777 993 (i SMS, ozveme se Vám obratem)

1/16 str.
od 442,- 

1/4 str.
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Vzácný host z Makova tráví zimu ve Francii: 
„Přišla nám skvělá zpráva. Ústřičník velký, kterého jsme odchytávali v Radomyšli na náměstí v polovině 
července 2020 jako vzletné mládě, byl v lednu 2021 pozorován na západním pobřeží Francie ve velmi 
dobrém stavu. Byl to nejvzácnější příjem za celou dobu fungování stanice. K nám přiletěl z Polska od 
řeky Visly. Tam ho spolu s dalšími 30 odchovali a vypustili – z důvodu povodní a zničení snůšek odebrali 
vejce a vylíhli v inkubátoru. Potvrdila se tak úspěšnost vypuštění a navracení do přírody,“ sdělil libor 
Šejna, vedoucí záchranné stanice živočichů Makov (a autor fotografie).

lÁvka Na OSTROv uZavŘeNa: Bude ji za 
za téměř 30 mil. Kč bez DPH rekonstruovat Met-
rostav. V půlce června by měly být práce hotovy.

Průběh letošního 21. ročníku tradiční Tříkrálové 
sbírky byl z důvodu pandemie zcela netradiční. 
I když jsme se na sbírku připravovali tak jako kaž-
dým rokem, protiepidemická opatření nám nakonec 
nedovolila vyjít do ulic a předat požehnání Vašim 
domovům tak jako v předchozích letech. Ale i když  
jsme v ulicích nemohli potkat skupinky malých 
koledníčků, pohlédnout do jejich radostných očí, 
potěšit se jejich nadšením a vyslechnout zpěv tří-
králové koledy, Tříkrálová sbírka přesto proběhla. 
Její průběh byl sice trochu jiný, výtěžek nebyl re-
kordní jako v posledních letech, ale umožnilo nám 
to načerpat nové zkušenosti i poučení. A hlavně 
jsme získali další důkaz, že si lidé dokáží v těžkých 
chvílích pomáhat a jejich srdce jsou otevřená.

Výtěžek ze statických kasiček umístěných 
v Písku a okolních obcích činil 132.244 kč. Z toho 
v  Písku bylo sečteno 45.343 Kč. Dlouholetým 
tradičním rekordmanem mezi obcemi je Záhoří, 

Tříkrálová sbírka na Písecku:
Ještě stále můžete přispět

kde se letos vybralo neuvěřitelných 23.033 kč. 
Přehled výtěžků dle obcí najdete na webu Oblastní 
charity Písek. Současně s koledou do klasických 
kasiček probíhá také virtuální koleda online, 
kde je k dnešnímu dni 20.273 Kč. Touto formou 
můžete letos přispívat i nadále. Výtěžek je určen 
na služby, které jsou v souvislosti s pandemií více 

Vážené čtenářky,
milí čtenáři (i naopak)!

V dnešním čísle Vám doporučuji k plné 
pozornosti názory zajímavých píseckých žen, 
které se nám podařilo shromáždit ve druhém 
dílu velké ankety. Proč dáváme tentokrát slo-
vo výhradně dámám, vysvětlujeme v úvodu 
na straně 5.

Zdviháme statečně nové téma :-) A jen na-
mátkou dva citáty:

„Ponižujícímu jednání jakéhokoliv druhu 
je třeba se bránit, pěstovat sebeúctu i vzájem-
nou úctu, zároveň je však nezbytné chápat 
odlišný svět mužů a žen, a nevytvářet obou-
stranné napětí.“

„Nechci paušalizovat, ale nevím, kolik 
mužů by bylo ochotno po práci vyzvednout 
děti ze školy, uvařit, uklidit, vyprat a tolero-
vat ženě politickou kariéru. Naopak, obecně 
se má za přirozené, že je to žena, kdo bude 
případně dělat zázemí partnerovi.“

Zkuste nám ke zveřejněné anketě napsat Vaše 
vlastní zkušenosti a názory. A tímto oslovením 
mám samozřejmě na mysli muže i ženy ;-).

ZDENKA JELENOVÁ

PIŠtE NáM své názory!
Rádi přijímáme dopisy, náměty 

i kritické názory.
Příspěvky posílejte nejlépe e-mailem:

redakce@piseckysvet.cz, nebo se domluvte 
na tel. 607 777 993. Vše můžete po 
jednoduché registraci vkládat též 

na www.piseckysvet.cz.

než kdy jindy nepostradatelné – Dobrovolnické 
centrum Bonum a Středisko pomoci.

Na závěr malý příběh z  Vinotéky U  Jarušky, 
kde byla umístěna jedna z kasiček. Do obchůdku, 
který mimo vína nabízí široký sortiment zboží 
včetně sladkostí, přišly dvě malé děti. Každé dr-
želo v ruce drobný peníz a rozhlížely se, co by si 
koupily dobrého. Když jim padl zrak na tříkrálo-
vou kasičku, nezaváhaly a shodně se zeptaly, zda 
by do ní své peníze mohly vhodit. Jejich radost 
a rozzářená očka ještě umocnilo, když byly obda-
rováni tradičním cukříkem a kalendáříkem. Je to 
krásný příklad, že touha konat dobro (charitu) se 
ukrývá v každém z nás, bez ohledu na věk a výši 
jmění. A  upřímná dětská radost dokazuje, jak 
obohacující je dělat něco pro druhé.

Děkujeme všem štědrým dárcům i všem, kdo 
se podíleli na realizaci sbírky.

a připomínám, že sbírka ještě nekončí, při-
spívat můžete online až do 30. 4. 2021. Infor-
mace naleznete na www.pisek.charita.cz, nebo 
www.trikralovasbirka.cz.

Za Oblastní charitu Písek 
DANA VEJšicKÁ, ředitelka

OČkOvÁNí vÁZNe: Přestože je očkovací cent-
rum Nemocnice Písek připraveno pojmout denně 
až tisíc zájemců o očkování proti onemocnění 
Covid-19, očkuje výrazně méně. Důvodem je 
nedostatek vakcín – více na str. 8.
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Inzerce

V minulém čísle jsme vám přinesli ve velké anketě 
názory různých Písečáků na současnou situaci, 
očkování a také na nedávnou bitku, kterou vyprovo-
koval poslanec Volný ve sněmovně. Anketa vyvolala 
množství ohlasů a poměrně rozsáhlou diskusi na 
facebooku. Objevilo se samozřejmě několik poněkud 
nesouvislých výkřiků rozesílaných nadšenci konspi-
račních teorií, kteří pokládají v podstatě jakékoliv 
konstruktivnější názory na řešení pandemie za ne-
smysly a strašení lidí, protože podle nic žádný virus 
způsobující covid-19 vůbec neexistuje...

Mnohem zajímavější byla diskuse několika mla-
dých dam, jež se pozastavily nad výběrem respon-
dentů. A  musela jsem přiznat, že jsem si vlastně 
vůbec neuvědomila, že jsem při jejich oslovování 
a výběru přemýšlela především o osobnostech, pest-
rém názorovém spektru a určité obecném respektu, 
který si ti dotazovaní v Písku vybudovali – ale opo-
mněla jsem otázku pohlaví. A tak to naše krásnější 
a údajně „slabší“ reprezentovala v odpovědích pou-
ze paní starostka Eva Vanžurová.

Tak se stalo, že především na podnět Zuzany Říš-
ské a Barbory Lidové jsem tentokrát oslovila výhrad-
ně ženy. Kupodivu na rozdíl od mužů, z nichž neod-
pověděl jen jediný, bylo mnohem obtížnější přimět 
ke sdílnosti dámy. Ty, které neodmítly, si s formulací 
svých myšlenek skutečně pohrály, a  tak je dnešní 
anketa přinejmenším stejně pestrá jako před dvěma 
týdny. A neodpustím si výzvu: zkuste nám do redak-
ce napsat váš názor – na postavení mužů a žen v pí-
seckém veřejném prostoru, vaše osobní vzpomínky či 
cokoli dalšího, co vás při čtení napadne...

Slávka Nejedlá, podnikatelka, 
JEDU SAMA Písek – kondiční jízdy 
pro ženy

1. Současnou situaci zvlá-
dám někdy hůř a někdy 
líp, jako na houpačce... 
Špatně snáším neustálé 
změny vládních rozhod-
nutí. Co se dalo omluvit 
a pochopit na jaře, to už 
podzim a v zimě omluvi-
telné a pochopitelné neby-
lo. Na podzim a v zimě už 
to byl amatérismus. Není 
přece možné každý druhý 

den upravovat vládní zákazy a nařízení podle ná-
lad lidí na fb a podle lobbistických tlaků různých 

zájmových skupin. Jsem OSVČ, která má kvůli 
covid-9 už potřetí zakázanou činnost. A zároveň 
žiju sama, takže se musím spoléhat jen sama na 
sebe. Na jaře jsem byla prvních pár týdnů doslova 
paralyzovaná. Potom mi ale došlo, že si rozhodně 
nepomůžu, když si budu zoufat. Nechala jsem věci 
plynout a zabývala se hlavně tím, co mi dělá radost. 
Chodila do přírody, spala venku, vydala se pěšky do 
Prahy, začala psát knížku. Na podzim a teď v zimě je 
to horší, protože je špatné počasí a navíc se vládní 
podpora OSVČ výrazně snížila (z kompenzačního 
bonusu musíme nyní zpět státu hradit minimální 
zálohy na zdravotní a sociální pojištění ve výši 5000 
Kč, a to i v případě, že máme úplný zákaz činnosti 
a tudíž příjmy nula). Ale protože chci být na státu 
závislá co nejmíň, situace mě dokopala k založení 
vlastního e-shopu www.darujkrabici.cz.

A co se týká vyřešení pandemie – doufám, že 
se dodávky očkovacích vakcín postupně zvýší, do 
podzimu budou proočkováni všichni lidé z rizi-
kových skupin, kteří projeví zájem, a vakcína se 
v dostatečném počtu dostane i k běžným obča-
nům. Jinou realistickou cestu k návratu do „nor-
málu“ nevidím.

2. Nedivím se tomu nevyrovnanému poměru, i když 
se mi to samozřejmě nelíbí. Sama jsem několikrát 
uvažovala, že bych vstoupila do komunální politiky. 
Matka byla osm let starostkou, takže vhled do práce 
zastupitele a principů jednání a rozhodování určitě 
mám. Také mám vrozený smysl pro spravedlnost 
a zásadovost, a to i v případech, kdy to jde proti 
mně samé. Nakonec jsem si ale musela přiznat, že 
naopak nemám takový všeobecný přehled a zna-
losti, abych mohla kvalitně zastupovat skupinu lidí, 
kteří by mě zvolili. Že se mi nechce věnovat tolik 
času studiu všech podkladů, informací a souvislostí, 
aby člověk mohl informovaně hlasovat nejen ve 
prospěch společensky účelných projektů. Nemám 
dostatečnou psychickou odolnost, trápily by mě 
pochyby, jsem prostě málo „psychopat“. A možná, 
že to tak má nastaveno více žen, a proto se do poli-
tiky nehrnou. Zároveň obdivuji všechny političky 
„demokratického“ bloku. Naopak ženy hnutí ANO 
na vysokých postech bohužel považuji za nedůvě-
ryhodné amatérky a loajální figury bez svědomí. 
A, ano, jsem politicky trochu víc vyhraněná :-)

3. Setkala, ale už je to delší dobu. V jednom případě 
šlo o nadřízeného, v druhém o úředníka. Bylo to 
nepříjemné, ale beru to jako zkušenost a poznání, 

že někteří muži prostě nejsou dostatečně „sebe“vě-
domí a „sebe“jistí a diskriminaci druhého berou 
jako určitou kompenzací pocitu vlastní nedosta-
tečnosti. Ale takoví muži naštěstí tvoří menšinu, 
aspoň podle mých zkušeností. Na druhou stranu 
existuje dost mužů, kteří mají svoje ego víceméně 
vybalancované a potkávat se s nimi je radost!

Kateřina Slabová, psycholožka:
1. Osobně zvládám pan-
demii docela dobře – a to 
asi hlavně proto, že jsem 
se na začátku rozhod-
la, že se tím nenechám 
zničit. Nastavila jsem si 
nějaký režim, který mi 
pomáhá udržet se ve fy-
zické i psychické kondici 
a věci zvládnout. Zároveň 
musím přiznat, že za ten 
necelý rok přišlo několik 

hodně těžkých období, kdy se to dalo jen tak tak. 
Manžel patří mezi OSVČ, které sice nemohou dělat 
svoji práci, ale zároveň nemají nárok na žádnou 
kompenzaci. Já jako psychoterapeutka jsem také 
musela uzavřít provozovnu (což považuji za do 
nebe volající nesmysl – v této náročné době, kdy 
je psychologické a terapeutické pomoci mnohem 
více potřeba, polovina profesionálních psychote-
rapeutů nesmí provozovat své praxe), ale snažím 
se hledat funkční alternativy. To, že můžu alespoň 
částečně pracovat, mi hodně pomáhá. Děti už jsou 
velké, takže distanční výuku technicky zvládají 
samostatně. Na psychiku všech je to ale nesmírně 
náročné. Nejšťastnější je náš pes – neustále je s ním 
někdo doma a několikrát denně chodí ven. (Pozn. 
red.: úvaha respondentky na dané téma na str. 10)

2. Na postavení žen v píseckém veřejném prostoru 
nemám žádný názor. Nejsem tak úplně Písečák 
a nemám moc přehled.

3. Nikdy jsem se nesetkala s diskriminací proto, že 
jsem žena. Téměř od počátku mé pracovní kari-
éry jsem sama sobě šéfovou – a mám se se sebou 
docela dobře :-).

Marie 
Procházková, 
ředitelka, Střední 
zemědělská 
škola Písek:
1. Současnou pandemic-
kou situaci vnímám velmi 
citlivě a snažím se ji zvlá-
dat co nejlépe ve všech 
směrech. Asi jako již vět-
šina z nás, mám ve svém 

1. Jak zvládáte současnou situaci (osobně / rodinně / pracovně) – věříte, že se 
pandemie v dohledné době vyřeší?
2. Jaký máte názor na postavení žen v píseckém veřejném prostoru? 
(v zastupitelstvu poměr 24 mužů : 3 ženy, šéfové většiny velkých organizací muži atd.)
3. Setkala jste se (pracovně, v podnikání, politicky...) s diskriminací z důvodu, 
že jste žena?

ANKETA – tentokrát odpovídají samé ženy
o pandemii, ženách v politice a diskriminaci

Pokračování na str. 6

AKTUálNĚ

„Příjmy rozpočtu meziročně sice poklesly o 41,6 mi-
lionu korun, ale v porovnání s pětiletým průměrem 
byly o více než 91 milionů vyšší. Dopady současné 
pandemie tak zasáhly příjmovou stranu rozpočtu 
pouze minimálně,“ řekla starostka eva vanžu-
rová. To dokazuje například to, že reálné příjmy 
města byly nakonec o 10,7 milionu vyšší než jejich 
očekáváná výše schválená zastupitelstvem města 
k 1. lednu 2020. 

„Daňové příjmy, které tvoří zhruba 60 % příjmů 
města, oproti roku 2019 poklesly o 26 milionů ko-
run. Pokud se k nim ovšem připočte v září přijatý 
kompenzační bonus pro obce ve výši 1 250 Kč na 
osobu, daňové příjmy naopak meziročně stouply 
o 1,9 procenta,“ uvedl vedoucí finančního odboru 
Ladislav Toman.

Výdaje městského rozpočtu přesahující 800 
milionů se oproti roku 2019 snížily o 61,9 milionu 

korun. Celkové investice dosáhly 144,3 milionu 
korun. „K nejvýznamnějším akcím minulého roku 
patřily investice do základních škol, které v součtu 
dosáhly 53,7 milionu korun, dále pak rekonstrukce 
Zeyerovy ulice za 32,4 milionu nebo rekonstrukce 
lehkoatletického stadionu za 15,6 milionu korun,“ 
poznamenala starostka Eva Vanžurová. K dalším 
důležitým investičním akcím patřilo také zaháje-
ní realizace smart areálu na tepelnou úpravu kalů 
a  biomasy v  čistírně odpadních vod za zhruba 
4 miliony korun, úprava Šobrovy ulice před zá-
kladní školou za 3,7 milionu nebo víceúčelového 
hřiště ve Smrkovicích v hodnotě 4 miliony korun.

Vzhledem k  přebytkovému hospodaření se 
zvýšily prostředky na účtech města ze 449 na 558 
milionů korun.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí MÚ Písek

Město Písek loni hospodařilo s přebytkem 84,4 milionu korun, to je zhruba 
o 20 milionů více než předchozí rok. Celkové příjmy činily 887,2 milionu korun 
a výdaje byly ve výši 802,8 milionu. 

COOl zpráva!
Vážení přátelé, festival Cool v plotě letos pro-
běhne nebo měl by proběhnout v pátek 10. 
a v sobotu 11. září 2021 v Písku, vše o něm na 
www.coolvplote.com a fb cool v plotě. Prostory 
budou přibližně stejné jako minulé ročníky.

Hezké dny a veselejší budoucnost!
iVO VOříšEK

Město Písek hospodařilo 
loni s přebytkem 84 milionů

SPOŘENÍ DO ZLATA
Zlato za rok 2020 zhodnotilo o 25 % (spoření do stříbra o 48 %)

...a co dělají Vaše úspory v bance?   

STAVEBKO        POROVNÁNÍ ÚČTŮ          SPOŘENÍ DO ZLATA
    1%                   založení účtu     1 %

 1 - 2 %                roční zhodnocení   25 %  

  ANO                   státní podpora        NE

  NE   bonusy   ANO

po 6 letech  výběr vkladu         do 48 hodin

  15 %  zdanění zisku                NE

 ANO         riziko protistrany   NE

   NE   anonymita              ANO

   NE         ochrana před infl ací   ANO

 ANO                   omezení výše vkladu   NE

   NE             fyzické držení              ANO

MODELOVÝ PŘÍKLAD VAŠEHO SPOŘENÍ U NÁS:
cílová částka  500 000,- Kč
založení účtu  1 % = 5000,- Kč
měsíční platba 2000,- Kč

- cílovou částku a měsíční platbu Vám upravíme na míru!

LZE ZALOŽIT I PO TELEFONU
Lenka Klečacká       tel. 777 159 508

             e-mail: lenka.klecacka@goldengate.cz

Opravy PC Písek
Instalace 
Windows 10 
za výhodné ceny
Opravy počítačů 
a notebooků
Aktuální přehled IT služeb: 

www.opravy-pc-pisek.cz
e-mail: pc.pisek@gmail.com

mobil: 606 778 749

Inzerce
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Nadstandardní výdělky 
i v době krize?

Jde to! Jste bezúhonný 
středoškolák nebo 

vysokoškolák?
Domluvte si termín: Kancelář 

Písek – tel. 602 271 035

Inzerce

okolí lidi, kteří onemocnění covid-19 prodělali, 
ale také spoustu těch, kteří patří do tzv. rizikových 
skupin a neopouští mě obava o jejich zdraví. 
Jako ředitelka střední školy vnímám situaci velmi 
intenzivně i z pracovního hlediska. Prázdná škola 
a komunikace se studenty přes obrazovku počítače 
opravdu není „nic moc“. Nepříznivá situace trvá 
již dlouho. To je pro většinu z nás vyčerpávají-
cí. Upínáme se k cestě očkování jako k návratu 
k normálnímu způsobu života. Bohužel, není to 
tak rychlé řešení, jak bychom si asi přáli, přesto 
věřím, že je to cesta správná. 

2. Myslím si, že ženy v píseckém regionu nemají 
ve veřejném životě vůbec upozaděné postavení. 
I přesto, že poměr mužů a žen např. v našem za-
stupitelstvu není vyrovnaný, ženy se zde dovedou 
velmi dobře prosadit. Jejich názory jsou slyšet 
a ženy jsou respektovány. Jsou to ženy na svých 
místech. V Písku určitě. Samozřejmě, určitě by 
mohlo být žen ve vedoucích pozicích více. Nejsem 
však zastáncem nějakého zákonem daného poměru 
žen a mužů ve veřejném sektoru. Ač to na první 
pohled může vypadat jako genderově vyvážené, 
podle mého názoru to není optimální řešení.

3. Osobně jsem se s diskriminací z důvodu, že jsem 
žena, nikdy nesetkala. Diskriminace žen je však 
celosvětově obrovským problémem. Důvody jsou 
různé. Nezáleží jen na tom, v jakém prostředí dívka 
vyrůstá, kde žije. Nezáleží jen na náboženských 
názorech a zvyklostech, které tolerují, nebo dokonce 
ospravedlňují špatné zacházení s ženami, násilí vůči 
nim, zatlačování žen do pozadí. Bohužel, k dis-
kriminaci žen dochází i v zemích, kde bychom ji, 
v dnešním vyspělém světě, vůbec nepředpokládali.

Petra Trambová místostarostka:
1. Současná situace má 
pro mě několik rovin. 
Mně osobně se součas-
nou situaci daří zvládat, 
mám v posledním roce 
výrazně klidnější životní 
styl, více si užívám dětí 
nebo šumavské chalu-
py. Zdravotně jsme také 
celá rodina v pořádku. 
Po pracovní stránce se 
toho příliš nezměnilo, 
jen ubylo veřejných setkání a oficiálních událostí. 
Hodně schůzek se dá také řešit online, což velmi 

oceňuji. Bez nutnosti cestovat se dá ušetřit hodně 
času a odpadají rizikové kontakty. Momentálně 
mě ale jako matku trápí vzdělání a rozvoj (nejen) 
mých dětí. Po roce distanční výuky a absenci 
pohybových aktivit vidím, jak děti obecně leniví 
a nemají motivaci cokoliv dělat. Online výuka 
je ještě více připoutala k mobilům a počítačům. 
A také jim chybí kamarádi a hlavně prarodiče, se 
kterými jsme museli výrazně omezit kontakty. 
Bohužel východisko v dohledné době nevidím. 
Bylo by bláhové si myslet, že covid-19 zmizí ze 
dne na den, pokud zůstaneme zavření doma. 
Čí sla se navzdory tvrdému lockdownu nelepší 
a lidé ztrácejí trpělivost. A chaotické informace, 
nedůslednost a nepromyšlené kroky vlády všemu 
jen nahrávají. Já osobně věřím ve zdravý rozum, 
pohyb na vzduchu a imunitu a také v ohledu-
plnost. Supermarketům se vyhýbám a roušky 
mi nevadí. S jarem a teplem vidím šanci na 
zklidnění a také snad na dostatek vakcín pro 
ohrožené skupiny obyvatel.

2. Obecně je to tak, že ženy se do politiky příliš 
nehrnou. Je to časově náročné a je těžké skloubit 
funkci s vlastní profesí a péčí o děti a domácnost. 
K tomu je pro nás ženy někdy těžké absolvovat 
náročná a dlouhá jednání, kde se více mluví a méně 
vyřeší. Jsme obecně zvyklé mít práci zorganizovanou 
a využívat efektivně čas. A v poslední době se k tomu 
přidává i nový fenomén – sociální sítě a diskusní fóra 
na internetu, kde si do vás může kdekdo beztrestně 
kopnout. Ženy mají svých starostí dost a nechtějí si 
přidělávat další. A já je naprosto chápu. Na druhou 
stranu bych více žen vítala, do mužského kolektivu 
vnáší pragmatičnost a zjemnění.

3. S diskriminací jsem se nikdy nesetkala. I když 
jsem pracovala šest let v japonské firmě, kde ne-
byly ženy ve vedoucích pozicích běžné, postupně 
i japonští kolegové začali po počátečním přehlížení 
ženy kolem sebe respektovat. Naopak si myslím, 
že ženský element dokáže někdy lépe zafungovat, 
jak v práci, tak i v politice.

Štěpánka Činátlová, vedoucí 
centra vzdělávání Městské 
knihovny Písek:
1. Současná situace je náročná. Jako pracující matka 
tří dětí (6, 9, 15 let) jedu od pondělí do pátku plně 
v online režimu. Práce na home office, distanční 
výuka, péče o domácnost. Většina žen, které zažívají 

stejný kolotoč, ví, jaký je to 
tlak. Nicméně jako rodina 
trávíme víc času spolu a víc 
víme, kdo co zrovna pro-
bírá, řeší, prožívá. Všechno 
špatné pro něco dobré… 
Když je nejhůř, říkám si, že 
v minulosti lidé zakoušeli 
horší časy. Naštěstí manžel 
i já máme práci, kterou je 
možné přenést do virtu-
álního světa, a tak nejsme 
pod tlakem možných existenčních dopadů pande-
mické krize. Věřím, že pro mnoho lidí je to oprávněný 
důvod k depresím. A zda se pandemie v dohledné 
době vyřeší? Doufám, že pokud se brzy podaří pro-
očkovat populaci, tak ano. Moc bych si přála, aby se 
děti vrátily do lavic dřív, než propadnou digitálním 
závislostem a stanou se z nich úzkostní asociálové.

2. Obecně obdivuju ženy, které jdou do politiky, ať 
už do té velké či regionální. Je to svět, ve kterém 
platí tvrdá pravidla, a to není pro každého. Svět plný 
nutných kompromisů, za kterými obvykle přicházejí 
výčitky… Možná kdyby se v politice pohybovalo 
více žen, změnilo by se i její klima. Na písecké scéně 
poměr v zastupitelstvu 24 mužů : 3 ženám mluví za 
vše. Možná to číslo souvisí i s následující otázkou 
týkající se diskriminace žen. Copak běžná pracující 
matka má energii a čas vrhnout se do adrenalinového 
kolbiště, i kdyby ji vedla čirá touha po obecném blahu?

3. Já se jako žena cítím dobře. Ženství jsem nikdy 
nevnímala jako zátěž či překážku. Osobně jsem 
se s diskriminací nesetkala, ale tím netvrdím, že 
neexistuje. Především v pracovní oblasti se dopady 
diskriminace žen projevují na jejich finančním 
ohodnocení. Sociolog Daniel Prokop v nedávno 
vydané knize Slepé skvrny uvádí, že ženy u nás 
mají v průměru o 22 % nižší platy než muži a kvůli 
mateřství pracují méně let. To se následně projevuje 
v důchodech, které mají nižší v průměru o 2300 
korun. V tomto světle pak poněkud absurdně vy-
znívají tvrzení, že česká společnost je emancipovaná 
a otázka diskriminace žen je bezpředmětná. Bylo by 
ideální sladit požadavky rodinného i pracovního 
života. Možná by pak více žen mělo chuť vstoupit 
i do politiky.

laura Jablonská, architektka:
1. Osobně a  rodinně 
zvládám situaci dobře, 
jsme víc spolu, naučila se 
ledacos nového z české-
ho jazyka i přírodopisu 
a začala lépe vařit, umím 
si nastavit pěkné pozadí 
na obrazovce při on-line 
debatách. Znovu jsem 
objevila „pracovní noc“. 
Světa běh však člověk ne-
přetlačí, nejsem rychlá ani 
efektivní. Donedávna jsem věřila, že se s novým 
jarem situace našeho nemocného světa vyřeší, 

nové mutace covidu-19 a stará podstata českého 
furiantsví, které pyšně obchází jakákoli opatření, 
můj optimismus zpomalily. Velmi soucítím s těmi, 
kteří přišli či přicházejí o živobytí, ale nerozumím 
tomu, že rouška může být symbolem boje proti 
systému. Na covid-19 zemřela před dvěma týdny 
i moje teta…
2. Ženy mají dost energie i na boj ve veřejném pro-
storu, nejenom píseckém. Svůj díl na nevyváženém 
podílu obou pohlaví v zastupitelstvech i velkých 
organizacích mají dle mého názoru přirozené obavy 
žen ze selhání i tříštění sil v dvojím světě – rodin-
ném i profesním. Pokud se žena výslovně necítí být 
povolána jako hlas veřejnosti, většinou se stahuje do 
ústraní. Je řada skvělých osobností, které dokážou 
jet plnou rychlostí po obou kolejích, myslím ale, že 
jsou z podstaty světa spíše v menšině. Neuznávám 
proto jakékoliv kvóty, síla se má prosadit přirozeně. 
A pokud budeme obklopeny galantními muži, bude 
to samozřejmě snazší :-).

3. Nikdy nezapomenu na pohled několika párů očí 
řemeslníků, kterým jsem vysvětlovala, že je přece tak 
jednoduché obložit zakřivenou stěnu velkoformáto-
vými obklady – po náročném utkání praxe a teorie 
se s pány stále uctivě a trochu pobaveně zdravíme… 
Nechci toto téma záměrně zlehčovat, několikrát v ži-
votě, dětstvím počínaje, jsem se dostala do situace, 
kdy jsem si pomyslela, že by se mi možná lépe vedlo 
jako muži. Pominu-li poznámku bývalého kolegy, 
abych nedělala hlouposti, opustila obor patřící mu-
žům a začala se konečně věnovat domácnosti, jsem 
se však výslovně nikdy necítila být obětí genderové 
diskriminace v dnešním slova smyslu. Častěji jsem 
se však cítila dotčena povýšeným jednáním diskrimi-
nujícím z pozice zkušenějšího či výše postaveného, 
kterého se mi ale dostalo stejným dílem jak od mužů, 
tak od žen. Ponižujícímu jednání jakéhokoliv druhu 
je třeba se bránit, pěstovat sebeúctu i vzájemnou 
úctu, zároveň je však nezbytné chápat odlišný svět 
mužů a žen, a nevytvářet oboustranné napětí.

Eva Hulcová, předsedkyně 
spolku Písecké kočky, 
provozovatelka kavárny:
Patřím ke skupině, které 
vládní nařízení ovlivnilo 
pracovní činnost. Přesto 
situaci respektuji a koro-
navirovou nákazu nepod-
ceňuji. Moje maminka, 
ač poměrně mladá, patří 
k rizikové skupině, takže 
se ji snažíme maximálně 
ochránit. Máme bohužel 
i smutnou zkušenost, na 
podzim minulého roku 
podlehl nákaze partnerův otec. Všichni jsme nějak 
omezeni, každý máme jiné vnímání a jsme v odlišné 
životní fázi. My už nemáme malé děti a věřím, že pro 
mladé rodiny to musí být velmi náročné. Myslím, že 
současná situace bude vyžadovat ještě hodně disci-
plíny a tolerance. A také času. Následky zdravotní 

i ekonomické budeme řešit měsíce, pravděpodobně 
i několik let. Ale po osobní rovině to mám srovnané 
tak, že na prvním místě je zdraví a potom to ostatní. 
Jelikož vedle práce jsem si v posledních letech na-
ložila na bedra ještě péči o kočky v nouzi, stále je co 
dělat. Poslední roky byly už nesnesitelné, o zvířata 
se musí pečovat stále a není jednoduché jim hledat 
nové domovy. Zvládat souběžně dvě práce, bez do-
volené nebo volného víkendu, bylo náročné pro mě 
i pro rodinu. Takže nudu neprožívám ani teď, kdy 
se starám jen o kočičí depozitum, ale nejsem pod 
takovým časovým tlakem. Dokonce jsme se několi-
krát dostali i na běžky, na které nebyl v posledních 
letech prostor. Pozitivní na celé špatné situaci je to, 
že jsem si slíbila, až se svět zase vrátí k normálu, že už 
nechci žít v takovém stresu a chvatu, ale chtěla bych si 
najít čas na odpočinek a vrátit se třeba k tomu, co mi 
kdysi dělalo radost – procházky, cestování, kolo, lyže.

2. Tak to je otázka spíše pro psychologa :-). Zůstanu 
u příkladu zastupitelstva. Pokud tvoří z celkového 
obyvatelstva v Písku minimálně polovinu ženy; 
pokud tady žije stejné množství vzdělaných, kva-
lifikovaných a schopných žen jako mužů, tak by 
dávalo smysl, že bude sedět v zastupitelstvu polovina 
mužů a polovina žen. Ale to se zcela jistě v blízké 
budoucnosti nestane. Určitě je to dáno tradicí a pře-
kážkami, pro které se ženy do politiky netlačí pro 
společenské předsudky a pro klid v rodině. Nechci 
paušalizovat, ale nevím, kolik mužů by bylo ochotno 
po práci vyzvednout děti ze školy, uvařit, uklidit, 
vyprat a tolerovat ženě politickou kariéru. Naopak, 
obecně se má za přirozené, že je to žena, kdo bude 
případně dělat zázemí partnerovi. I když věřím, že 
je mnoho žen, které by byly připraveny do politiky 
vstoupit, je pro tyto ženy těžké se prosadit, jelikož 
politika je považována především za „mužské pole 
působnosti“. Jako další důvod drtivé většiny mužů 
v politice, vidím samotný hormon testosteron, 
který je spojován s touhou po úspěchu, dominanci, 
rozhodování a moci. I u některých místních politiků 
v Písku jsou tyhle prvky čitelné. Nicméně, o čem 
zastupitelé v Písku rozhodují ? O našem životním 
prostoru. Přestože si nemyslím, že je politik lepší 
nebo horší, když je to žena nebo muž, přála bych si 
a považovala bych za zdravé a užitečné, aby se počet 
žen v píseckém zastupitelstvu z momentálních 11% 
výrazněji navýšil.

3. Nejsem si toho vědoma.

Jana Putnová, adiktoložka 
a terapeutka:
1. Situaci zvládám přiměřeně dobře, některá období 
jsou náročnější, jiná snazší. I pro mě je příjemné dát si 
v náročných obdobích sklenku alkoholu, což může být 
s množstvím náročných situací v pandemii  nečekaně 
časté a dost rizikové. Jako každý rok se tedy připojuji 
k akci Suchej únor a alkohol vynechávám úplně. Místo 
toho je mi velkou oporou náš čtyřnohý kamarád, 
pobyt a pohyb v přírodě a hudba. Ohledně vyřešení 
pandemie jsem optimistka a věřím, že se situaci 
podaří zvládnout, že se i v Čechách postupně podaří 
naočkovat podstatnou část obyvatel a že očková-

ní bude účinné. Doufám 
také v některé pozitivní 
přínosy pandemie: 1. větší 
důraz na vztahy a zážit-
ky – tedy věci, které nelze 
koupit – místo na spotře-
bu; 2. rozhýbání trochu 
zkostnatělého a zamrzlé-
ho vzdělávacího systému. 
Doufám, že se učitelé ve 
škole nebudou zaměřo-
vat jen na to, jak dětem do 
hlavy vpravit co nejvíce vědomostí a pak prověřovat 
úroveň jejich znalostí. Doufám, že si udělají dost času 
na to, aby pomohli podpořit a obnovit také vztahy 
mezi dětmi a vztah k nim coby k učitelům; 3. doufám 
v proměnu veřejného prostoru tak, aby město Písek 
nebylo jen oázou automobilistů, ale mnohem více 
i rájem pro chodce, cyklisty, koloběžkáře a všechny, 
kdo se chtějí venku zastavit, potkat se s lidmi a veřejný 
prostor pro ně není jen chodník nebo silnice. Doufám, 
že se město více propojí s řekou, jejíž potenciál podle 
mne zatím promarňuje.Také doufám, že bude naše 
město zelenější, méně vyasfaltované a vydlážděné.

2. Uvítala bych větší zastoupení žen jak v píseckém 
veřejném prostoru, tak i v celorepublikovém měřít-
ku. Proto při volbách často pro ženy hlasuji. Poměr 
v píseckém zastupitelstvu je sice v neprospěch žen, 
ale pokud se podíváme na vedení města – 2:2 – je to 
překvapivě vyrovnané. Angažovat se v politice je ná-
ročné a ženy, které se do toho pustí, mají můj obdiv.

3. Ano, setkala, a i když nevím, zda bych to na-
zvala přímo diskriminací, rovné zacházení to roz-
hodně nebylo. Velmi markantní to bylo v době 
mojí větší občanské angažovanosti, kdy jsme byly 
s kolegyněmi označovány za „matky, které o něco 
usilují“. Označení „matka“ bylo rozhodně myšleno 
pejorativně a mělo zpochybnit kompetentnost se 
k některým věcem veřejného dění vyjádřit; naše 
profese byly jaksi opomíjeny. Představuji si, jak by 
to vypadalo, kdyby byli stejným způsobem muži 
nazýváni „otcové“. Je to už ovšem nějaký čas a jako 
optimistka doufám, že dnes by se to nestalo. Rovněž 
v zaměstnání jsem dostávala nekorektní otázky na 
to, jak to plánuji s dětmi, kdy je hodlám mít, kdo je 
bude potom hlídat... Nebylo to nic dramatického 
ani zásadního, ale předpokládám, že muži na tyto 
otázky v zaměstnání odpovídat nemusejí.

Pokračování ze str. 5

Pokračování na str. 8

ANKETAANKETA

1. Jak zvládáte současnou situaci (osobně / rodinně / pracovně) – věříte, že se 
pandemie v dohledné době vyřeší?
2. Jaký máte názor na postavení žen v píseckém veřejném prostoru? 
(v zastupitelstvu poměr 24 mužů : 3 ženy, šéfové většiny velkých organizací muži atd.)
3. Setkala jste se (pracovně, v podnikání, politicky...) s diskriminací z důvodu, 
že jste žena?

ANKETA – o pandemii, 
ženách v politice a diskriminaci
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Irena Mašíková Konštantová, 
emeritní kurátorka galerie 
Prácheňského muzea:
1. Velice mi chybí kon-
takt s lidmi, na který jsem 
byla vždy zvyklá a byl 
pro mne vždy inspirativ-
ní. Nahrazují ho telefon 
a e-mail. Což je zoufale 
málo. Snažím se pobývat 
na dlouhých procházkách 
v přírodě, hodně čtu, po-
slouchám hudbu, i v te-
levizi se najdou zajímavé 
pořady a už se moc těším, 
až budu moci pracovat na jarní zahradě. Děti jsou 
dávno dospělé, takže distanční výuku s nimi nepro-
žívám a upřímně rodiče, kterých se to týká, lituji, 
zrovna tak jako pedagogy – a nejvíce samotné děti. 
Pracovně mne současná situace omezuje (přestože 
jsem již v penzi), tak jako jiné aktivně pracující. 
Ve své původní profesi kurátorky pokračuji, našla 
jsem si další aktivity, moje činnost je paradoxně 
rozmanitější, než když jsem pracovala v muzeu. 
Jedna z částí mojí činnosti je ve fázi přípravných 
prací výstav, které doufám, že se v budoucnu usku-
teční. A také se snažím přispívat svými texty do 
Píseckého světa, jehož autorům patří moje velké 
poděkování, s jakým nasazením se jim daří ho neu-
stále držet při životě, za velmi nejistých finančních 
podmínek. A zároveň patří moje poděkování i jeho 
dalším přispěvatelům. 

Osobně si myslím, že pandemie nás v dohledné 
době neopustí. Zajímal by mne také její skutečný 
původ vzniku, možná by tato informace pomohla 
vědcům k její snazší likvidaci a nalezení klíče ke 
zdokonalení léků a zabránilo se tak nejrůznějším 
spekulacím, které se pochopitelně objevují. Navíc 
se rozšířila ze země, jež svým tvrdým totalitním 
zřízením tyto spekulace jen potvrzuje.

Našim občanům bych přála vládu, která by byla 
schopná tuto situaci zvládat bez chaosu, podávat 
pravidelně smysluplné a  systematické vysvětlující 
informace o nejrůznějších nařízeních vlády, rychle 
reagovat svými programy finanční pomoci firmám 
a  živnostníkům, samoživitelkám, pracovníkům 
v kultuře, aby na kompenzace nečekali dlouhé mě-
síce (jak asi mají v té době přežívat?) a aby se vládní 
činitelé chovali adekvátně svým funkcím, v nichž 
mají především v  dobrém slova smyslu sloužit 
svým občanům, a ne jako vyvolení papaláši.

Zvláštní kasta jsou tzv. „odmítači“, kteří v čele 
s pomateným exprezidentem Václavem Klausem 
a jinými blábolí něco o omezování svobody apod. 
Nepřeji nikomu nic zlého, ale takový dlouhý po-
byt v nemocnici s covidem na jednotce intenziv-
ní péče nebo těžká vyčerpávající zkušenost práce 
zdravotníků by jim rozhodně pomohla k jinému 
pohledu na situaci. Zároveň bych se přimlouva-
la za zodpovědné chování občanů, i když vím, že 
celá situace je už značně dlouhá a  deprimující. 
Jsem přesvědčena, že většina lidí nahlíží na covi-
dový problém s respektem a dobrou vůlí chovat 
se co nejzodpovědněji ke svému okolí. Doufejme 
a věřme, že vše zdárně překonáme a sejdeme se 

všichni, jak říkali Voskovec s  Werichem, v  lep-
ších časech. Musíme v sobě neustále nosit naději, 
že vše se v dobré obrátí.

2. Žen je všeobecně – nejenom v Písku– v naší 
politice i na vedoucích místech málo. A není to 
tím, že by mezi námi bylo málo žen vzdělaných 
a vybavených pro vedoucí pozice. Možná jim chybí 
určitá porce sebevědomí, ale z velké části je to 
také svět mužů, kteří do svého světa ženy neradi 
pouštějí a jimž jejich ego ostražitě velí, že by jejich 
zavedené praktiky mohly být ohroženy a mohly by 
fungovat jinak.

3. Určitě se v podnikání i v politice diskriminace 
žen v učitém měřítku vyskytuje. Osobně jsem se 
s tím bohužel před mnoha lety setkala ve svém 
profesním životě. Byla to diskriminace hraničící se 
šikanou, která mne dovedla až k poradě s právní-
kem na píseckém pracovním úřadu, když mi bylo 
vyhrožováno odchodem ze zaměstnání. Mnohdy 
muži na vedoucích místech neunesou zodpovědně 
a kreativně pracující podřízenou osobu. Někdy to 
byly hodně krušné chvíle, ale jen do doby, než jsem 
si uvědomila, že takoví lidé vlastně nestojí  za to, aby 
se jimi vůbec moje myšlenky zabývaly. A svoji práci 
jsem milovala natolik, že jsem vše dokázala ustát. 
Tahle odpověď bude možná pro mnohé písecké 
čtenáře překvapující, že se v tak poklidné instituci 
jako je muzeum může něco takového udát, ale bylo 
to tak. (Důležitá poznámka: popsané se samozřejmě 
netýká současného vedení Prácheňského muzea.)

Ptala se ZDENKA JELENOVÁ

ANKETA
Pokračování ze str. 7

vážení čtenáři, máme pro vás dobrou zprávu. 
Od pondělí 8. února si můžete bezkontaktně 
půjčovat předem objednané knihy.

Jak?
•	Přihlaste	se	do	svého	čtenářského	konta	a vytvořte	
objednávku v on-line katalogu.
•	Počkejte	na	e-mail	s upozorněním,	že	je	vaše	
objednávka připravena k vyzvednutí.
•	Před vchodem do knihovny zavolejte na tele-
fonní číslo 382 201 811. 
•	Nahlaste	své	kontaktní	údaje	(jméno,	příjmení,	
číslo průkazky) knihovníkovi, který vám rezervace 
načte na čtenářské konto, vytiskne celkový seznam 
výpůjček a položí knihy na stůl před uzavřené 
prosklené dveře u vstupu do haly služeb.
•	Až	knihovník	místo	opustí,	můžete	vejít	a vý-
půjčky si převzít.

•	Do	knihovny	vstupujte	jednotlivě.	Pokud	bude	
výdejní místo obsazeno, čekejte prosím před kni-
hovnou a dodržujte bezpečnost (rozestupy, roušky).
•	Najednou	si	můžete	vypůjčit	maximálně	5	ks.
•	Objednávat	mohou	pouze	čtenáři	s platnou	regis-
trací. Pokud vám registrace vypršela, prodloužíme 
vám ji. Zaplatíte, až to bude možné.
•	Objednávky	jsou	zdarma,	musíte	si	je	však	vy-
zvednout do 7 dní.
•	Pokud	máte	dotazy	či	problémy	s vytvořením	
rezervací, obracejte se na nás e-mailem na adresu 
pult@knih-pi.cz nebo na výše uvedené tel. číslo.
•	Moc	prosíme	o trpělivost,	příprava	výpůjček	na	
bezkontaktní místo trvá o něco déle, než je běžné.
•	Prosíme	o respektování	pravidel,	na	místě	nebude	
možná přímá komunikace s knihovníkem.
•	Všechny	výpůjčky	jsou	automaticky	prodlužo-
vány, dokud nebude umožněno jejich vracení.

Kdy?  Od pondělí do pátku 9:00 -17:00 hod.
Vracet vypůjčené knihy zatím nelze. Nicméně 

chystáme další novinku v  podobě biblioboxu. 
Jakmile bude instalován, budeme vás informo-
vat o jeho uvedení do praxe. Na našich stránkách 
www.knih-pi.cz také najdete obšírné instrukce, 
jak využívat online služby (e-objednávky, e-re-
zervace, e-výpůjčky, e-knihy ke stažení, včetně 
nově nabízeného vzdáleného přístupu do databá-
ze děl nedostupných na trhu). Děkujeme za spo-
lupráci a věříme, že spolu to zvládneme. 

VAšE KNihOVNA

Městská knihovna Písek
nově půjčuje bezkontaktně!

Zúčastněte se nové soutěže: 
STROM milovaný a obdivuhodný

Spolek Voda a zeleň v Písku ve spolupráci 
s Píseckým světem vyhlašuje soutěž 
STROM MIlOVANÝ a OBDIVUHODNÝ – 
o 20 nejkrásnějších, nejzajímavějších, 
nejmilovanějších stromů v Písku a jeho 
nejbližším okolí (v katastru města). 

V době, kdy nám nezbývá mnoho venkovních zábav kromě 
procházek, můžete s dětmi nebo sami hledat a fotografovat 
ty své oblíbence z řad stromů listnatých i jehličnatých, 
dokonce i ovocných. Samozřejmě věříme, že máte svůj 
oblíbený strom na svých zahradách, ale přednost dostanou 
stromy, které můžeme volně navštívit. 

Uvítáme fotografii stromu s příběhem, s důvodem, proč 
jej nominujete, s případným odhadem stáří a samozřejmě 
s popisem, kde jej můžeme nalézt. Záběry stromů mohou 
být z jakéhokoli ročního období. Soutěží jednotlivé stromy, 
nikoli stromořadí. Nejlepší fotografie s  popiskem budou 
postupně otištěny v  Píseckém světě a  budeme je zveřej-
ňovat na facebookových stránkách skupiny voda a zeleň 
v Písku. V polovině roku pak bude zveřejněna celá přehlíd-
ka a formou hlasování budou vybrány ty naše NEJ-stromy.  

Najdeme DVACET nejkrásnějších a nejobdivuhodněj-
ších stromů v Písku? Bude mezi nimi ten „váš“? Tedy vez-
měte telefony či fotoaparáty a utíkejte ven. Těšíme se na 
„vaše“ stromy, komentáře, příběhy.

Fotografie s komentářem prosíme posílat na e-mail: 
vodaazelenvpisku@gmail.com do konce dubna 2021. 
Napište též, zda souhlasíte se zveřejněním svého jména 
– tedy jména toho, kdo nominuje vyfotografovaný strom.

Za spolek Voda a zeleň v Písku
LENKA JELíNKOVÁ

AKTUálNĚ

Písecké OČKO se nachází v prostorách nemoc-
niční rehabilitace na okraji areálu. Je přístupné 
od hlavního vchodu, v době masivního rozběhu 
i z vedlejšího – přímo z Budějovické ulice. Pro vo-
zidla jedoucí z této ulice je zajištěno několik mož-
ností parkování. Objekt je bezbariérový, obou-
stranně průchozí, fungují v něm administrativní 
a lékařská stanoviště i aplikační buňky v potřeb-
ných počtech, prostory k pozorování osob – tzv. 
observační místnost, sociální zázemí pro perso-
nál i pro zájemce o očkování. 

„V OČKOcentru je dostatek personálu i pomoc-
ných sil, například studentek zdravotnické školy, 
které se zájemcům o  očkování mohou hodně vě-
novat. Jejich stálý servis je zajištěn i v observační 
místnosti, kde čekají po očkování, mohou se napít, 
využít toalety, dozví se, kdy přijdou na druhou 

„Nynější množství vakcíny pokryje očkování pouze 
600 osob na týden, i když jsme schopni očkovat 
i tisíc osob denně, až 12 hodin v jednom dni,“ řekl 
předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., 
Mudr. Jiří Holan, MBA.

Písecké OČKO zatím není 
plně využité – chybí vakcíny

774 85 84 87
kontakt@hospic-pisek.cz 
www.hospic-pisek.cz
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dávku. Zde jim také vydáváme průkaz a informa-
ce o certifikátu z očkování,“ doplnil vedoucí lékař 
centra Mudr. david Randák.

Plné využití centra v návaznosti na avizované 
větší množství dodávek vakcín od státu očekává 
nemocnice od března. 

„Na značkách jsme ale připraveni už teď. A  to 
i v oblasti spolupráce s policií, městskou policií nebo 
lidmi z městského úřadu a HZS, pokud to bude po-
třeba,“ doplnil ještě Jiří Holan.          -nem-

Přestože je písecké očkovací centrum už nyní připraveno pojmout denně až 
tisíc zájemců o očkování proti onemocnění covid-19, vzhledem k omezenému 
množství vakcíny očkuje výrazně méně. Důvodem je nedostatek vakcín, které 
do krajských nemocnic míří od státu. 
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Pracovně a občansky zvládám pandemii stále hůř. 
Nejtěžší pro mě je srovnávat se znovu a znovu s tím, 
kdy mám být loajální občan a disciplinovaně se 
podřizovat všem zákazům – a kdy mám dělat něco 
jiného právě jako zodpovědný občan, profesionál 
a rodič. Kdy je čas porušit nařízení a prostě se s někým 
potkat, někomu pomoci, něco dětem dovolit. Z hle-
diska vyššího principu mravního porušení hloupých 
nařízení někdy není zločinem.

Jedna oblast: Zákaz poskytování služeb v pra-
covnách nezdravotnických psychologů a  psycho-
terapeutů je nehorázný nesmysl, v  jehož důsledku 
zůstávají stovky strádajících lidí bez pomoci. Nejvíc 
nepřijatelné je to pro mě vůči dětské klientele. Právě 
mnohé děti současnými opatřeními velmi trpí. Česká 
asociace pro psychoterapii poslala vládě od září již 
dvě žádosti o udělení výjimky – s mnoha zdůvodně-
ními, s konkrétními čísly a příklady případů, u nichž 
jsou důsledky přerušení nebo nezahájení terapie vel-
mi vážné. Bez jediné odpovědi! A tak se snažím pra-
covat, jak to jde (tj. distančně), a alespoň o této věci 
lidi informovat – ať víme, co naše vláda dělá. Kašle 
na lidi v nouzi. Nezajímá ji, jaké budou mít všechna 
opatření důsledky. Nechává bez pomoci lidi, kterým 
jde ve vyhrocených případech i o život.

Druhá oblast: zavřené školy. Nikdo neví, do jaké 
míry se na šíření nemoci podílelo setkávání dětí ve 
školách. Nikdo nezkoumal, jak ochránit zranitelné 
lidi a zároveň umožnit dětem chodit do školy a žít. 
Zavřít téměř na celý rok školy a  všechny zájmové 

aktivity a  ještě apelovat na to, aby spolu děti ne-
chodily ani sáňkovat, to může udělat jen někdo, 
kdo o dětech vůbec nic neví a ani ho nezajímají. Ve 
všech původních kulturách představovalo vyloučení 
ze společenství jeden z nejtvrdších trestů, který po-
trestaný často ani nepřežil. Naše děti mají již mno-
ho měsíců domácí vězení, a pokud bychom skuteč-
ně byli poslušni všech apelů vlády, pak by byly jen 
doma, případně chodily osamoceně na procházku 
kolem domu. Zabýval se někdo tím, co toto udělá 
s psychikou dítěte? Má někdo „tam nahoře“ potuchy 
o tom, že naše psychika je na počátku veškerého na-
šeho prožívání, chování i  fyzického zdraví? Člověk 
s pošramocenou duší nebude zdravý, odolný, spoko-
jený, ani schopný se smysluplně zapojovat do spole-
čenství, starat se o sebe i druhé, překonávat překáž-
ky. Děti nezbytně potřebují patřit do společenství 
a to společenství fyzicky zakoušet. Online kontakt to 
nenahradí. Potřebují se s kamarády pohybovat na 
čerstvém vzduchu, potřebují ve skupině něco tvořit, 
o něco usilovat. Potřebují osobní fyzický kontakt se 
svými vrstevníky, s učiteli a trenéry, potřebují jejich 
povzbuzení, výzvy, ocenění, úsměv, dotyk. Máme tu 
výrobní haly se stovkami zaměstnanců, máme tu 
stovky lidí zároveň ve velkých supermarketech, ale 
pandemie by se vymkla kontrole, kdyby spolu deset 
dětí hodinu běhalo v  tělocvičně. Vláda prodlužuje 
čas uzavření škol a zájmových aktivit pro děti a do-
spívající, jak kdyby rozhodovala o nějakém banál-
ním technickém opatření, a ne o téměř dvou milio-

nech živých dětí a  adolescentů. Pedagogové, dětští 
psychologové a lékaři už se začínají ozývat, ale měli 
bychom křičet hodně nahlas. Cena, kterou zaplatí-
me za to, že jsme nebyli ochotní hledat smysluplnější 
řešení, nás možná v budoucnu překvapí. 

Třetí věc: likvidace živnostníků. Stává se pro mě 
stále hůře přijatelnou neomalenost a nespravedlnost, 
s  jakou vláda hodila likvidační ekonomické ztráty 
na část populace, která se ničím neprovinila, nijak se 
nepodílí větší měrou než ostatní na vzniku škod, ale 
všechno to odnese. Máme tu část populace, která dál 
chodí do práce a bere plný plat, pak část, která ne-
chodí do práce či pracuje z domova, a dál bere plný 
plat a pak část populace, které bylo zakázáno praco-
vat a která nebere v mnoha případech nic a někdy 
nějaké drobné kompenzace, které stejně nezabrání 
krachu, nouzi nebo nutnosti se zadlužit. „Společně 
to zvládneme,“ volají sytí od plných stolů na hladové 
na ulici. Tato situace není slučitelná se základními 
principy humanismu, demokracie, ani právního stá-
tu. Zátěž, kterou má nést společnost společně, nese 
část vybraných. Bez nadsázky je to stejné, jako by 
kapitán zaoceánské lodi nechal jednoho dne nastou-
pit posádku na palubu, a pak ukázal: „Ty, ty, ty a ty 
– přes palubu!“ Bez jakékoli logiky, bez soudu, bez 
zdůvodnění. Prostě jen necháme část lidí padnout.

Jsem občan demokratické země a vidím, jak je tu 
soustavně a  stále vynalézavěji ubližováno nevin-
ným. Mám k tomu mlčet? Mám se jen přizpůsobo-
vat jako ovce? A co se dá udělat? To je ta největší 
těžkost, kterou s koronavirem mám – posiluje moc 
hloupých, arogantních a neomalených a ostatní za-
tlačuje do gauče. Co se dá udělat?

KATEřiNA SLABOVÁ

Ty, ty, ty a ty – přes palubu!

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.

PÍSECKÝ SVĚT
účinná a levná tištěná i on-line inzerce, 
6000 výtisků vždy obratem rozebráno!

Ceník inzerce na vyžádání

SOUKROMá řáDKOVá INZERCE
V barevném rámečku, základní cena 

jen 100 Kč. 
e-mail: inzerce@piseckysvet.cz

tel. 607 777 993 

Provádím veškeré zednické práce 
- omítky, malířské práce, kompletní 

rekonstrukce bytového jádra, obklady, 
dlažby, bourací práce a další práce dle 

domluvy.Tel: 721 757 399

OHlÉDNUTÍ
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Ad vzpomínka 
na Mejlu Hlavsu 

(PS 2/2021)
Vážená redakce, přečetl jsem si uvedený článek 
ve vašich novinách a vrátil se do studentských 
let. Maturitní ples, kde hrála v roce 1972 sku-
pina The Plastic People of The Universe, byl 
právě naším plesem. Přesněji maturitním 
plesem tříd E4a a E4b Střední průmyslové 
školy v Písku. 

Zmiňovaný Míra Kocourek, který kapelu 
objednal, byl mým spolužákem. Na závě-
rečný dotaz, zda Míra ještě žije, je odpověď 
smutná, neboť zemřel možná tak před více 
než patnácti lety.

ROMAN NEJEDLý

ZářÍ 2020 

Koupali jsme se déle 
Provoz plovárny u Vá clava byl v září 2020 mimo-
řádně prodloužen – až do neděle 20. září. 

Občané druhé kategorie, kteří 
nestojí za odpověď?
V době, kdy jsme (v počtu několika občanů města 
Písku) zakládali spolek, nezávislý web a později 
i tištěný časopis Písecký svět, jsme byli vedeni za 
prvé snahou o lepší zpřístupnění informací z radnice 
(tehdy pod vedením ODS) a jednotlivých odborů 
městského úřadu a za druhé cílem vytvořit prostředí, 
v němž se budou moci vyslovovat občané ke všemu, 
co se ve městě a jeho okolí děje. Informovanost ob-
čanů byla tehdy téměř nulová, sociální sítě ještě příliš 
„nefrčely“, zprávy z jednání rady města například 
dostávali jen vybraní novináři „na flešce“, nikde se 
téměř nic nesdílelo „on-line“. Web města byl v těch 
dobách k občanům nepříliš přívětivý, informace se 
dohledávaly obtížně. V pozdějších letech se – mimo 
jiné i díky neúnavnému působení Píseckého světa 
a jeho různých spolupracovníků a přispěvatelů – 
radnice postupně informačně otevřela, a dokonce 
členové vedení města spolupracovali na různých pro-
jektech i vcelku ochotně odpovídali na nejrůznější 
otázky občanů, vysvětlovali, argumentovali atp. Doba 
ovšem pokročila – od roku 2020 najatá agentura za 
stovky tisíc zajišťuje „informační toky“ města, ovšem 
jak postupně občané zjišťují, jde o poměrně pečlivě 
protříděné informace. Ochota zastupitelů odpovídat 

veřejně i na nepříjemné dotazy klesla pod bod mrazu 
a vedení města sdělilo, že prostřednictvím Píseckého 
světa už s občany komunikovat nebude... Ať žije 
transparentnost a otevřenost!

Jak šel čas... Ohlédnutí do historie 
diskusí o bazénu
Slávka Nejedlá sestavila dlouhý text o tom, jak se 
rozhodovalo ve věci píseckého bazénu. Začínala 
slovy: „Kdyby to celé nebylo dost smutné a bezvý-
chodné, byla by to vlastně jedna velká taškařice. 
Aspoň tak to hodnotí mnozí „přespolní“, když se 
jednou za pár let zeptají Písečáků, jak se to vyvíjí 
s tím jejich bazénem... O novém plaveckém bazénu či 
akvaparku se ve městě nad Otavou začalo uvažovat 
po velkých povodních v roce 2002…“ No, a zdá se, že 
brzy budeme moci v tom ohlížení se pokračovat. 
Ale kdo a kdy se vykoupe v novém bazénu, to je 
zatím, řečeno jemně, stále „ve hvězdách“.

Krajina ve stínu z Písecka
Do kin přišel v září nový film režiséra Bohdana 
Slámy Krajina ve stínu, který se natáčel i na Písecku. 
Podnětem pro jeho vznik se stal poválečný masakr 
v jihočeské obci Tušť, kde bylo koncem května 1945 
brutálně zavražděno čtrnáct lidí. Divoký pová-
lečný odsun Němců postihl přes půl milionu lidí, 
dvacet tisíc z nich bylo podle odhadů popraveno 
samozvanými soudci. Masakr v Tušti však nebyl 
jen pomstou na domnělých kolaborantech, ale nesl 
v sobě tragédii celé oblasti.

Sladovna zvládla náročné léto 
a těšila se na školáky
Velké letní plány Sladovny, která je největší dět-
skou galerií v ČR, výrazně narušila koronavirová 
pandemie. Oblíbené místo rodin s dětmi muselo 
změnit provozní formát, přesto přivítalo přes 16 
tisíc návštěvníků. S příchodem nového školního 
roku začala Sladovna lákat na vzdělávací programy 
pro školy i školky... To jsme ještě nevěděli, že to 
nepotrvá dlouho...

Městská policie v akci: 
Městští strážníci zachránili poraněného motáka po-
chopa a převezli jej do Záchranné stanice živočichů 
Makov. Jedná se o jiného jedince než v předchozím 
týdnu, kdy strážníci přivezli mládě téhož druhu 
nalezené u jednoho píseckého rybníka. Tento krásný 
dravec má bohužel starou zlomeninu křídla a zů-
stane proto ve stanici natrvalo. V sobotu 19. 9. před 
polednem zase jedna žena z Písku předala strážní-
kům netopýra, kterého nalezla v ulici Jeronýmova. 
Také netopýr byl převezen do Makova.

řÍJEN 2020 

Poklad na Písecku!
Jsou profese, které lze těžko vtěsnat do mantinelů 
pracovní doby. Mezi takové patří i zaměstnání 
našich muzejních archeologů, takže když jim 7. 
září v průběhu poklidného nedělního dopole-
dne zazvonil služební telefon a rozrušený hlas 
popisoval drobné kovové plíšky nalezené krátce 
předtím na poli, museli všeho nechat a vyrazit 
směrem k Sepekovu. Nalezli stovky brakteátů, což 
jsou  stříbrné jednostranné mince knoflíkovitého 
tvaru, na českém území zavedené začátkem 13. 
století Přemyslem Otakarem I. Nalezené mince 
byly ve vynikajícím stavu, všechny navíc úplně 
stejné, zřejmě zhotovené krátce před záhadným 
uložením do země. 

Dnes naposledy se ohlížíme za uplynulým rokem. Po všech dvanáct měsíců 
se redakce a stálí spolupracovníci Píseckého světa pokoušeli přinášet vám, 
milí čtenáři, zprávy, komentáře, pozvánky, zamyšlení, příběhy, texty vážné 
i veselé... Připomeňme si některé z nich.

Jaký byl Písek 
a Písecký svět v roce 2020?

Pokračování na str. 12

Vítězný a zastupitelstvem postupně schválený, odmít-
nutý a schválený návrh bazénu pod lesnickou školou.
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lISTOPAD 2020 

Prácheňské muzeum zve: Běžte 
alespoň za ptáky!

Stejně jako ostatní podobné organizace i Prácheňské 
muzeum zůstává zavřené. Stejné omezení platí i pro 
Památník Adolfa Heyduka a protivínské muzeum, 
kterému tím o několik týdnů dříve začala pravidelná 
zimní přestávka. Naopak bez omezení je možný 
vstup na ptačí pozorovatelnu u rybníka Řežabinec. 

Kde jsme o skok pozadu?
Michaela Šťastná hodnotí celoroční péči města 
Písku o ptactvo: „I když to chvílemi nevypadá, je 
tu podzim. Musím přiznat, že letos poprvé v mém 
životě mě na chvíli přepadly chmury i na podzim, 
ovšem v souvislosti s mediální masáží, nikoliv z po-
časí. I když si letos příroda zkraje léta oddechla od 
náporu veder a sucha, jeho druhá polovina už tak 
příznivá nebyla. Já jsem v květnu poslala Komisi 
životního prostředí návrh na nákup a rozmístění 
pítek pro ptáky v prostoru města...“ Celostránkový 
text končí slovy: „Máme podzim, a pítka nemáme 
nikde. Pro jistotu nemáme ani na zimu krmítka. 
O budkách pro ptáky (netopýry) nemluvě, stromy 
jim kácíme, ale nový domov nezajistíme. Hněvám 

OHlÉDNUTÍ OHlÉDNUTÍ

Týden pro seniory byl pestrý!
První týden v září se konal Týden pro seniory, který 
pořádal písecký tanečník a choreograf Tom Dvořák 
ve spolupráci s píseckým Senior Pointem. Program 
byl opravdu pestrý. Každý den dopoledne Tom Dvo-
řák vyučoval tanec – Line dance. Nechybělo ale ani 
cvičení na zdravá záda a posilovací cviky. Vynikající 
stravování a zázemí odpoledních programů pro 
všechny účastnice připravila restaurace U Zlatého 
býka v Písku a nemohl chybět zákusek a káva. 

labutí láska – pravdivý milostný 
příběh 
Dalším příběhem na stránky Píseckého světa přispí-
vá písecký ornitolog karel Pecl – tentokrát o labutí 
lásce v záchranné stanici živočichů Makov.

Návrat ke stromu přátelství na 
Základní škole Cesta
Sedmáci se po necelých třech letech vrátili na „místo 
činu“. Tenkrát si u stromu poblíž chatového tábora 
v Čimelicích slíbili přátelství. Bylo to ve 4. třídě 
a strom byl cílem na stezce odvahy. Nyní jsou již 
v 7. třídě a vypravili se na adaptační výlet – znovu 
do Čimelic. Poznat nové dva spolužáky, být spolu 
v přírodě a při hrách po dlouhém období distančního 
studia a prázdnin...

Oblastní poradna Charity 
pomáhá klientům získat 
sebedůvěru a naději

Ve velkém rozhovoru přibližuje obtížnou službu 
Michal kulhavý, vedoucí Oblastní poradny Charity 
Písek: „Když jsem v sociálních službách před mnoha 
lety začínal, byl jsem mnohem naivnější, představo-
val jsem si, že můžeme spasit každého – dneska už 
jsem realista a jsem rád za každý, byť maličký posun 
k lepšímu. Samozřejmě ne každý klient při plnění 
svých osobních cílů uspěje, někdo na té cestě jen 
vykročí a nevydrží – ale naplňuje mne uspokojením, 
když třeba vidím po půlroce úsměv na tváři člověka, 
který tu seděl zhroucený a bez jakékoliv naděje na 
vyřešení své zdánlivě beznadějné situace...“

Divadlo Pod čarou po 20 letech 
vysílá nouzový signál
„Jsme tu už 20 let a přečkali jsme leccos. I jarní co-
vidová opatření. Ovšem podzim zasáhl Podčáru již 

totálně vyčerpanou. Nemáme až tak strach o práci, 
vždyť činnost Divadla Pod čarou byla vždy založena 
na  dobrovolnictví a živí nás povětšinou jiné obory, ale 
nechce se nám zahodit tolik let dobře rozjetého projek-
tu, který slouží širokému spektru umělců a komunit.“

Existenční chyba hradišťské 
minizoo
Malou komunitou občanů v písecké části Hradiště 

pohnula smutná událost. V desetiletí nevyužívané 
zahradě před bývalou kotelnou, v současnosti sídlem 
Radioklubu Písek již nějakou dobu fungovala malá 
zoo. Zpočátku dva malí kozlíci, později kolonie 
morčat v sofistikovaném „morčecím hradu“. A na-
jednou, během pár hodin, všechno zmizelo! Na 
plotě visí dopis z odboru zprávy města s likvidační 
výhrůžkou... Ve dvou číslech se věnujeme kauze zru-
šeného přirozeného komunitního projektu, který na 
Hradišti inicioval Radioklub Písek. Město se bohužel 
rozhodlo v tomto případě aktivním občanům vstříc 
nevyjít – a naopak přišel příkaz komunitní zahrádku 
s chovem koz a dětmi milovaných morčat vyklidit...

OHlÉDNUTÍ
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se ze dvou důvodů. Naše město nechce a léta letoucí 
neumí projevit nejmenší empatie s živými tvory, kteří 
žijí s námi ve městě, protože tu žít musí. Banalita, 
jakou je nákup a umístění několika pítek po měs-
tě, se má řešit za pomoci studií, kalkulací a plánů 
a přeroste v byrokratickou záležitost, která zároveň 
stopne i pokračování na umístění budek a krmítek. 
Naši místostarostové mají různé odbory města ve své 
gesci, přála bych si pro odbor životního prostředí ta-
kového místostarostu, jako má Praha 12. Přála bych 
si takový odbor životního prostředí, který by našel 
vůli pomoci živočichům, jako se stalo v Sedlčanech.“

V Kulturním domě Písek 
se netančí, ale trasuje
V tomto období pravidelně v Kulturním domě 
Písek začíná plesová sezóna. Letos je tomu jinak… 
Pracovníci Centra kultury města Písek se podílejí 
na trasování kontaktů nakažených koronavirem. 
Během několika dní byli na písecké hygienické 
stanici vyškoleni a v těchto dnech se kulturní dům 
proměnil v improvizované call centrum. Obvolávají 
a trasují osoby, které přišly do kontaktu s nemoc-
nými. Obsahem hovoru s rizikovým kontaktem je 
zejména poučení o karanténě, zjištění informací 
o jeho zdravotním stavu a následné odeslání na 
testování včetně vystavení e-žádanky.

Perličky z historie Divadla Fráni 
Šrámka
„V píseckém divadle se odehrálo nespočet činoherních 
představení, operet, koncertů, oper a klubových po-
řadů, ve kterých vystupovali přední umělci ve svých 
oborech. Zajímavý pohled do historie, současnosti 
i tajemných zákoutí Divadla Fráni Šrámka vám 
přinášíme v tomto speciálním článku,“ začínají svůj 
zajímavý článek na pokračování  Tomáš droppa 
a andrea kovaříková z Centra kultury města Písek.

Malé Antily, 34. díl: Olgoj Chorchoj
karel Pecl pokračuje ve svém cestopisu: „Takové 
notoricky známé záhady jsou lochnesská příšera nebo 
třeba sněžný muž. Kolik jen bylo vědeckých výprav, 
které se pokoušely poodhalit roušku těchto tajemství? 
Vše marno. Pádný důkaz, který by prokázal jejich 
existenci, se dosud nenašel. I když se nepodařilo doká-
zat, že existují, neznamená to nutně, že neexistují...“

PROSINEC 2020 

Participativní rozpočet Písek míří 
do svého prvního finále...
Letos poprvé mohli občané Písku spolurozhodovat 
o části rozpočtu města. Vše bylo samozřejmě kom-
plikováno vyhlášením nouzového stavu a celkovou 
situací – ale přesto se podařilo uskutečnit i finální 
hlasování. V Píseckém světě jsme postupně představili 
všechny projekty, jimž mohli zaregistrovaní občané 
Písku vyjadřovat svou podporu či negaci. A věnovali 
jsme se i projektům, které sítem městských odborů 
neprošly. 

Arogance moci v přímém přenosu 
píseckého zastupitelstva
Glosa: „Starostka města ukončila rázně, rozčileným 
a zvýšeným hlasem zasedání, přestože se dvacet metrů 
od ní už několik minut hlásila o slovo občanka města, 
která na tuto chvíli trpělivě čekala několik hodin. Ne 
– opravdu nevěřím tomu, co pár minut poté shodně 
tvrdili tři nejvyšší představitelé našeho města – že ji 
prý „neviděli“...

Tanec nezastavíš! Vánoční večer 
on-line
„Chtěla bych všem popřát klidné Vánoce a hlavně 
hodně zdraví a snad brzy i protančených střevíců, 
špiček, piškotů – Tanec nezastavíš – děti dodávají: 
CORONO,“ vzkazuje v čísle 24 Gabriela kroutilová 
z tanečního studia T-Dance... Na shledanou!

OHlÉDNUTÍ

Kozí miláčci byli navštěvováni a opečováváni mnoha 
dětmi i dospělými... Museli z Hradiště zmizet..
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Prácheňské muzeum připravuje velkou 
historickou výstavu o době bronzové

Čím je doba 
bronzová jedi-
nečná?
Jedná se o po-
měrně dlouhé 
období, které 
trvalo více než 
jedno tisícile-
tí, konkrétně 
to druhé před 
naším letopoč-
tem. V tomto 
čase došlo k do 
té doby nevída-
nému vzestupu 
dálkové „ob-
chodní“ sítě, 
kterou prou-
dily předměty 
a   m y š l e n k y 
n a  pro s tor u 
překračuj íc í 
náš kontinent. 

Fakticky došlo k první globalizaci, čímž má její 
studium přesah i do současnosti. Přispělo to k řadě 
významných inovací, jako třeba v řemeslech, ze-
mědělství, těžbě nerostných surovin, válečnictví 
nebo i v budování monumentální architektury, 
kterou představovaly tehdejší hradiště. Právě hra-

diště doby bronzové budou ústředním motivem 
chystané výstavy.

Bylo v té době Písecko obydlenou oblastí?
Ano, ačkoliv celé jižní Čechy měly poněkud spe-
cifický vývoj a doba bronzová zde začala naplno 
o něco později než v okolních nížinných úrodněj-
ších oblastech. Zdá se, že se sem osídlení postupně 
šířilo od jihu z Podunají. Nejstarší doklady z Písec-
ka máme především z okolí Protivína, ale postupně 
se těžiště osídlení celých jižních Čech přesunulo 
ještě o něco severněji. Takže lze říci, že Písecko je 
na památky z tohoto období bohaté. Je odtud známa 
řada hradišť, sídlišť, pohřebišť, depotů kovových 
předmětů či jen ojedinělých nálezů.

Na co se hlavně mohou návštěvníci výstavy těšit?
Vyjma toho, že budou moci po dlouhé době zase 
navštívit nějakou kulturní akci, v což pevně doufám, 
tak se mohou těšit na zasvěcení do zcela aktuálního 
stavu problematiky jihočeských sídel doby bron-
zové. Bude představeno mnoho hradišť z celého 
regionu jižních Čech, některé i relativně nově obje-
vené. Prezentovány budou výsledky výzkumů z po-
sledních let, které zatím nejsou nikde publikovány. 
Vystaven bude výběr nejzajímavějších nálezů. Nově 
byly pořízeny nádherné letecké snímky vybraných 
hradišť, které má na svědomí fotograf Libor Sváček. 
Vytváří se velký model segmentu monumentální 

Největší historická výstava, kterou chystá Prácheňské muzeum v Písku na 
sezónu 2021, je věnována době bronzové. Ponese název Nejstarší pevnosti 
a připravuje ji archeolog Daniel Hlásek. Ten se, ostatně jak již název napovídá, 
zaměřil hlavně na opevněná sídla fungující v této pravěké době.  

fortifikace hradiště u Vrcovic a celá výstava bude 
rozšířena i do virtuálního prostředí.  

Jste písecký rodák, ve zdejším muzeu jste pra-
coval více než pět let, nyní jste však v pozici 
externího kurátora. Proč jste dal muzeu sbohem 
a kam míří vaše další kroky?
Dostal jsem nabídku, kterou jsem nemohl odmít-
nout. Kolega z Archeologického ústavu Akademie 
věd ČR v Praze doktor Michal Ernée získal pro-
středky na velmi prestižní a rozsáhlý výzkumný 
projekt „Tvůrci doby bronzové“, v rámci něhož 
jsou studovány populace přelomu eneolitu a starší 
doby bronzové v Čechách. Což se zdá jako jedno 
z klíčových období změny našeho stávajícího geno-
fondu. V rámci tohoto projektu bude také konečně 
vyhodnoceno, v českých archeologických kruzích 
legendární, sídliště ze starší doby bronzové, které se 
nacházelo na soutoku Vltavy a Lužnice u Hostů. To 
bylo dlouhodobě zkoumáno v osmdesátých letech 
minulého století, protože místo bylo poté zničeno 
v důsledku stavby JETE Temelín. Svým krajinným 
kontextem, archeologickými situacemi, ale přede-
vším nálezy je toto sídliště považováno za lokalitu 
evropského významu. A právě vyhodnocením této 
lokality bych se měl v následujících letech zabývat. 
Dlouho dopředu plánovaná výstava o hradištích 
tedy bude takovým symbolickým rozloučením 
s Prácheňským muzeem, kde jsem byl velmi rád. 
Ale třeba se jednou zase vrátím.

výstava „Nejstarší pevnosti. Jihočeská hradiště 
doby bronzové“ by měla být ke zhlédnutí v ga-
lerii Prácheňského muzea od 14. dubna do 30. 
května 2021. 

VAšE PRÁchEňSKé MuZEuM

Bronzový nápažník, archiv PM

Daniel Hlásek, archiv DH

HISTORIEZ NAŠÍ ŠKOly

Na těchto místěch to v době bronzové žilo – hradiště u Vrcovic, foto Libor Sváček

Budoucí středoškolačky 
a středoškoláci!
Zajímá vás programování, výpočetní technika, 
projektování, 3D tisk a skenování, multimédia, 
svět elektrotechniky a elektroniky? Chcete 
rozvíjet své technické dovednosti?

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 
Písek, Karla Čapka 402, nabízí studium čtyřletých maturitních oborů, ve 

školních vzdělávacích programech, které jsou vhodné i pro dívky:

• 18-20-M/01 Informační technologie 
• 26-41-M/01 Elektrotechnika se specializací: Komerční elektrotechnika, 

Elektronické řídicí systémy
• 26-41-M/01 Počítačové projektování s rozšířenou výukou matematiky, 

fyziky a jazyků zaměřené na projektování v elektrotechnice

Odborná praxe, ORACLE academy, získání certifikátu EPLAN, CISCO, MikroTik 
(MTCNA), kvalitně vybavené odborné učebny, ubytování a stravování.

Schůzka pro uchazeče o studium v systému MS TEAMS: 
čtvrtek 18. února (https://www.sps-pi.cz)

A start to byl vydařený! Již v prosinci se jim poda-
řilo zazářit na mezinárodním královéhradeckém 
veletrhu JA Firem, kde se studentky umístily na 
1. místě hlavní soutěže TOP firma. Veletrhu se 
účastnilo  50 firem z celé České republiky a Slo-
venska. Tým tvoří osm dívek ze 3. ročníku: Tereza 
Doubková (ředitelka), Simona Charyparová (ve-
doucí výroby), Kateřina Kučerová (účetní) ze 3. B 
a Gabriela Ctiborová (PR manager), Tereza Bílková 
(designer), Markéta Lauerová (vedoucí distribuce) 
Petra Kalianková (nákupčí) a Anežka Housarová 
(vedoucí prodeje) ze 3. A. 
Jak byste popsaly firmu GreenFuture? Za mladé 
podnikatelky odpovídá Tereza Doubková, ředi-
telka firmy: „Jsme reálná studentská firma. Na trh 
přicházíme s kolekcí tašek a ručně šitých roušek 
s originálními ručně kreslenými motivy. Naším cílem 
je vyzkoušet si reálné podnikání, ale také pomoci 
přírodě, a to především nahrazením jednorázových 
tašek i roušek ekologičtější textilní variantou. Každá 
z nás má nepostradatelnou roli ve firmě a společně 
tvoří nerozlučný tým. Přicházíme s vlastním nápa-
dem vytvářet k originálním malovaným taškám také 
sladěné roušky. Hned jak jsme daly dohromady název 
a předmět podnikání, vrhly jsme se na výrobu. Roz-
hodly jsme se věnovat všechen zisk na dobročinnou 
organizaci Čistý les bojující za lesy bez odpadků. Jsme 

toho názoru, že podnikat by se mělo nejen s ohledem 
na plnou kapsu, ale i na vyšší smysl podnikání.“

Jak probíhal veletrh? Do soutěže každá 
z  firem poslala své logo, slogan, podnikatelský 
záměr a e-prezentaci, kterou následně ohodnotila 
porota, která pak sestavila průběžné pořadí 
firem. Každá z deseti nejlepších firem měla poté 
patnáctiminutovou obhajobu před porotou. 
„Nečekaly jsme umístění v  první polovině, proto 
nás postup do TOP10 upřímně překvapil,“ svěřila 
se Simona Charyparová, která se účastnila 
finální obhajoby spolu s  Terezou Doubkovou 
a  Kateřinou Kučerovou. „Vyhlašování výsledků 
probíhající přes živé vysílání jsme sledovaly 
z  pohodlí domovů, některé v  té době dokonce ze 
školy. Výsledek potěšil nejen nás, ale i naše rodiny 
a také učitele, kteří mohli sledovat finále soutěže.“
a plány do budoucnosti?
„Aktuálně se snažíme posunout naši firmu a pře-
devším produkty zase o třídu výš, abychom, jak se 
říká, neusnuly na vavřínech a dál rozvíjely firmu, 
zatím především e-shop, a mohly pomýšlet na vý-
borné umístění i na dalších soutěžích,“ říká Markéta 

Lauerová, vedoucí distribuce: „Připravujeme se na 
veletrh EXPO konající se začátkem května v Praze, 
který se bude, jak doufáme, už odehrávat normálně 
v Galerii Harfa v Praze. Těšíme se, že si vyzkoušíme 
skutečný prodej zákazníkům naživo, o což jsme byly 
na prvním veletrhu ochuzeny.“

hashtagy:  #JaCzech, #JaFirma, #JaMediaCup

Podnikatelky z Obchodní akademie Písek 
zvítězily v mezinárodní konkurenci

Na začátku školního roku vznikla na písecké obchodní akademii společnost 
GreenFuture pod vedením Ing. Daniely Fořtové. JA Studentská firma je 
jedinečný vzdělávací program organizace JA CZECH, se kterou škola již 5. 
rokem spolupracuje. Osm zapálených studentek se chopilo příležitosti, 
kterou škola v rámci výchovy k podnikání nabízí studentům třetího ročníku, 
a odstartovalo skutečné podnikání ve vlastní firmě. 
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Prokop Voskovec se kurátorsky podílel i na dalších 
výstavách v písecké galerii. V Paříži se živil jako 
expresní kurýr a v průběhu několika let se stal 
pomyslným kurýrem v oblasti výtvarného umění 
mezi Francií a Čechami – mezi Paříží a Pískem. 

Narozen 21. ledna 1942 v  Praze, byl básník, 
dramatik, překladatel, esejista. Syn překladatele 

Prokopa Voskovce, 
synovec Jiřího Vos-
kovce. V 60. letech 
se účastnil aktivit 
postsurrealistické-
ho okruhu UDS. 
S básníkem Petrem 
Králem (který žil 
po roce 1968 třicet 
let v Paříži), insce-
noval v  roce 1960 
Krále Ubu Alfréda 
Jarryho v  holešo-
vickém divadle 
Radar. Studoval 

divadelní vědu na Filozofické fakultě UK, po oku-
paci v roce 1968 odjel do Francie, kde se stal na 
rok stipendistou pro studium francouzštiny. Po 
návratu mu již nebylo umožněno studium teatro-
logie dokončit. 

Vystřídal různá zaměstnání. Jeho první ženou 
byla Naďa Tronnerová, která tragicky zemřela 
v roce 1973. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Od 
roku 1979 žil ve Francii, kde se podruhé oženil 
– s  malířkou Vlastou Šabackou. Narodil se jim 
syn Jonathan. V Paříži se živil jako motorizovaný 
kurýr ekonomických novin. Zemřel po několika-
letém ochromení jakožto pozdním následku po-
ranění páteře (1970) v Paříži 9. února 2011.

V roce 1996 zorganizoval ve spolupráci s kurá-
torkou galerie Prácheňského muzea a Janem Švá-
bem z Paříže kolektivní výstavu Paříž nad Otavou, 
kterou finančně podpořila pařížská Nadace JUDr. 
Oldřicha Dubiny, již po roce 1989 založila Marie 
Dubinová. Nadace podporovala české studenty ve 
Francii, ale směrovala svoji podporu i do oblasti 
umění. Po zásluze obdržela Marie Dubinová od 
prezidenta Václava Havla Řád Tomáše Garriqua 
Masaryka – především za neocenitelnou podporu 
manželů Dubinových a pomoc českým občanům 
za války ve Francii a poválečným několika uprch-
lickým vlnám z Československa. 

Prokop Voskovec je zastoupen ve sborníku 
udS /Surrealistické východisko 1938–1968 (ČS 
1969). V roce 2006 mu vyšel první výbor poezie 

Prokop Voskovec 
– Mezi Paříží a Pískem

Hřbet knihy v  Edici současné české poezie (Na-
kladatelství Mervart), dvě verze jeho společné 
divadelní hry s Petrem králem „Nemám času čili 
Počítání básníků“ (1961, 1963) byly vydány v kni-
ze Zaprášené jeviště (Větrné mlýny 2010). Voskov-
cův celoživotní přítel Stanislav Dvorský, básník, 
esejista, editor, grafik a jazzmen, uspořádal a vydal 
ucelenou sbírku Kusy domů a jiné texty, kterou lze 
legitimně považovat za souborné vydání Voskov-
cova básnického díla (Paper Jam 2019), jsou zde 
i veškeré dosud nezveřejněné básně z jeho paříž-
ské literární pozůstalosti.

Prokop Voskovec, vzácný přítel můj i  mého 
manžela, vstoupil do našeho života v roce 1994, 
kdy jsem se s ním v Paříži seznámila. Následovaly 
dlouhé roky, během nichž jsme uspořádali spo-
lečně několik výstav z  Francie, ve kterých jsem 
následně samostatně jako kurátorka pokračovala, 
ale vystavovala i  Prokopovy přátele malíře, kte-
ří žijí v Čechách. Byly a  jsou to osobnosti české 
výtvarné kultury, které se významně zařadily 
do kontextu českého, ale i evropského malířství. 
Vedle Prokopa Voskovce jsem vstoupila do výji-
mečné společnosti lidí, generace, která zanecha-
la v  české umělecké historii výtvarné i  literární 
pozoruhodnou a  výraznou stopu. A  především 
jsem získala mnoho neocenitelných přátelství. 
U  Voskovců v  Paříži, nedaleko náměstí Repub-
liky, jsme s Lubošem zažívali neopakovatelné ve-
čery vždy při sklence dobrého vína, povětšinou 
ve větší společnosti a nebo jen ve čtyřech, spolu 
s Prokopovou ženou Vlastičkou. Čas to byl vždy 
naplněný skvělým humorem, jenž nezapřel pří-
jmení Voskovec, a dodnes ve mně rezonují ty ne-
zapomenutelné chvíle naplněné výbuchy smíchu 
a  nekonečnými debatami roztodivných témat, 
které byť byly i často na vážnou notu lidského po-
zemského pachtění, obvykle vyústily do gejzíru 
Prokopových neuvěřitelných metafor a  srandy. 
Je to obrovské bohatství, kterého se mi dostalo 
a které se mnou zůstává již napořád, přestože ani 
Prokop, ani Luboš už tady nejsou. Ale jejich ener-
gie mne doprovází neustále. 

Prokop byl básník, ale básně raději žil, než psal. 
A tak se o něm tradovalo, že je nepíšící básník.

„Já jsem nikdy neměl potřebu moc psát. Což 
konvenovalo i mému setkání se surrealisty v šede-
sátém roce, k nimž mě zavedl Petr Král. Vždyť oni 
byli proti literatuře, vzpomeňte na Bretonem obdi-
vovaného Jacquesa Vachého. Takže jsem je vzal za 
slovo a nepsal. Ale protože jsem žil v rozhovorech, 
dělal ukrutné srandy a delíroval při nejrůznějších 

mejdanech, začalo o mně kolovat, že jsem básník, 
ačkoli nepíšu. Ale nešlo o  úmyslné happeningy, 
prostě se mi to tak dělo...“

Prokop s Lubošem připravili pro Český rozhlas 
pásmo poezie v  doprovodu klavíru, s  příznač-
ným názvem „Benzínoví psi“. (Prokop-básník, 
brázdil jako kurýr roky na svém mopedu Vespa 
pařížské ulice a Luboš-automechanik a klavírista, 
často Prokopovi opravoval auto, když byl v Če-
chách). Natáčelo se na Sázavě, kde má rodina 
Voskovcových chalupu. (Ostatně na Sázavě často 
pobývali i Jiří Voskovec s Janem Werichem, kde 
psávali své divadelní hry – ale tehdy v jiné chalu-
pě). Celý pořad následně zopakovali i v Praze, ve 
Studiu Paměť a v literární kavárně RW café v Pís-
ku. Ten večer je nezapomenutelný. V závěru cituji 
báseň, kterou Prokop věnoval Lubošovi, a která 
vznikla na základě velmi vydařeného večírku 
u nás doma, při jedné z jeho návštěv Písku.

Se vzpomínkou a vděčností Prokope, Tvoje Pí-
sečná – jak jsi mi říkával…

iRENA MAšíKOVÁ KONšTANTOVÁ

špérklapky
tam patří melodie dobře pojednaných zatáček
tam patří černá štěnice 
 pod nehtem levého ukazováku
zatímco jiní z peřin tuposti
předstírají přemýšlení
a opilost střízlivostí se jim často plete do cesty
k zítřkům dobře vytopené zhovadilosti
a my v černém
velmi temně černém začouzeném tunelu
sjíždíme skluzavkami záchvatů smíchu
k pryčně lepších časů
z plic to dýmá a léčitelky žasnou
každý z nás má na všechno svoji klapku
tam někde v modru nevytopitelné dílny
někde za baráky
kde v podzemí ty naše klapky tančí černý blues

(Motáky z motorek)

Paříž nad Otavou – pod tímto názvem, za hudebního doprovodu a zpěvu 
Jany Koubkové, zahajoval Prokop Voskovec na nádvoří Prácheňského muzea 
v roce 2006 výstavu sedmi českých malířů žijících v Paříži. V úterý 9. února 
jsem vzpomenuli 10. výročí jeho odchodu do literárního nebe.

Bílé a Debatní trámy se začaly měnit v animační 
studio. Prostory se začišťují, malují a následně 
přijde na řadu instalace očekávaného meziná-
rodního projektu, na který Sladovna získala čtyř 
a půl milionový grant z Programu INTERREG 
V-A Rakousko – Česká republika.

„Výstava by se měla otevřít v červnu a bude ur-
čena nejen pro děti, ale i pro starší návštěvníky,“ 

Aktuální novinky ze Sladovny

poznamenal ředitel Sladovny adam langer. 
Půjde o stálou výstavu, která v Písku zůstane mi-
nimálně pět let.

Novinkou, která už je sice pro návštěvníky při-
pravena, ale zatím ji veřejnost neměla možnost 
vidět, je multimediální instalace Urbania. „Jedná 
se o půjčenou výstavu, která byla původně v Praze. 
Instalovali jsme ji už před Vánoci, ale zatím si ji 

návštěvníci nemohli užít,“ podotkl za Sladovnu 
Petr Brůha s tím, že podle původního plánu zde 
má být výstava do konce března a poté putovat do 
Brna. „Doufáme, že bude možné termín prodlou-
žit,“ dodal Petr Brůha.

Lektoři Sladovny v současné době pracují také 
na laboratoři O vodě, což je přípravný projekt pro 
výstavu, která by se měla otevřít v květnu. Labo-
ratoř je určena pro skupiny osmi lidí, kteří se též 
podílejí na výsledném efektu výstavy. Po zno-
vuotevření budou pokračovat také stálé výstavy 
jako Mraveniště, Leťme vysoko, Hnízdo ilustrace 
či Pilařiště. Nový koncept dostane Malá galerie 
Sladovny, která má od začátku letošního roku no-
vou kurátorku.

LuciE KOTRBOVÁ

Na začátku roku 2021 je Sladovna opět uzavřena pro veřejnost. V rozsáhlém 
objektu je však i tak rušno. Zaměstnanci pracují na údržbě stávajících výstav 
a zároveň chystají další, které budou lákadlem letošního roku.

TROCHA ODlEHČENÍ 
z www.kreslenyvtip.cz:

Na nádvoří Prácheňského muzea (výstava Cesty 
jinam 2000), zleva malířka Vlasta Voskovcová, 
redaktor ČR Karel Oujezdský, Irena Mašíková 

a Prokop Voskovec. Foto V. Komasová

Prokop Voskovec ještě za 
pobytu v Čechách. 

Foto archiv autorky

Urbania, foto Martin Zborník

O vodě. Foto Olivier Rohart.
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na prohlídku městečka a  nákup potravin. Ces-
tou z  přístavu nás obtěžovali různí nabízeči vše-
možných služeb. Alan je všechny odbíjel s tím, že 
jsme jeho, a tak jsme měli klid. Alespoň pokud jde 
o žebráky a vnucovače služeb. Bylo nám ale jasné, 
že ta jeho péče nebude zadarmo. Měli jsme za se-
bou dvě třetiny našeho pobytu, a tak už jsme měli 
i představu o celkových nákladech. Bylo jasné, že 
se nám nedostávají peníze a že musíme co nejvíc 
šetřit. Proto byly naše vztahy s  nevyzpytatelným 
Alanem poněkud napjaté. Zvlášť poté, když jsme 
navečer zašli na pivo a při placení útraty jsme zjis-
tili, že Alan si na nás dal rum a několik jich objed-
nal i svým kamarádům či příbuzným. 

Zaplatili jsme, ale s  tím, že takhle si naši další 
spolupráci nepředstavujeme. Ráno nás Alan v pří-
stavu už čekal ještě s dalším domorodcem, kterého 
nám představil jako průvodce pro výstup na sopku. 
To jsme rozhodně odmítli. Na všechny hory jsme 
zatím vylezli sami, tak jsme neviděli jediný důvod, 
proč bychom si právě teď, kdy je jasné, že máme 
málo peněz, najímali průvodce. Ale Alan byl ne-
oblomný. Bez průvodce to prý na Svaté Lucii nejde. 
Lidé jsou tu chudí a je povinností bohatých turistů 
si je najmout a tím jim ze svého krajíce poskytnout 
alespoň drobečky. A protože my jsme bílí a přije-
li jsme jachtou, je i  naší povinností pustit chlup. 
Jo, chlup. Jenže vem si chlup na dlani. Marné bylo 
naše vysvětlování, že nejsme zdaleka tak bohatí 
jako Američané, že loď máme jen pronajatou a že 

musíme v Karibiku přežít ještě 14 dnů. Američani 
prý platí za výstup 250 karibských dolarů. 

Na slovo Američani jsme byli přímo alergičtí. 
Mělo by nás těšit, že nás přirovnávají k Američa-
nům, ale netěšilo. Se svými pupky, bílými had-
ry, naditými peněženkami a  strachy z  přírody 
i  z černých domorodců nám připadali naprosto 
neakceptovatelní, nemožní, ba až odporní. Pro-
to jsme při jakékoli zmínce o  nich vyskakovali 

PřÍRODA

Na expedici je operativní změna plánu denním 
chlebem, takže jsme se tím neúspěchem nijak 
netrápili. Chtěli jsme se rozloučit a zvednout kot-
vy s tím, že posnídáme za pochodu, tedy během 
plavby. Jenže. Alanovi jsme nejspíš přirostli k srdci 
a nechtěl nás opustit. Věděl, že naším dalším cílem 
je městečko Soufrierre, kde má své příbuzné. Asi 
neměl doma co na práci, a tak se rozhodl, že nás 
využije a udělá si výlet. S tím jsme ale rozhodně 
nesouhlasili. Abychom nebyli za nevděčníky, tak 
jsme rozhodnutí ponechali na kapitánovi, Jirko-

vi Albrechtovi ze Znojma. On je majitelem lodi 
a tak ví nejlíp, jak málo místa na ní je. Proto jsme 
doufali, že to zamítne. Ale to jsme se spletli. Jirka 
ho vzal a s ním dokonce i jeho poněkud duševně 
zaostalého bratrance. 

Měli jsme pocit, že nám to dělá naschvál, pro-
tože naše vzájemné vztahy nebyly moc srdečné. 
Z nás dělal bezplatné plavčíky a sluhy, a když měl 
on něco navíc poskytnout nám, tak jen za úplatu. 
Náš úsek do cíle byl krátký, takže do odpoledne 
bychom měli být na místě. A Alan nás ubezpečil, 
že má v Soufrierre příbuzné, takže s námi nebude 
na lodi bydlet a že u nich pak zůstane a nebude se 
s námi vracet. Dokonce nás přesvědčoval, že do-
morodci jsou na tomto ostrově agresivní a turisty 
obtěžují a okrádají, a nejen to. On nám prý bude 
užitečný, bude dělat styčného důstojníka, ušetří 
nám peníze a  postará se o naše bezpečí. Tak jsme 
ho vzali na milost a  rozhodli se tolerovat i  jeho 
bratrance.  Nic jiného nám stejně nezbývalo. 

Počasí bylo příjemné, moře klidné, a  tak jsme 
po poledni nad mořem zahlédli vrcholy dvou 
pobřežních sopek – Gros Piton (798 m) a  Petit 
Piton (750 m). Karibské ostrovy jsou sopečného 
původu, proto sopky dominují na všech ostrovech 
a  také v našem itineráři. Výstup na jednu z uve-
dených sopek ostrova Svatá Lucie byl v plánu. Po 
zakotvení v zátočině pod sopkami jsme se vydali 

a  cholericky mávali rukama. Tak i  teď. „Nejsme 
Američani a  vůbec nás nezajímá, co dělají nebo 
nedělají. My si prostě na Piton vylezeme sami 
a  žádného průvodce nepotřebujeme!“ „Bez prů-
vodce nahoru nemůžete,“ trval na svém Alan. 

Tři z nás prohlásili, že tedy radši nepolezou ni-
kam. Všichni mlčíme a přemýšlíme. Pak přichází 
nabídka od průvodce. „Dáte mi jen 100 karibských 
dolarů.“  To je na naše 1000 Kč. I  to je dost, ale 
kruci, jsme tu jedinkrát za život a  handrkujeme 
se tu o pár penízků. Nechce se mi to vzdát. Proto 
navrhuji, abychom si to zaplatili ze soukromých 
peněz, z  kapesného, které tvoří jakousi rezer-
vu. Jsem ochoten dát 30 dolarů ze svého. Tonda 
se ke mně připojuje se svými 30 dolary. To je už 
60. Chybí rozdělit 40 dolarů mezi zbylé tři členy 
expedice. Je rozhodnuto. Jde se.  Pavel to zaplatí 
ze společného. Teprve až žádné peníze nebudou, 

sáhneme na rezervy. Průvodce se zaradoval a pln 
elánu vystartoval ke skále, která se tyčila nad 
námi. „Počkej, počkej, my jdeme na ten druhý, na 
ten vyšší a povlovnější Velký Piton!“ protestujeme. 
„Ale z  tamtoho nic neuvidíte, ten je celý zarostlý 
lesem,“ opáčil černý průvodce. „Na tyhle skály nad 
námi se bez horolezecké výbavy přeci nedá vylézt?“ 
snažili jsme se zvrátit jeho rozhodnutí v době, kdy 
on už pelášil od pobřeží porostem ke skále. Ne-
zbylo než ho následovat. „Dívejte se, kde a za co 
se chytám, a dělejte to po mně. Hlavně si vždycky 
každý kořen a  liánu zataháním vyzkoušejte, jestli 
vás unese,“ řekl a už byl na prudkém svahu. 

Lezl jsem úplně poslední. Shora se ke mně ne-
ustále snášely pobídky našeho průvodce: „Rychle, 
rychle, líní vojáci, a  chytejte se pevně.“ Na skal-
natém svahu úpatí to ještě jakž takž šlo. Pak ale 
přišel úsek s kolmou skalní stěnou. Tam bylo na-
štěstí silné konopné lano, uvázané ke stromu nad 
stěnou. Stačilo se ho chytit, ručkovat a nohama se 
opírat o kolmou stěnu. 

Naposledy jsme naši cestovatelskou partičku opustili večer v zátoce po 
návštěvě místní vesnice. Uléhali jsme s vidinou exotické snídaně připravené 
našimi novými přáteli. Vesničané slib dodrželi a ráno za úsvitu přinesli na 
břeh trs banánů na vaření. Poté zatáhli zátoku sítí, aby nalovili ryby s tím, že 
nás pohostí pečenými rybami s banány. Jenže dvě 25 cm dlouhé štíhlé rybky 
byly pro přípravu snídaně pro šest lidí (nás pět a ještě kapitán) přeci jen málo. 

Odjíždíme bez snídaně, vpravo Alan, 
vlevo v bílém tričku jeho bratranec.

Že neprospívá, jak by 
měla, rodiče viděli. 
Konkrétní diagnó-
zu své dcery si však 
vyslechli až v jejích 
třech letech. Zjištění 
bylo o to horší, že prů-
měrný věk dětí s tímto 
onemocněním je 5 let. 

Nellinka ze Sepekova na Písecku tak úspěšně boří 
lékařské prognózy.

Sedmiletá Nellinka ze Sepekova na Písecku se 
od narození potýká se závažným metabolickým 

onemocněním – Leigh syndromem. Tato vzácná 
diagnóza je způsobená mutací DNA a postihuje 
mitochondrie, které jsou součástí každé buňky. 
Projevuje se postupným zhoršováním motoriky, 
neprospíváním, svalovou slabostí i celkovou psy-
chomotorickou retardací. Diagnostika je složitá, 
i proto si rodiče příčinu neprospívání své dcery 
vyslechli, až když byly Nellince téměř tři roky. 

Velký smíšek a občas i pěkná uličnice

„Když jsme se dozvěděli, jak moc je dcera nemocná, 
že ji nemůžou nikdy vyléčit a jak krátký život ji čeká, 
zažívali jsme nejstrašnější období našeho života,“ 

začínají své vyprávění rodiče Vendula a Martin. 
Kromě Nelly společně vychovávají ještě dva syny, 
jedenáctiletého Marka a Nellinčino dvojče Davídka. 
„Pečovali jsme o ni jako o květinku ve skleníku, ale 
i přesto se její stav raketovou rychlostí horšil. Vše se 
přizpůsobovalo Nellince. Takto to trvalo zhruba rok. 
Postupem času nám ale docházelo, že čím více o naši 
květinku pečujeme a pomáháme jí, tím je progrese 
onemocnění rychlejší. Teď s Nellinkou jednáme jako 
s jejími bratry. Mentálně je naprosto v pořádku. 
Učíme ji, že se musí snažit, a když něco chce, musí 
si tam prostě dolézt. Tehdy začalo období, kdy se 
zpomalil postup nemoci,“ popisuje paní Vendula. 

Zdraví je na prvním místě. Díky Nellinčinu 
onemocnění přestali řešit malichernosti 

V  důsledku svého onemocnění Nellinka ne-
chodí, doma se pohybuje pouze lezením. Rodi-
če jí musí pomáhat s hygienou, vysazováním na 
nočník či krmením, venku ji vozí ve speciálním 
kočárku. Kvůli zpomalenému uzavírání dýcha-
cí trubice při polykání, přijímá již více než rok 
stravu skrze PEG, výživovou sondu, která je přes 
břišní stěnu zavedena přímo do žaludku. Jen 
z tohoto výčtu je jasně patrné, že péče o Nellinku 
není náročná pouze psychicky a časově, ale také 
finančně. 

Proto s výdaji spojenými s péčí o Nellinku rodi-
ně pomáhají i Dobří andělé prostřednictvím na-
dace Dobrý anděl. „Velice si vážíme pomoci Dob-
rých andělů. Za to, jak nám všem pomáhají, jim ze 
srdce děkujeme. Není to lehké a každá koruna je po 
nás velmi důležitá. Příspěvky používáme na tera-
pie, potravinové doplňky a  zdravotnický materiál 
potřebný k  péči o  výživovou sondu. Dobří andělé 
nám pomáhají i s nákupem pohonných hmot, pro-
tože velmi často cestujeme k lékařům do Prahy,“ vy-
světluje maminka. „I když nám onemocnění dcerky 
vzalo určitou část svobody, díky ní jsme se naučili 
vážit si každého dne. Neřešíme malichernosti, pro-
tože nic než zdraví není důležité,“ uzavírají své vy-
právění Vendula s Martinem. 

Pokud chcete pomoci i  vy rodinám s  podobně 
těžkým osudem, je to snadné. Stačí se zaregistro-
vat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši 
příspěvku a  nastavit pravidelný příkaz k  úhradě. 
Při registraci získáte přístup do svého Andělského 
účtu, díky kterému můžete sledovat, které konkrét-
ní rodinně vaše příspěvky pomáhají. Nadace rodi-
nám odevzdá vaše příspěvky do posledního haléře.

ZuZANA VíTKOVÁ, nadace Dobrý anděl

Dobrý anděl na Písecku: „Díky Nellinčině 
nemoci jsme přestali řešit malichernosti...“

PUBlICISTIKA

Malé Antily, 37. díl: 
Velký výkon na Malém Pitonu

Noví nájemníci s majitelem plachetnice, Jirkou 
Albrechtem. Zleva bratranec Alana a Alan. 

Blížíme se k cíli, v popředí nižší Petit Piton.

Petit Piton je blíž, a tak se zdá vyšší.

Nellinka s rodiči Martinem a Vendulou

„I když nám onemocnění dcerky vzalo určitou část svobody, díky ní jsme se 
naučili vážit si každého dne,“ říkají rodiče sedmileté Nellinky ze Sepekova na 
Písecku, která se od narození potýká se závažným metabolickým onemocněním.

Nestažte se mláďata zbytečně „zachraňovat“!
v úterý 9. února jsme v Záchranné stanici živočichů Makov přijali první letošní mláďata, dva malé 
zajíce. Jednoho pes přinesl lidem při procházce v lese, druhého sebrali opodál. Malý zajíc pokousaný 
od psa během chvíle uhynul, druhého zkusíme zachránit. 

Každý rok upozorňujeme na zbytečné odebírání 
„opuštěných“ mláďat z přírody – a vždy to začíná malý-
mi zajíčky. Zajíci si nevytvářejí žádná „hnízda“ ani dou-
pata, mláďata leží na holé zemi, často 2–4 přitisknuta 
k sobě. Rodí se již od února a jsou schopna přečkat i vel-
kou zimu. Samice je nechává o samotě a vrací se k nim 
jen na kojení. Tak na to, prosím, všichni dejte pozor. 
A své psy nenechávejte volně pobíhat v lese a honit zvěř, 
jako hajný to řeším stále a dokola..

SdíleJTe, prosím, děkuji. 
LiBOR šEJNA, Makov

Pokračování na str. 20
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Je naprostý nesmysl, že kočka se o  sebe dokáže 
postarat sama. Nedokáže. Je závislá na příkrmu od 
lidí a  je třeba ji občas odčervit. To je veterinární 
minimum. Každý rok hynou tisíce koťat hladem, 
na masivní začervení a zablešení, na infekční cho-
roby, protože nutně potřebují pomoc člověka a té 
se jim nedostane. Často k  nám taková utrápená 
zvířata přichází a my se opravdu zlobíme. Nebylo 
jednodušší nechat kočku vykastrovat? 

Produkce nechtěných koček navíc zvyšuje spo-
lečenský problém, to koneckonců známe i v našem 
městě. Toulavých, zraněných, nalezených, opuště-
ných koček je tolik, že nevíme, kam s  nimi. Kdo 
se o ně má postarat, kdo má péči o taková zvířata 
zaplatit ? Podle zákona to mají dělat obce, jež se 
tomu ovšem často brání. Dobrovolníků je zase ne-
dostatek. Proto moc prosím majitele koček, nepři-
dělávejte obcím a nám starosti, nechte vaši kočku, 
ale i kocoura vykastrovat. Jestliže jste v situaci, kdy 
nemáte na kastraci kočky finance, nebo víte o koč-
kách, které nikomu nepatří, zkuste vyhledat někte-
rý z  kastračních programů nebo nás kontaktujte. 
Sehnat peníze na kastraci zvířete je ve finále ta nej-

Na jaře a na podzim se vaší kočce narodí po 3-7 
koťatech. Udělejme si malý test:
1. Jste si jistí, že všem koťatům dokážete najít dobrý 
domov?  2. Dokážete tak velkou smečku koček krmit 
a zajistit jim veterinární péči, když bude potřeba?
3. Myslíte, že budou mít vaši sousedé radost, že se 
od vás šíří kočky, které se toulají po okolí a dále se 
nekontrolovaně množí?  4. Chcete, aby vašeho ko-
coura na toulkách za kočkami přejelo auto?

Jestliže jste odpověděli čtyřikrát NE, doporuču-
ji vám objednat se na veterinu na kastraci zvíře-
te. Pak jsou mezi námi lidé, kteří kočku kastrovat 
nebudou, protože je jim to úplně jedno, anebo 
mají spoustu výmluv. Například – na vesnici se 
nekastruje; u nás tenhle problém není; je to proti 
přírodě, ať si kocour užije; kočka musí mít jednou 
koťata; kočka nebude chytat myši; nebudu to pla-
tit, atd. Díky těmto názorům a předsudkům se pak 
každý rok zbytečně narodí ohromné množství ko-
ček, o které nikdo nestojí a podle toho vypadá kva-
lita jejich života. Zdravá kočka se dožívá 15 – 20 
let. Kočky, o které se člověk nestará, pokud vůbec 
dokáží dospět, mají průměrnou životnost 2 roky. 

menší zátěž. Mnohem horší je, když potom voláte, 
že kočka, která se u vás toulá několik měsíců, má 
koťata a vy nevíte, co s nimi. Když takhle volá kaž-
dý den jeden člověk, ani my už nevíme, co s nimi. 

Prosím mladé, moderní lidi, pomozte s  kas-
tracemi koček svým rodinám na vesnicích, kde 
je situace ještě horší, protože tam častěji panují 
předsudky a větší nezájem o toulavá zvířata. Ne-
chci nikoho urazit, vím, že i na vsi bydlí výborní 
majitelé koček, ale přece jen je na vsích menší 
procento prokastrovaných koček a také vyšší pro-
cento případů týrání zvířat. Týráním zvířete, tedy 
trestným činem, je také topení nebo jiné zabíje-
ní koťat, které se stále ještě nepodařilo vymýtit 
a stále jsou lidé, kteří si myslí, že je to v pořád-
ku. Jestliže víte o někom, kdo zvíře týrá, můžete 
podat podnět na veterinární správu, policii ČR 
nebo na obecní úřad. Takový podnět můžete po-
slat i e-mailem, a kdybyste se báli podepsat, tak 
můžete i bez podpisu. To nejhorší je neudělat nic. 

Další téma jsou plaché kočky, které se mno-
ží bez kontroly. Nejde o  kočky divoké, jde stále 
o kočky domácí, od lidí, kteří nekastrují a o koč-
ky se následně nestarají. Oznamte takové toulavé 
kočky obci. Rozumná obec by měla zajistit odchyt 
plachých koček, kastraci a následné vrácení do lo-
kality. Zamezí se tak dalšímu rozrůstání nechtěné 
kočičí populace. Jedinou prevencí jsou kastrace 
koček, nemusí se pak řešit, co s koťaty. Jestliže se 
nedočkáte pomoci pro zvířata u obce, můžete se 
obrátit na nás – e-mail pk@piseckekocky.cz.V ten-
to čas je prevence v rukách majitelů koček.

EVA huLcOVÁ

Péče o zvířata 
vám ušetří starosti a trápení

Malé Antily, 37. díl: Velký výkon 
na Malém Pitonu

(např. Tillandsia utriculata). Kolem poletovali 
kolibříci, nejhojnějším byl kolibřík chocholatý 
(Ortothynchus cristatus). 

Z  rozplývání nad přírodou mě náhle vytrhlo 
úpění. Před námi byla úzká skalní štěrbina, kte-
rou nebylo možné bez pomoci ostatních prolézt. 
Bylo třeba natáhnout ruce a lehnout si na bok do 
štěrbiny. Ten, kdo už byl nahoře, pak tahal ostat-
ní za ruce a současně další dole pod škvírou tla-
čil nohy. Právě tam cpali Pavla, který měl z nás 
nejmohutnější figuru. Tuhle škvíru dělala matka 
příroda asi jen pro místní šlachovité domorodce. 
Pavlovo tričko tření nevydrželo, ale zvládli jsme 
to. Ještě dvacet minut kličkování mezi balvany 
a jsme nahoře. 

Byla to paráda. Fotili jsme jeden přes druhého. 
Náladu nám kazil jen průvodce, který se dožado-
val naší vody a našeho jídla. Do Prčic, na co ho ti 
Amíci navykli. Pil a  jedl s námi už cestou, a  tak 
jsme se rozhodli, že už nic z našich zásob na celý 
den nevydáme. Cílovou prémii – housku – jsme 
zhltli potajmu a  zapili zbytkem vody vyhřáté ve 
vacích. Ještě jsme se dost nenabažili vyvrcholení 
a už nás průvodce honil zpátky dolů. Asi mu ne-
stačil výdělek tisíce korun. Asi chtěl stihnout ještě 
jednu výpravu a vydělat minimálně ještě dva tisí-
ce (kdyby to byli Američani). Ale to nás nezají-
malo, my jsme si to chtěli užít. S tím průvodce ne-
byl srozumněn a požadoval dalších 20 dolarů za 
zdržení. Zřejmě vysokohorská přirážka. To jsme 
rezolutně odmítli a poslali ho dolů samotného. 

Potřebovali jsme dokumentovat vše živé kolem 
nás, a ne se nechat honit. Kupodivu poté zmlknul 
a trpělivě čekal. Myslím, že nás musel zase bez-
pečně doprovodit zpět, protože kdyby se nám 
něco stalo, nejspíš by pak o svou průvodcovskou 

Doufal jsem jen, že to lano sem nevázal ještě Kryš-
tof Kolumbus. Průvodce bez zátěže vylezl jako koč-
ka. Ale nám se na ramenou kymácely fotobrašny, 
na prsou foťáky a dalekohledy a k tomu ještě na 
zádech bágly. Čím jsme byli výš, tím se nám otvíraly 
krásnější výhledy do okolí a také pohledy na poros-
ty kolem nás. Na svazích rostly sloupovité kaktusy 
(Pilosocereus nobilis), na stromech i skalách epifitní 
orchideje i kaktusy (Rhipsalis baccifera) a tilandsie 

profesi přišel. Když nastal čas sestupu, lezl prů-
vodce i dolů jako první. Nechali jsme ho daleko 
vpředu a  sestupovali jsme v  naprosté pohodě 
svým vlastním tempem. To nám umožnilo v kli-
du zevlovat a očumovat přírodu okolo nás i kra-
jinu pod námi. Byla to paráda. Kromě přírodních 
zážitků jsme měli za sebou i dost slušný sportov-
ní výkon. Taková horolezecká dvojka. A i když to 
bylo jen 750 m výšky, vylezli jsme ji od hladiny 
moře, takže od nuly. Hezký prožitek na závěr. 

Nikdo nakonec nelitoval té tisícovky pro prů-
vodce, protože nás samotné by ani ve snu ne-
napadlo, že se na skály Malého Pitonu dá vylézt 
bez horolezecké výbavy. Navíc jsme osobně po-
znali přírodní památku zařazenou do seznamu 
UNESCO. Původně jsme měli pokračovat v plav-
bě na jih k ostrovu Saint Vincent. Ale nezbýval 
nám čas a navíc docházely i peníze. Takže jsme se 
večer rozloučili s Alanem a za úsvitu jsme zvedli 
kotvu a vydali se z nejjižnějšího bodu naší plavby 
zpět na sever. Čekalo nás několik dnů plachtění 
podél západních břehů všech navštívených ostro-
vů – Saint Lucia, Martinique, Dominica na naši 
základnu na Quadeloupe.   

Text a foto KAREL PEcL
spolupracovník Prácheňského muzea 

a Záchranné stanice živočichů Makov.

Udavačství už není ostuda?
Milí čtenáři, původně jsem už nechtěl psát o pande-
mii, ale jedna lidská vlastnost mě přesvědčila, abych 
se k tomu ještě jednou vrátil.

V  lecčems dnešní časy připomínají válečné 
stanné právo. Vláda zavřela školy, divadla, kina, 
sportovní areály, restaurace, obchody... Omezení 
svobody cestování přivolává vzpomínky na časy že-
lezné opony. Lidé jsou kráceni na svých základních 
občanských právech. Společnost se štěpí na zavíra-
če a odpůrce zákazů, bují práskačství, ke kterému 
se hrdinové nové doby beze studu a ochotně veřej-
ně hlásí. Někteří restauratéři a hospodští otevírají 
i za cenu postihů. Napětí ve společnosti roste a je 
umocňováno bezmocností vládnoucích elit. Čínský 
virus škodí všude a vyvolává nedůvěru v instituce. 
To vytváří překážku mezi těmi, kdo bojují o život 
nebo se o něj bojí, a těmi, kteří zápasí o existenci. 
Není pochyb, že druhá skupina je větší.

Je přitom jasné, že tento stav už nemůže vydržet 
dlouho. Nepřináší jen ekonomické ztráty, ale podepi-
suje se na psychice lidí, na vývoji dětí, na sociálních 
kontaktech a na mizení pracovních návyků. Zavřené 
školy jsou podle mne to nejzvrhlejší a nejškodlivější 
z vládních opatření v boji s covid-19,  zatímco nej-
absurdnější je snaha vlády absolutně omezit rekreaci 
na horách, omezit šanci méně movitých lidí, kteří 

nemají vlastní chalupu, aby vyvezli své děti otrávené 
sezením u počítačů o víkendu do přírody. Snaha mi-
nisterstva zdravotnictví, aby lidi nežili zdravě, má 
za následek to, co se nyní na horách děje...

Lockdown už trvá s přestávkami deset měsíců. 
Co se teď prosadí jako norma, přetrvá ve společ-
nosti jako přípustné jednání i po skončení pande-
mie. Například názor, že udavačství už není zas 
taková ostuda.

Policejní prezidium v  lednu sdělilo, že v  roce 
2020 provedlo víc než jeden milion kontrol dodr-
žování vládních opatření. Z toho polovina ale byla 
na základě oznámení od občanů! Podle policejních 
údajů tedy muselo být už „práskačů“ statisíce. 
Není divu – poprvé od roku 1989 jsou lidé vládou 
přímo vedeni k pocitu, že oznámit policii spoluob-
čana je v zájmu vyššího dobra.

Také se nám rozmohlo moralizování. Odsuzu-
jeme protestující hospodské, vlekaře... Příznačné, 
že odsudky pocházejí od lidí, jichž se pandemie 
existenčně nijak zvlášť nedotkla – dál berou své 
platy, není ohrožena jejich práce, životní úroveň 
ani studium jejich dětí. Ve společnosti se objevila 
nová dělící linie. Na jedné straně ti, které epidemie 
ničí, a na druhé ti, jichž se dotýká jen „kosmeticky“. 
Jde o  brutální celospolečenské selhání. Není přece 

možné, aby náklady 
krize, jež se týká všech, 
nesli jen někteří! Roz-
díl v  solidaritě vynikne 
také proto, že pokud 
jde o zdraví, léčíme so-
lidárně i  ty, kteří si za 
své problémy mohou sami – kuřáky, alkoholiky, 
uživatele drog i  milovníky rizikových sportů. Ale 
když jde o přežití ekonomické, odpískáme lidi, kteří 
covid nezpůsobili a jejichž podniky zavřel stát. 

Stát by měl všechny postižené živnostníky kom-
penzovat daleko více, než to dělá. Že by to bylo dra-
hé? Ano, ale právě proto by měla vláda mít odvahu 
říct, že to budeme muset nakonec zaplatit všichni, 
třeba skrz solidární daň pro odvětví byznysu, která 
nejsou zavřená. Podstatná je solidarita. Po povod-
ních byla rovněž zavedená povodňová daň a niko-
mu to divné nepřišlo. Je absurdní, když vláda pod 
vedením Andreje Babiše to rozdělení na vítěze a po-
ražené ještě podporuje a  přenáší náklady obecné-
ho průšvihu na jednotlivce. Když tohle dopustíme, 
vlastně nutíme ty postižené, aby v pudu sebezácho-
vy protiepidemická opatření porušovali.

Až tedy zase uvidíte hospodské na demonstraci 
antirouškařů, můžete je jistě odsoudit. Ale předtím 
se zeptejte sami sebe, co jste udělali, aby do náruče 
těch zoufalců nebyli naháněni.

ZDENĚK BENEš

Při výstupu skalní stěnou pomohlo lano.

Pavoukolok Tonda Kůrka a Gros Piton..

Dokončení ze str. 19

Máte doma kočičku nebo kocoura ? Ačkoli venku napadl sníh, nastává čas, 
kdy kočkám a kocourům začíná namlouvací období. Máte nevykastrovanou 
kočku nebo kocoura a chcete to tak nechat ? Tak si pojďme říct, co se stane. 

dovolí, začne se například s  budováním přípoj-
ky na provozní vody, napojení na odpadní vody 
a elektřinu. „Nejvíce práce bylo zatím odvedeno na 
technologických částech linky, kterými jsou provozní 
soubor na výrobu elektrické energie, soubor akumu-
lace elektrické energie, soubor drcení popela a výro-
ba BIO minerálního substrátu,“ uvedl vedoucí od-
dělení rozvoje Jan Venclík. 

Během samotného procesu se usušený kal spolu 
s biomasou spálí v kotli a energie, která vznikne 
ve spalinách, bude využita k usušení dalšího kalu 

Město loni vybralo dodavatele zakázky, firmu 
K&K TECHNOLOGY, která již vyrábí jednotlivé 
díly technologie. „Celé dílo by mělo být připravené 
k provozu v polovině letošního dubna, pak bude 
následovat šestiměsíční testovací provoz. Písek by 
se měl stát prvním městem v republice, které bude 
stanici energetického využití kalu a biomasy vyu-
žívat,“ říká starostka eva vanžurová.

V areálu čistírny odpadních vod se v závěru mi-
nulého roku realizovaly terénní úpravy a přípravné 
práce pro umístění technologie. Jakmile to počasí 

a  částečně pro výrobu elektrické energie. „Výstu-
pem ze zařízení bude zhruba 360 tun popelovin za 
rok. Jedná se o materiál s vysokým obsahem fosforu, 
draslíku, dusíku a dalších látek, které jsou vhodné 
k  přimíchávání do fosfátových substrátů. Během 
provozu zařízení bude vyrobeno zhruba 70 až 78 
MWh elektrické energie za rok, která se využije 
pro provoz stanice,“ vysvětlil Jan Venclík. Kapacita 
zařízení bude 4 500 tun energeticky využitelných 
odpadů za rok. Odpadní vzduch ze sušení bude 
veden do pračky spalin, která zajistí systémem 
mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí 
vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných 
látek budou trvale monitorovány.

Město Písek produkuje zhruba 3 500 tun stroj-
ně odvodněného kalu ročně, který se odváží na 
mezideponii mimo území města. Kaly se pak 
používají jako materiál pro rekultivace. Za sklád-
kování kalů města hradí poplatek, který se podle 
předpokladů bude do budoucna zvyšovat. 

Petra Měšťanová, tisková mluvčí MÚ

Písek opět první: dotace na tepelné
 zpracování biomasy a kalů z ČOV

Město Písek získalo dotaci z Operačního programu Životního prostředí na 
tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod. Náklady 
na projekt Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek 
dosáhnou zhruba 36,4 milionu korun bez DPH, dotace činí 21,3 milionu. 
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5. 2. Blažena Berná, Písek, 78 let
6. 2. Marcela Chourová, Topělec, 72 let
7. 2. Pavlína Pavlová, Pamětice, 101 let

Pohřební služba 
Městské služby Písek
27. 1. drahomíra Challupperová, Písek, 97 let
4. 2. Josef ludačka, Drhovle, 89 let
4. 2. Helena Nováková, Písek, nedožitých 89 let
5. 2. Stanislav kukrál, Milevsko, 50 let
8. 2. libuše Podlešáková, Vrcovice, 79 let
9. 2. Marie Tejmlová, Písek, nedožitých 89 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: 

Zemřeli:
Pohřební služba Habich
28. 1. Petr Štemberk, Červený Újezd, 72 let
30. 1. Josef kořen, Písek, 86 let
31. 1. václav Hlavnička, Písek, 77 let
31. 1. Bohuslava vlnatá, Písek, 75 let
3. 2. Jiřina Říhová, Písek, 94 let
3. 2. Marie Bísková, Písek, 81 let
4. 2. václav Žlábek, Borečnice, 71 let
5. 2. Miroslava kaňovová, Protivín, 64 let

ZE SPOlEČNOSTI

25. 1. lucii klímové, Písek, dcera Tereza Řehořová 
25. 1. Ing. arch. Radce Jamburové, Dolní Novosedly, 
 syn Josef Jambura 
26. 1. kláře Pavlíčkové, Písek, syn kryštof kysučan 
26. 1. dagmar Bihaničové, Červený Újezdec, 
 dcera adriana Měřičková 
26. 1. lucii liškové, Písek, dcera ema lišková 
26. 1. evě vobrové, Opava, syn Mikuláš vobr 
27. 1. karolíně Zástavové, Čejkovice, 
 dcera Magdaléna uhlířová 
27. 1. lucii důbravové, Týn n. Vltavou, 
 dcera vanessa Baránková 
27. 1. Monice kuthanové, Bílsko, 
 syn Ondřej kuthan 
27. 1. Haně Hadáčkové, Písek, dcera Nikol vokatá 
29. 1. Mgr. evě veselé, Písek, 
 dcera viktorie Sekyrová 
29. 1. lucii luskové, Písek, syn Samuel Moravec
29. 1. aleně Filipové,  Č. Budějovice, 
 syn Tomáš urban
29. 1. Sandře kohlové, Písek, syn Martin Houska 
29. 1. lence Píchové, Chelčice, syn Tomáš Pícha 
29. 1. Markétě Jůnové, Protivín, dcera anna Jůnová 
31. 1. anetě Pítkové, Písek, dcera ella Fürstová 
31. 1. Iryně kuklina, Vodňany, 
 dcera kseniia korotych 
31. 1. Michaele Sejrani, Praha, dcera leyla Serjani 
31. 1. Mgr.  Pavlíně Černé, Písek, syn Filip Petruška 

1. 2. andree křenčilové, Písek, 
 dcera valentýna křenčilová 
1. 2. Miloslavě kotrchové, Vodňany, 
 syn Michal kotrch 
1. 2. Monice dolistové, Písek, syn Jakub kolář 
1. 2. Petře Švamberkové, Kájov, 
 dcera adéla dudková 
1. 2. kláře Zítkové, Písek, dcera Natálie vodičková 
2. 2. Nikole kaněrové, Písek, syn adam Zbíral 
2. 2. kristýně Sedláčkové, Písek, 
 dcera lilien karvánková 
3. 2. Mgr. Ireně kramplové, Bečice, 
 dcera Rozálie kramplová 
3. 2. Ing. daně Moravcová, Mirovice, 
 dcera emma Fauchardová
3. 2. Mgr. lence Fridrichové, Husinec, 
 dcera agáta Fridrichová 
4. 2. Haně Malcové, Lidmovice, syn adam vojík 
4. 2. anně vávrové, Podolí, syn dominik vávra 
4. 2. kateřině Nebesové, Písek, 
 dcera eliška Nebesová 
5. 2. lucii Šindelářové, Písek, 
 dcera Sabina voldánová 
5. 2. lucii Zamazalové, Písek, dcera ella Hájíčková 
5. 2. Janě Mandryszové, Písek, 
 syn Mikuláš Mandrysz 
7. 2. Michale Rejžkové, Vodňany, 
 dcera viktorie dubská 
8. 2. Petře Černohorské, Písek, 
 dcera Žofie Černohorská 
9. 2. Nice Barbotkina, Písek, syn Ivan Barbotkin  

Narodili se:

Vítáme a loučíme se 
v lednu / únoru

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

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

Plán akcí Teplárny 
Písek v roce 2021
Přechod parovodu na horkovod: v roce 2020 
byla stavebně dokončena poslední část tříletého 
projektu, nyní budou v jarních měsících pokra-
čovat přepojovací práce bez vlivu na omezení 
dopravy. Mezi nové akce, které plánujeme rea-
lizovat v roce 2021, patří:

Horkovod do TvS Hradiště: akce bude za-
hájena v polovině letošního roku a dokončena 
příští rok. K  omezení dopravy dojde v  ulici 
U Vodárny překopem komunikace.

Horkovod velké náměstí: předpokládaná 
realizace červen až říjen a bude se postupně tý-
kat ulice Chelčického (napojení na nový hor-
kovod instalovaný v loňském roce), Alšova ná-
městí, Jungmannovy ulice a Velkého náměstí. 
Cílem je napojení nových odběratelů a snížení 
emisí z lokálních zdrojů znečišťování ovzduší.  

Rekonstrukce horkovodních rozvodů na 
Portyči: ve dvou etapách (2021, 2022), v letních 
a  podzimních měsících. Letos se bude týkat 
úseků ve Dvořákově ul. (překop komunikace) 
a v ul. Jablonského a Na stínadlech. V r. 2022 
budou dokončeny výkopy v Jablonského ul.

Rekonstrukce sekundárních rozvodů pro 
katastrální úřad ul. Ševčíkova: akce je pláno-
vána na květen až září, jedná se o překop Šev-
číkovy ulice. Řeší havarijní stav současného 
rozvodu topné vody.

Rekonstrukce horkovodní přípojky pro 
Policii ČR, výstaviště: duben – červen, v rám-
ci opravy horkovodní přípojky bude realizo-
ván překop komunikace v ulici Na Výstavišti.   

Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek

Pohřební služba Foitová – Vrba
28. 1. Božena dvořáková, Písek, 86 let
31. 1. Marie Řezníčková, Písek, 74 let
2. 2. Zdeňka kovaříková, Písek, 70 let
3. 2. vlastimil Procházka, Cheb, 68 let

POZVáNKy



BÝVALA DŘEVěNá: Do roku 1929 vedla přes městský ostrov lávka dřevěná. 
Podle prvního ... /tajenka/ ... zde stála již v roce 1837. Před každou zimou se rozebírala, aby ji 
nepoškodily ledové kry. A na jaře se pak vždy stavěla znovu.
Správné řešení zasílejte do čtvrtka 18. února e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo 
sMs: 704 369 155, nezapomeňte uvést jméno, adresu a telefon! Vylosovaní výherci získají 
knihu z Nakladatelství Albatros. 
Tajenka z čísla 3/2021zněla „ZáJEZDNÍ hOstINEC u ČERNéhO VOLA“. 
Děkujeme všem pozorným luštitelům, kteří přišli na to, že popsaný hostinec na Alšově 
náměstí se ve skutečnosti jmenoval U Černého orlA – k překlepu došlo při zadávání 
křížovky ;-).     Vylosovaní výherci: Karel holubář, Písek a Jiří Škrna, Protivín.

SOUTĚŽNÍ KřÍŽOVKA


