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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
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PíSECKÝ SvĚT vychází 
v nákladu 6000 kusů a je 
distribuován ZDARMA.

Další čísla vyjdou 
ve čtvrtek 6. a 20. května. 

Uzávěrka inzerce vždy v pondělí 
před vydáním.

Časopis si můžete pravidelně vyzved-
nout 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

POlOletNí vySvědČeNí: V pátek 16. dubna byl 
na naší škole velký den. Žáci 3. – 5. třídy dostali polo-
letní vysvědčení. Konečně! A třeťáci ho dostali z rukou 
„původní“ paní učitelky. Nepřišla sama. Společnost jí 
dělal její velký malý poklad. Moc jim to spolu slušelo :-)

Miriam Sulková, ZŠ Cesta

dO PRvNíCh tříd ZáKladNíCh šKOl zřizovaných městem Písek bylo 9. a 10. dubna zapsáno 
celkem 479 dětí – o 20 více než loni. O odklad školní docházky požádali rodiče 107 předškoláků. „To, 
že děti nemohly být ani letos kvůli epidemii zápisu přítomny, nás velmi mrzí – pro většinu z nich to bývá 
nezapomenutelný zážitek. Doufáme, že přijatí žáci si to budou moci vynahradit po svém nástupu do školy 
nějakou jinou zábavnou aktivitou,“ věří paní učitelka Jana Kožantová a asistentka Lucie Šindelářová 
ze ZŠ J. K. Tyla, odkud pochází fotografie. Na Tylovce měli velkou radost z celkového počtu 114 dětí, 
ale zároveň je jim líto, že z kapacitních důvodů nebudou moci některé z dětí přijmout. „Škola může 
otevřít pouze tři třídy. Pro rodiče 29 dětí to znamená zvolit pro svého potomka jinou školu,“ řekla vedoucí 
odboru školství a kultury Marie Cibulková s tím, že volné kapacity mají v prvních třídách čtyři ze šesti 
škol. Druhý největší počet zapsaných dětí vykázala ZŠ J. Husa, která otevře čtyři první třídy.   -RED-

Kudy dál?
„Opustili jsme hlavní životní tok. Vystoupili 
jsme z něj a čas nám teď protéká mezi prsty,“ 
píše v tomhle čísle studentka Gymnázia Písek 
Hanka. A loučíme se s Adamem, nadaným 
studentem písecké průmyslovky. Co jsme to 
dopustili, aby se dělo našim dětem?! Před pár 
lety spolu seděli v jedné třídě a byli dychtiví 
vrhnout se po devítce do víru života...

Sasanka je křehká květinka. Vždycky za-
čátkem dubna vyráží a  rozkvétá na mnoha 
místech Píseckých hor. Před pár dny opět její 
bělostná hebkost rozzářila uschlé záplavy 
loňského listí v lesích naší maloměstské Ame-
riky… Jako bych v jedné z nich letos zahlédla 
podobně křehkou duši, která najednou, upro-
střed švitořícího probouzejícího se jara, přesta-
la vidět cestu, po níž by tady mezi námi moh-
la pokračovat dál. Možná to byl náhlý zkrat, 
možná výsledek dlouhodobého, ostatním li-
dem skrytého procesu… Nevím. Zřejmě se to 
už nikdy nedozvím. A ani své pocity nedokážu 
vyjádřit tak jasně, jak to ve verších sdílených 
na str. 14 učinila jeho bývalá spolužačka. 

Vybavuji si jejich třídu, deváťáci ještě stíha-
ní občasnými pubertálními záchvaty smíchu, 
ale stále častěji ponoření do myšlenek a debat 
o  pravdě, lásce, hodnotách a  smyslu života 
a o všech těch „důležitých“ dilematech histo-
rie i dneška. A tak často zmatení a bezradní, 
hledající sebe sama ve chvílích, kdy jsme je my 
dospělí stavěli před ty „naše“ životní zkuše-
nosti a pravdy – anebo „pravdy“... 

Čím jsem starší, tím raději jsem mezi nimi 
– před chvilkou ještě bezstarostné děti, najed-
nou v nepostižitelném okamžiku proměnění, 
dospělí. Tak rádi bychom je uchránili všeho 
těžkého a smutného, tak rádi bychom jim ještě 
alespoň na chvilku skryli, čeho všeho byl a je 
člověk schopen – marně, život je prudce uná-
ší a  oni najednou mají jiné oči a  přemýšlejí 
v hloubce a souvislostech, které už nám často 
unikají... Náctiletí, držte se vzájemně a  kor-
midlujte prosím tenhle svět lepším směrem.

Život před nás někdy staví situace a hádan-
ky, jejichž smysl nám zůstává skrytý... Adame, 
měli jsme Tě rádi.

Zdenka JELENOVÁ

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.
od 1462,- 

1/3 str.
od 1950,- 

1/8 str.
od 787,- 

NOvá ÚPRavNa vOdy PíSeK byla 
vyhodnocena jako Vodohospodářská stavba 
roku 2020 v kategorii I. – stavby o investičních 
nákladech nad 50 milionů korun. Soutěž 
vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR 
a předání cen je naplánováno na listopad.

Nechcete se spolupodílet 
na tvorbě Píseckého světa?

Písecký svět je spolek, nezisková organiace, která 
usiluje o rozvoj občanské společnosti především 
v regionu Písecka. Jednou z jeho aktivit je provo-
zování webu Písecký svět – Svobodný prostor pro 
vaše názory, o všem, co se děje v Písku. Druhou 
základní činností je vydávání tištěného čtrnácti-
deníku, který držíte v rukou. Kromě toho jsme již 
uspořádali mnohé  akcí pro veřejnost (např. veřejné 
besedy na různá témata, architektonické vycházky, 
předvolební besedy atd.), podporujeme ochranu 
přírody a životního prostředí, občanské aktivity 
pro rozvíjení veřejného prostoru, akce ekologické 
výchovy a nezávislých kulturních spolků.

Už od května 2009 se snažíme veřejnosti přiná-
šet pestré informace o dění ve městě Písku a okolí 
a především nabízet prostor pro publikování ná-
zorů občanů. Nejsme svázáni s žádnou politickou 
stranou či hnutím ani s  jinými skupinovými zá-
jmy, snažíme se všem občanům Písecka otevírat 
virtuální prostor pro svobodné vyjádření (samo-
zřejmě v mezích pravidel slušnosti – viz Kodex při-
spěvatelů na webu). 

Máme zájem rozšířit okruh našich spolupra-
covníků – pokud byste měli zájem se přidat, rádi 
vás přivítáme! Přihlásit se a získat informace mů-
žete nejlépe e-mailem: redakce@piseckysvet.cz.
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Happening k nedožitým devadesátinám 
Radka Pilaře vyvrcholí 23. dubna

FOTOGlOSA
hana šimková: „Než aby to odvezli do sběrné-
ho dvora,vyhodí to U Honzíčka.“ Publikováno 
18. dubna 2021 ve veřejné FB skupině Voda 
a zeleň v Písku.

jen domýšlet, jak lidé kolem vypadají. Občas se 
mi dokonce podaří někoho poznat a pozdravit, ale 
jde spíše o ojedinělý úkaz. Vrcholem mého dne je 
možnost koupit si kávu v mé oblíbené kavárně do 
keepcupu a vypít si ji cestou z nákupu za volantem.

Je tomu už přes rok, co moje „jdu do školy“ zna-
mená otevřít počítač a civět na šedou obrazovku. 
Pokud by se mě někdo ale zeptal, jestli chci zpět do 
lavice ještě letos, řekla bych, že rozhodně ne. Stejně 
jako většina dalších dětí. Návrat a následná lavi-
na testů nás děsí. Během online hodin mám aspoň 
spoustu času zkoumat tu fascinující strukturu zdí 
svého pokoje.

Je tomu už přes rok, co se z  mých spolužáků 
a  známých staly zelené puntíky aktivity na face-
booku nebo barevné kružnice kolem příběhů na 
instagramu. Sociální interakce se tenčí každým 
dnem a  já jsem opravdu nemožná v  udržování 
vztahů na dálku. Brousíme po netu. Už ani to mě 
vlastně nebaví. Všechny lepší pořady na netflixu 
jsem už viděla. Ostatní sítě jsou moc umělé a  já 
jsem z toho znechucená.

Počítám hodiny a dny. Ani nevím, co vlastně vy-
hlížím. Vždyť neexistuje žádný záchytný bod. Tak 

čekám snad na zázrak? Na mávnutí kouzelného 
proutku? Všechno je absurdní, abstraktní a abnor-
mální. Vrátit se o těch 13 měsíců zpět a navázat na 
nitku normálu předtím, než nám ji přetrhl první 
nouzový stav?

Připadá mi to jako nenávratně ztracený, teď už 
nenormální, normál. Fata morgána, která je jen 
touhou toho vyprahlého blázna, který se pokusil 
zdolat poušť.

Zdá se mi, zdá se. My? Do peřin a spát. Žijeme 
snad ve snu, nebo je to spíše noční můra, ze které se 
nejde probudit? Štípněte mě někdo! Jistota a rutina 
je pryč. Není se o co opírat. Je to jako nekonečná 
narkóza nebo umělý spánek. Tep je klidný, přesto 
nás ruší pípání přístrojů. Tělo pracuje v  útlumu. 
Šetří energii, aby se mohlo zahojit. Všechny rány 
jsou už zacelené, ale bílých krvinek máme stále 
mnoho, tak se naše tělo začíná ničit zevnitř. Podlé-
háme rozkladu, erozi. V žilách není dost adrenali-
nu, abychom se mohli sami probrat. Klimbáme už 
přes rok. A jaká je prognóza? Asi jen že se to zlepší, 
nebo se to zhorší, nebo to zůstane stejné. Tak jako 
tak nás přeci jednoho dne odpojí. Kdy mi zazvoní 
budík, když teď tak toužím otevřít oči...

HaNa SLabOVÁ
studentka Gymnázia Písek

Slova jsou dávno prázdná, už skoro nesleduju zprávy 
a události. Nekonečná čísla, žvásty a zase ty grafy 
a statistiky, podle kterých se v téhle zemi stejně žád-
ný politik nikdy neřídil. Připadám si jako Winston 
Smith. Cítím se, jako bych vystoupila z reality. Zaba-
lená v bublině mimo skutečné žití. V tomhle kokonu 
podléhá čas a povinnosti jiným přírodním zákonům. 
Hraji hru a pozastavuji základní misi. Přeskakuji 
mezi vedlejšími, které mi jen berou čas a sílu a skoro 
mne nikam neposunou. Opustili jsme hlavní životní 
tok. Vystoupili jsme z něj a čas nám teď protéká mezi 
prsty. Mám pocit, že celé dny nic nedělám, a přece se 
zase stmívá a jen dvakrát mrknu, obracím stránku 
v kalendáři. Otupěla jsem, moje myšlenky zčernaly 
a potemněly. Když by mi někdo viděl do hlavy, tak by 
pochyboval o mém psychickém zdraví, nebo by spatřil 
člověka procházejícího existenciální krizí.

Nasazuji si respirátor a vystupuji z auta. Už mi 
to ani nepřijde zvláštní. Za ten čas se stal součástí 
obsahu mých kapes podobně jako peněženka nebo 
klíče a sluchátka. Aspoň mi zakryje ty pupínky na 
bradě, které mi z toho stresu naskakují. Zapínám 
si hudbu. Držím se ve své vlastní hlavě, ve svém 
světě. Nevidím tváře, jen anonymní oči. Můžu si 

Třináct měsíců v...    (1.díl)

Happening se svého vrcholu dočká právě v den 
narozenin Radka Pilaře, v pátek 23. dubna. Ústřed-
ním místem bude budova Sladovny, tedy několik 
jejích oken směřujících k Otavě, ale zapojit se opět 
bude moci kdokoliv. 

Až se bude blížit páteční podvečer a podobně 
jako na Pražském orloji kohout čtyřikrát zakokr-
há, promění se okna Sladovny nad řekou – ty, za 
kterými má Radek Pilař svou výstavu – v písec-
kým rodákem inspirovaný orloj, v Radkovovok-
no. Celý výjev se pak bude opakovat i při každém 
dalším kokrhání. 

Udělejte si v pátek procházku městem. Sleduj-
te, kolik očí Radka Pilaře potkáte. A  pokud se 
vydáte i promenádou kolem Otavy, koukněte na 
Sladovnu, možná budete mít štěstí a zahlédnete 
Radkovovokno.

„Sladovna, která dlouhodobě vystavuje originál-
ní díla Radka Pilaře, je u příležitosti jeho nedoži-
tých devadesátých narozenin vystaví netradičním 
způsobem. Protože dveře naší galerie musí v těchto 
dnech zůstat veřejnosti zavřené, otevřeme alespoň 
okna,“ říká ředitel Sladovny adam langer.

Rozsviťte i vy okno pro Radka Pilaře

„Pojďme aktivně vyjádřit vděčnost, že se Radek Pilař 
narodil právě v našem městě. Pošleme do vesmíru 
obraz, který ještě svět neviděl. Stvořte si své osobní, 
rodinné, či firemní Radkovovokno,“ vyzývá galerijní 
pedagog Sladovny tomáš Machek.

Jak na to? Vyberte si okno, které je zvenku 
dobře vidět. Než se setmí, umístěte zevnitř před 
okno předměty, které jste pospolu ještě nevi-
děli, které máte rádi, které jsou lesklé, směšné, 
průsvitné, pohyblivé, neuvěřitelné, či jinak hra-

vé. Až se setmí, celou kompozici nasviťte stolní 
lampou, nebo jiným bezpečným zdrojem světla 
tak, aby výsledný obraz byl nejlépe vidět zvenku, 
skrz okno. Tak jste stvořili vlastní Radkovovok-
no. Rozsviťte jej v pátek 23. dubna po setmění. 
Během následujících večerů můžete tuto svoji 
asambláž upravovat, doplňovat a pohrávat si s je-
jím nasvícením. Její výslednou podobu můžete 
vyfotit a do konce dubna nám poslat. Hlavně se 
dívejte, kolik Radkovovoken v  Písku svítí, kolik 
Radkovovočí se v něm pohybuje a kolik radosti, 
fantazie a hry můžeme mít, pokud si na ně udě-
láme chvíli čas.

SLaDOVNa PíSEk

Po celý duben připomíná písecká dětská galerie Sladovna nedožité 
devadesátiny významného českého výtvarníka Radka Pilaře prostřednictvím 
happeningu Radkovovoko. Do veřejného prostoru umisťuje oči používané 
u Pilařových postav a lidé je následně mohou libovolně přemisťovat po městě 
a fotit je do společné galerie, která bude zveřejněna na konci celé akce. 

Černobylská havárie je dosud nejzávažnější havárií 
v historii jaderné energetiky. V časných ranních 
hodinách v sobotu 26. dubna 1986 došlo během 
technické zkoušky v elektrárně na severu Ukrajiny 
k abnormálnímu vzrůstu výkonu a následnému 
prudkému zvýšení tlaku páry v jaderném reaktoru 
typu RBMK-1000 ve 4. bloku elektrárny. V 01:23 
moskevského času odhodila mohutná parní ex-
panze víko reaktoru a vyústila v požár, sérii dalších 
explozí a roztavení reaktoru. Okolí reaktoru bylo 

kontaminováno radioaktivními úlomky grafitu a pa-
livových tyčí. Do atmosféry se uvolnil radioaktivní 
mrak, který postupoval západní částí Sovětského 
svazu, východní Evropou a Skandinávií do celé 
severní polokoule. Byly kontaminovány rozsáhlé 
oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Široké okolí 
elektrárny včetně města Pripjať bylo evakuováno 
a změněno v uzavřenou zónu. V letech 1986–2000 
došlo k přesídlení více než 350 000 lidí. 

Součástí aktuální výstavy je například fotografie 
z kostela sv. Ilji, jediného kostela v zakázané zóně 
kolem Černobylu, ve kterém se dělají bohoslužby. 

Je na ní obraz, jehož význam Václav Vašků přibli-
žuje: „Tohle je taková moderní ikona, která ukazuje 
podobenství, se kterým byl Černobyl často spojo-
ván. Jedno místo z Nového zákona, ze Zjevení sva-
tého Jana, říká, že jednou anděl srazí z nebe hvězdu 
a ta hvězda otráví třetinu řek a lidi budou umírat 
na podivné nemoci. A jméno té hvězdy je Pelyněk. 
A pelyněk ve slovanských jazycích je černobýl…“

Život v zóně. „To raději radiace, než zemřít stes-
kem,“ vyprávěli často fotografovi obyvatelé za-
kázané zóny, kteří se sem brzy po havárii vrátili. 

Hluchoněmá babička na jiné z  fotografií je jed-
ním ze dvou posledních obyvatel obce Ilinci. Při-
tom ještě před pěti lety tu žilo několik desítek lidí. 
Původní vesničané vymírají, noví sem nemohou 
a zatím ani nechtějí. 

V okolních lesích žijí stáda divokých koní, kte-
ří sem byli převezeni z  ukrajinského národního 
parku Askania Nova. Jaderné safari (viz fotografie 
na obálce). V  zakázané, třicetikilometrové zóně 
kolem Černobylu bylo kdysi více než sto vesnic 

a tři menší města. Jen na ukrajinské části evakuo-
vaného území žilo 110 tisíc lidí, dnes jich tu doží-
vají asi dvě stovky. Turisté si je jezdí fotografovat 
a  přivážejí jim drobné dárky. Zónu každoročně 
navštíví zhruba deset tisíc zvědavců. Pracovníci 
elektrárny si na siluetu sarkofágu zvykli. Přestože 
poslední reaktor (blok č.  3) byl odstaven v  roce 
2000, dodnes zde pracují téměř tři tisícovky za-
městnanců. „Elektrárnu není možné vypnout jako 
pračku a  odejít. Je tu vyhořelé palivo a  celá řada 
dalších provozů, o které je nutné se starat,” vyprá-
věli Václavovi Vašků v informačním středisku.

Několik starých lidí dosud přežívá také v obci 
Bartolomějka (Gomelská oblast, Bělorusko), 
která je těžce zamořená radioaktivním spadem. 
Hodnoty cesia 137 se zde pohybují okolo 70 
Curie/km2. Proto musela být obec vystěhová-
na a většina domů srovnána se zemí. Navzdory 
nebezpečí a absenci elektřiny se sem někteří lidé 
vrátili a chtějí zde dožít... 

Celý videozáznam můžete zhlédnout na FB 
Městské knihovny Písek.

ZDENka JELENOVÁ

Kamenný most v Písku
letos čeká oprava
Kamenný most čeká tento rok oprava, jejímž 
cílem je zajištění funkčnosti této památky dal-
ších 20 let. Práce by měly začít v květnu nebo 
červnu a trvat by měly pět měsíců. „Most zů-
stane během prací průchozí, i když jen po jedné 
polovině. Cena zakázky by se podle předpokladů 
měla pohybovat kolem 2,8 milionu korun bez 
DPH,“ řekla starostka eva vanžurová. Rada 
města na svém jednání 12. dubna schválila 
zahájení výběrového řízení.

Předmětem opravných a  sanačních prací 
je zajištění funkční udržitelnosti celkového 
stavu mostu po opravách realizovaných v le-
tech 1996 až 1997 a v roce 2003. „Práce jsou 
navrženy tak, aby nebyl narušen současný stav 
mostu jak po stránce funkční, tak po stránce 
estetické a  zůstala tak zachována historická 
hodnota díla,“ uvedla starostka. Při realizaci 
udržovacích a sanačních prací budou použity 
stejné technologie, postupy a materiály jako 
při předchozích opravách.

Petra Měšťanová, MÚ.

Vzpomínky na Černobyl 
se dodnes neodbytně vracejí

Výstava Vzpomínky na Černobyl v Městské knihovně Písek vznikla k 35. výročí 
katastrofy v JE Černobyl – došlo k ní 26. dubna 1986. Autor fotografií Václav 
Vašků alespoň on-line formou vysvětluje na FB knihovny okolnosti vzniku 
některých vybraných fotografií z oblasti, do které se pravidelně vrací už 17 let. 

PROSBA: Nenašli jste rukopis?
Obracím se s nadějí na obyvatele a návštěvníky 
Žižkovy ulice v Písku, zda někdo nenašel v uply-
nulých týdnech rukopis mé knížky, kterou jsem 
chtěl odevzdat ke svázání do Píseckého servisu. 
Knížku, na které jsem pracoval několik let, jsem 
zanechal před podnikem Manpower. Prosím 
nálezce, aby mne kontaktoval na tel. 737 627 843.

k. ROUDNICkÝ, 90letý důchodce
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Jde o autorsky pojatý přednes slavného díla Karla 
hynka Máchy od věnování až po dovětek. Text zů-
stává v původním znění, hudebně je však rozehrán 
nejrůznějšími způsoby od klasického doprovodu na 
kytaru až po použití samplů, elektroniky a přírod-
ních ruchů. Pro venkovní scénu knihovny a pozdně 
májové počasí 27. května akce jako stvořená... 

Na začátku května představíme novou výsta-
vu. Tentokrát potěšíme především dětské divá-
ky. V přízemí knihovny budou k vidění ilustrace 
Ester Kuchynkové z knihy Kláry Smolíkové Za-
čarovaný hvozd: Příběh dětí z Končiny. V pří-
zemí najdete také pokračující výstavu fotografií 
václava vašků vzpomínky na Černobyl, která 
je současně dostupná i  na našem webu vedle 
ostatních digitalizovaných výstav.

Ve čtvrtek 6. května se můžete těšit na lektor-
ku tradiční čínské medicíny Petru Zvonkovou, 
která začne s přípravou na léto. Podle teorie pěti 
prvků vládne v  létě energie ohně, a  tak je třeba 
pečovat zejména o  srdce a  tenké střevo. Mimo 
jiné se dozvíte, jaké potraviny pomáhají. Ve ve-

černích hodinách ve čtvrtek 6. května (a také 20. 
května) budeme opět pozorovat noční oblohu. 
S hvězdářem Václavem Kubešem můžete objevo-
vat tajemství vesmíru bez ohledu na to, zda bu-
dou klimatické podmínky ideální, či nikoliv.

Na čtvrtek 13. května jsme pro naše nejmenší 
čtenáře, ale i nečtenáře a jejich rodiče uspořádali 
online setkání s ester Starou, renomovanou au-
torkou knih pro děti. Při workshopu představí své 
tituly Šedík a Bubi, Ó, ó, ó, vajíčko! a Dům za ml-
hou, které pomáhají dětem najít cestu ke knížkám. 

Ve čtvrtek 20. května zveme všechny dospělé 
čtenáře na čtenářský klub. S Hanou Mankovou 
se setkáme nad knihou agathe od dánské spiso-
vatelky Anne Cathrine Bomannové. Co se stane, 
když do ordinace starého psychoterapeuta vstou-
pí mladá pacientka? Změní jeho život nečekaně 
směr? Román zasazený do poválečné Francie je 
svými tématy osamělosti, bilancování, stárnutí 
a zamilovanosti až neuvěřitelně aktuální.

Výjimečnou literární pozvánku pro vás máme 
na pondělí 24. května. Oceňovaná spisovatelka 

Bianca Bellová, autorka knih Jezero, Mona, Sen-
timentální román a jiných, představí svou novin-
ku tyhle fragmenty. Soubor povídek zachycuje 
fragmenty lidských osudů. Povídat si budeme 
o tom, jak mohou výseky životních příběhů obsa-
hovat ony osudy kompletně, kde se v hromadách 
nostalgie a melancholie bere naděje, ale i o tom, 
že svět se nepřestává točit dál…

Také v květnu jsou vám k dispozici naši lekto-
ři jazykového klubu Bez překladu. Máte-li chuť 
procvičit si znalosti z  anglického, francouzského 
nebo španělského jazyka s  rodilými mluvčími, 
přihlaste se prostřednictvím rezervačního systé-
mu na webu knihovny. Zde najdete i pozvánky na 
jednotlivé online akce, informace o  bezplatných 
kurzech i  o  případných změnách. Sledovat nás 
můžete také na Facebooku, Instagramu a YouTu-
be kanále knihovny. Přejeme vám krásný květen! 

ŠtěPÁNka ČINÁtLOVÁ

Máj, noční obloha 
a literatura v knihovně

Vzhledem k nejisté situaci probíhají akce a kurzy stále v online prostředí. 
Pevně ale doufáme, že na konci měsíce se nám konečně podaří zrealizovat již 
dvakrát odložené představení Máj z divadelní dílny souboru TEArTR RAJDO. 

Budeme mít vyhlášku
 o pyrotechnice v Písku?

Navrhla jsem přijetí místní vyhlášky na regulaci 
zábavní pyrotechniky společně se vzory vyhlášek 
ze čtyř náhodně vybraných podobně velkých měst. 
Vyhláškou se vymezí lokality, kde nelze zábavní py-
rotechniku užívat vůbec, a lokality, kde lze použít ve 
vymezené dny. Nejedná se primárně o ohňostroje, 
ty si nedopřává tolik obyvatel města a stejně jako 
v jiných městech lze žádat o výjimky pro ohňostro-
je, nebo jsou pro ně určená místa k odpalování. Ve 
vyhlášce se jedná především o dělbuchy a petardy, 
které používají ve dne v noci hlavně děti a mládež. 
Zároveň s omezením přináší vyhláška i pohled na 
rušení klidu obyvatel, nejen v noci. Pokud si dnes 
postěžuje občan, že nemůže po noční směně spát, 
protože mu už hodinu pod okny bouchají petardy, 
neudělá s tím Městská policie nic, i když viníka 
chytí. Musela by prokazovat viníkovi, že porušil 
normu pro hladinu hluku například. S vyhláškou 
tomu bude jinak, ti přistižení mohou být na místě 
pokutováni.

Návrh jsem poslala na adresu MěÚ Písek, tak, 
jak to má občan udělat, s tím, že jsem nevybra-
la žádný odbor úřadu k jeho posouzení, vybrala 
jsem zastupitelstvo města, kterému jedinému pří-
sluší takovou vyhlášku přijmout.

Postup MěÚ Písek byl jako u jiných podnětů, 
připravili jej k  projednání zastupitelům, a  ti se 
měli rozhodnout, jak s  tímto podnětem naloží, 
nikdo jiný o něm rozhodovat nemohl.

Jenže. Zastupitel Michal Čapek měl k tomuto 
postupu výhrady, ocituji část jeho příspěvku hned 
v bodě schválení programu zasedání (najdete na 
http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210304/
index.html): „Já jsem si vědom, že v  rámci prin-
cipu dobré správy, v  minulosti, například, jsme 
tyto podněty řešili, pokud se jednalo o bar v ulici 
Čechova, jednalo se o podnět odborníků u plavec-
kého bazénu, jednalo se o podnět sportovních klu-

bů, kde já tleskám otevřenosti města. Každopádně 
v  tomto případě se bojím precedentu, že někdo 
přijde s čímkoli, napíše pár řádek, označí to jako 
podnět podle §16 a  město to bude projednávat. 
Někdo bude chtít opravit chodník, navrhne projed-
nání rozpočtové změny, někdo bude chtít odvolat 
starostu, někdo bude chtít v Písku postavit metro, 
je to v kompetenci zastupitelstva města a my pak 
o tom budeme muset věcně jednat. Já si skutečně 
myslím, že tento bod by neměl být projednán, bylo 
nám zasláno několik málo řádek, které nám říka-
jí – nemám ráda petardy, udělejte vyhlášku jako 
mají v Příbrami a Čáslavi, takže já si myslím že to 
není bod, který by měl být projednán...“

Nechci úplně rozebírat vše, co bylo řečeno, ale 
zastupitelstvo už několikrát precedentně jednalo, 
takže zbytečná připomínka. V  případě podnětu 
odborné veřejnosti k bazénu byl postup odlišný 
od běžného, podnět byl MěÚ Písek předložen 
zastupitelům i  se zpracováním odboru investic, 
netušíme, kdo nařídil, aby se tímto podnětem od-
bor zabýval dříve než zastupitelé, v mém přípa-
dě je postup tak, jak má být. Jestli mi vadí dvojí 
metr při posuzování podnětů veřejnosti? vadí.

A k poslední větě z citace: ne, nejde o to, jestli 
mám, nebo nemám já ráda petardy, jde o prin-
cip. Takovou vyhlášku přijalo již dost měst, do-
konce i naše město hlavní, takže smysl určitě má. 
Jedině po přijetí vyhlášky lze přistižené házeče 
a odpalovače zábavní pyrotechniky trestat a tím 
zajistit klid v obytných částech města pro ostatní 
obyvatele města.

Při samotném projednávání bodu (č.17, pro 
snazší vyhledání na videozáznamu) bylo zmíně-
no i stanovisko městské policie, která ve vyhlášce 
nevidí výhodu, především kvůli jejímu obtížné-
mu vymáhání. Já tomu úplně nerozumím, ale 
takhle přece funguje vymahatelnost u všech vy-
hlášek. Máme mít psa na vodítku v  některých 
částech města, pokud ne, dostaneme pokutu, ov-
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šem jedině za předpokladu, že nás u toho někdo 
chytí. Stejně jako u  petard. Nesmíme jezdit na 
kole prostřední cestou v  Palackého sadech, po-
kutu dostaneme, jen když nás chytí. Taky stejně 
u petard. Nesmíme provozovat podomní prodej 
po celém městě. Ale jedině když nás u toho chytí, 
dostaneme pokutu, stejně jako u petard.

Všem je tedy jasné, že pokud zavolám měst-
skou policii kvůli tomu, že někdo hází petar-
dy u  školy, nemocnice nebo mezi paneláky, má 
strážník možnost zkontrolovat kamerový systém 
nebo osobu zajistit na místě nebo jinak identifi-
kovat osobu porušující vyhlášku, např. videozá-
znamem od oznamovatele. A když strážník při-
jede „pozdě“? Co se dá dělat, stejně jako v jiných 
případech nic. Anebo se strážníci obávají, že 
budou jezdit po městě zbytečně? To si nemyslím, 
a navíc, když mohou vozit kočky do Týna nad Vl-
tavou, asi rezervy v náplni práce mají.

Zastupitel Michal Čapek jistě ocení, pokud 
mu i vy, čtenáři, sdělíte svůj názor na užívání 
zábavní pyrotechniky ve městě, e-mailovou 
adresu najdete na webu města, napište mu! Na-
pište svým zastupitelům svůj názor, zaslouží si 
zpětnou vazbu! Brzy budou o přijetí vyhlášky 
jednat na zasedání zastupitelstva.

MICHaELa ŠŤaStNÁ

Na tohle téma jsem vůbec nechtěla psát, ale člověk míní, zastupitelé mění. 
V prosinci loňského roku jsem podala Podnět k vydání obecně závazné 
vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky našem městě. Doufala 
jsem, že projednání podnětu proběhne bez zapojení širší veřejnosti, jenže 
proslov zastupitele M. Čapka při schvalovaní programu zasedání zastupitelstva 
v březnu, posunul předmět podnětu do jiné roviny.Fotograf Václav Vašků na FB knihovny mluví o svých 

zážitcích ze zakázané zóny kolem JE Černobyl.

Další hodně smutný případ řešili ochranáři v Oboře 
u Kaznějova na severním Plzeňsku 6. ledna. Na za-

hradě u lesa, kousek od obytné části obce, našel mladý 
muž nehybného kalouse ušatého. „Ochrnuté pánevní 

končetiny, plácání křídel, neschopnost pohybu.Pravdě-
podobně trauma páteře od nárazu na překážku. Sova 

tam už nějaký den ležela, je hubená a vyhladovělá. 
Smutný pohled do očí kalouse, který pravděpodobně 

nepřežije,“ říká Karel Makoň za Záchranné stanice ži-
vočichů, který tento případ spojuje s dalšími následky 
silvestrovských oslav, kterých řeší  stanice na přelomu 

roku hodně. Foto: Karel Makoň, DESOP
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Seniorská obálka pomáhá
Od roku 2018 je v rámci Jihočeského kraje a stejně 
tak v rámci celé ČR pro seniory dostupná tzv. Se-
niorská obálka. ta má pomoci v tísni, při ohrožení 
života či zdraví zejména starým osamělým lidem 
nebo lidem, jejichž rodina je daleko. Současně 
může Seniorská obálka pomoci i složkám Inte-
grovaného záchranného systému.

Seniorská obálka obsahuje například informa-
ce, jaké léky senior užívá, jakými nemocemi trpí, 
včetně kontaktu na příbuzné. I z tohoto důvodu 
je nutné mít obálku na viditelném místě. Dopo-
ručuje se vnitřní strana vchodových dveří. OS 
ČČK Písek rozdal již na 1000 seniorských obálek, 
které můžete získat i v Senior Point Písek nebo na 
Sociálním odboru města Písek. S těmito obálkami 
máme dobré zkušenosti, protože mnoho seniorů, 
žije v bytech samo a rodina není vždy poblíž. Po-
kud se tedy cokoliv stane, víme koho kontaktovat, 
protože se může stát, že v  bytě zůstane domácí 
mazlíček a  dotyčná osoba není schopna ze zdra-

votního důvodu vám sdělit, komu a kam volat.
Je tedy dobré vědět, že existuje tato možnost, 

díky níž pomůžete například svému sousedovi, 
či svému známému, který bydlí ve vaší blízkosti.

Více informací na: https://socialniportal.kraj-
-jihocesky.cz/?seniorska-obalka

PEtRa VítkOVÁ,  ředitelka  OS ČČk Písek

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění 
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte! 
Umístění: Viditelné místo v bytě.  
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové 
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře, 
jimiž složky záchranného systému prochází. 
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje 
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách 
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte 
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,  
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba 
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,  
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc 
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami 
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen 
v případě podání informace o odvozu 
nemocného, ale i v případě, že je třeba 
postarat se o domácího mazlíčka.  
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy 
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi, 
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět 
o Vaší situaci.

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

Projekt: Implementace 
politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ 
/15_017/0006207 
Udělena záštita 
v Jihočeském kraji: 
Mgr. Ivana Stráská, 
hejtmanka  
Jihočeského kraje.

tísňová čísla:

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie čR

 156  Městská policie

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 
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doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

  tento 
© tiskopis  
  vytvořila

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.

v jednom z minulých čísel Píseckého světa jsem 
tě zmínil jako autora brožurky s názvem Imunita 
v akci a citoval jsem část textu z této útlé knížky. 
Jak jsi na tom s imunitou a co pro posílení imunity 
děláš ve svém životě?
Pamatuji si na období, kdy jsem si myslel, že imunita 
je něco automatického, o co nemohu přijít. Zkuše-
nosti z dřívějška mi to potvrzovaly. Ať to bylo časté 
ponocování, pojídání spousty sladkostí a „tučností“, 

přepracovávání se 
či nedbalý režim, 
vždy to moje tělo 
nějak zvládlo. Ale 
to jsem vůbec ne-
tušil, že při dlou-
hodobém zanedbá-
vání svého zdraví 
a ustavičném osla-
bování své imunity 
se mi v těle pomalu 
rozvíjí rakovinová 
nemoc. Ve třiceti 

letech to propuklo, byl to pochopitelně absolutně 
nečekaný šok. Kromě klasické léčby jsem udělal 
zásadní změny v životním stylu. Bylo to těžké, mám 
takovou přirozenou vlastnost brát si na sebe hodně, 
je to mým založením, jsem kreativní a chci být 
činorodý a aktivní. Přesto jsem však zařadil mnohé 
prvky, na které jsem dříve nedbal. Odpočinek a čas 
pro sebe, režim v jídle, sladkosti mám pouze výji-
mečně… Každý den se snažím po probuzení zalézt 
pod studenou sprchu, někdy do chladného bazénku, 
v Centru zdraví máme k dispozici také venkovní 
sudovou saunu, kterou jsme s rodinou využívali 
i v čase, kdy jsme na bazénku museli prosekat ně-
kolikacentimetrový led. Ten efekt ale stojí za to, je 
to přímý a silný vliv na působení ochranných bílých 
krvinek v těle, což je účelem. Před časem jsem začal 
pravidelně užívat vitamín D, který je silným antioxi-
dantem, mimo to s oblibou vyhledávám sluníčko. 
Ostatní ochranné prvky mám přirozeně ze stravy, 
protože jsem téměř na vyvážené a pestré rostlinné 
stravě, s dostatkem ovoce a zeleniny, obilovin, 
luštěnin a ořechů. Rád si dám rychlou procházku, 
která se dá nazvat nekoordinovaným brouzdáním 
lesem, občas se zastavím a děkuji za krásu přírody. 
Miluji humor a rád se směji, snažím se tak naladit 
také vnitřně, chci udržovat pokoj se všemi, být jim 
pomocí, nedržet žádný hněv. A byť to uvádím jako 
poslední, mám ještě jeden silný imunostimulátor. 
Jsem věřící, a proto denně odevzdávám své vnitřní 
boje a trápení do rukou Božích, tím jednak mohu 
ventilovat negativní emoce, ale také být denně 

S Romanem Uhrinem 
nejen o imunitě

ujišťován o tom, že jsem milován. Lásku, kterou 
přijímám, se pak snažím předávat dál – byť nejsem 
dokonalý, ta touha tak činit je velká.

ve vašem Centru zdraví děláte už několik let 
ozdravné pobyty, což v současné době pandemie 
nebylo možné. Mohl by jsi popsat typy ozdrav-
ných pobytů, které organizujete a případně pro 
koho jsou určeny?
Před několika lety jsme měli naše pobyty rozdělené 
do kategorií podle typu problémů. Byly to efektivní 
pobyty na přirozené hubnutí a optimalizaci hmot-
nosti, dále pro zdravá záda se speciální metodou na 
srovnávání vychýlených částí, pak pobyty s názvem 
„Stop civilizačním nemocem“ a poslední „Výživa 
a životní styl nejdéle žijících populací na světě“. Asi 
v roce 2018 jsme pak spojili všechny tyto směry do 
jednoho typu pobytů, ve kterých se však snažíme 
zaměřit se na individuální potřeby jednotlivců. 
Důvodem této změny byly hlavně návštěvy rodin, 
kdy paní potřebovala zhubnout a její manžel měl 
problémy se zády. Stejně tak tři kamarádky, kdy každá 
z nich měla jiný problém a jinou potřebu, chtěly být 
však spolu na jednom pobytu. Proto nabízíme stejný 
základ pro efektivní a pozitivní změny životního 
stylu a pak každému nabídneme individuální režim 
pro řešení jeho potřeb. V posledním roce jsme pak 
přidali ještě jednu složku a tou je právě „Podpora 
imunity“ přirozenou cestou tak, aby námi nabíze-
nou strategii mohli naši hosté lehce zařadit svého 
denního režimu po návratu domů.

Co to znamená pobyt s komplexní péčí?
Komplexní v našem chápání neznamená, že je zde 
prostor pro libovolné a neomezené služby nebo 
aktivity. Pojmem „komplexní péče“ rozumíme 
naplnění komplexu základních prvků podporu-
jících zdraví člověka tak, aby bylo vidět reálné 

výsledky v objektivních měřitelných výsledcích, 
ale také na subjektivní pocitové úrovni. Má to však 
i hlubší smysl. Tím je podpora zdraví v široké škále 
tělesných faktorů podporujících zdraví, neméně 
pak dbáme také o posílení duševního – emočního 
– sociálního zdraví. Díky našemu aktivnímu du-
chovnímu životu můžeme našim hostům, kteří o to 
projeví zájem, nabídnout také duchovní podporu. 
Vnímáme, že každý člověk každou z těchto oblasti 
řeší, pouze má různé akutní preference. Je časté, 
kdy tělesné nemoci a problémy, se kterými hosté 
přicházejí, mají původ třeba v letitém neodpuštění, 
zlobě na celý svět nebo v narušených partnerských 
vztazích. Proto se snažíme komplexně podchytit 
potenciální příčinné faktory a udělat pořádek nejen 
navenek, ale také uvnitř.  

Spoluzakládal jsi Kluby zdraví nejen u nás, na 
Slovensku, ale inicioval jsi je i na různých místech 
evropy, dokonce v Izraeli. Co tě k tomu vedlo?
Ano, bylo to krásné období asi dvaceti let mého 
života, kdy jsem za tímto účelem pomáhal zaklá-
dat Kluby zdraví asi v patnácti zemích od Belgie, 
přes Izrael až po Sibiř. Pozvání do vzdálenějších 
míst, jako třeba do Etiopie, Brazílie, nebo Vladi-
vostok (což je téměř na hranicích Severní Koreje) 
jsem již odmítal. Odtud se pak již mně nezná-
mým způsobem dostali i do dalších asijských, ale 
také zaoceánských zemí Afriky nebo Amerického 
kontinentu. Jedná se vlastně o metodiku zakládání 
systematických pravidelných setkávání lidí se zá-
jmem o své zdraví s bohatou nabídkou edukačních, 
informačních a podpůrných aktivit. Zdá se, že se 
tato myšlenka ujala právě proto, že lidé měli hlad 
po společenství a sdílení v oblasti zdraví, vytvořila 
se vzácná vzájemně se podporující společenství 
a navázala se mnohá přátelství. Svým zaměřením 
a vlivem spadají Kluby zdraví do kategorie pri-
mární prevence, tzn. že z mnozí z účastníků Klubů 
zdraví mohli významně ovlivnit své životy změnou 
životního stylu a tím se mohli vyvarovat mnohých 
nemocí, kterých riziku by byly vystaveni daleko 
více bez těchto změn. Když pak vidíte, že člověk, 
kterému předpovídali už jen zhoršující se prognózu 
komplexu jeho nemocí, který dlouhodobě trpěl 
bolestmi a bral 10 až 20 prášků denně, a který je 
po několika letech naprosto bez bolestí a bez léků, 
to vás nenechá klidným. 

Roman Uhrin je odborný poradce životního stylu, cvičitel zdravotní tělesné 
výchovy, masér, cvičitel a školitel metody Evminova, seminářů zdravého vaření. 
Spoluzakládal Kluby zdraví nejenom v Čechách, na Moravě, na Slovensku ale 
i v několika státech Východní Evropy a přednášel i v Izraeli.

Duha nad Centrem zdraví v Lipníku

Dokončení na str. 10

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.
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nepokračovali k jihu, ale vrátili se na naši domov-
skou základnu na ostrov Guadeloupe. O návratu 
jsem psal v předchozích číslech Píseckého světa. 
Důvody k  vynechání posledního ostrova v  řadě 
byly tři. Tím hlavním byl nedostatek času. Je ob-
tížné při plánování rozvrhu expedice zhodnotit, 
kolik času nám zaberou průzkumy jednotlivých 
ostrovů a kolik času si vyžádá plavba mezi nimi. 
Druhý důvod byl finanční, částečně spojený s dů-
vodem třetím, tj. bezpečnostním. Na Svaté Lucii 
jsme měli v  civilizaci doprovod – domorodce 
Alana (viz 36. a 37. díl cestopisu). Ten nás chránil 
před agresivitou místních a také zajišťoval levnější 
nákupy a služby. I tak byl velký rozdíl mezi cho-
váním lidí na Sv. Lucii a předchozích ostrovech. 
Podle informací od Alana, ale i od jachtařů měly 
být poměry na Svatém Vincentu ještě o řád horší, 
včetně zločinnosti. Takže plánovaná návštěva pěti 
ostrovů se scvrkla na čtyři.

Expedice Maroko 1997

Další nesplněný bod expedičního programu se týkal 
Maroka, konkrétně výstupu na vrchol Toubkal (4167 
m.n.m.). Byli jsme tam sice v květnu, ale klimatické 
poměry se v tom roce mírně odklonily od normálu. 
Pro pobyt na Sahaře i pro výstup jsme měli i teplejší 
vybavení, včetně prošívaných bund a kulichů, ale 
mačky a cepíny jsme neměli. Ve Vysokém Atlasu 
jsme se setkali s našimi horolezci, kteří na Toubkalu 
byli. Ti nám sdělili, že vrchol je pokrytý ledovcem 

PŘÍRODA

Než se tato výstava dostala do Písku, tak k těm 
třinácti přibyla již druhá expedice do Maroka a Zoo-
geos už slaví výročí třicáté. Kdyby byl náš život nor-
mální, byla by výstava otevřená vernisáží 3. března 
a zájemci by ji mohli navštívit do 25. dubna. To 
jistě nepůjde, a tak muzeum nabídne aspoň virtu-
ální reportáže, jejichž odkazy najdete na stránkách 
Prácheňského muzea. Popsaná výstava ukazuje, 
co se zoologům Zoogeos povedlo. Mému nástupci 
v muzeu, kolegovi Šebestianovi, se také povedlo 
zajistit náhradní termín této výstavy na rok 2024. 
Takže šance na zhlédnutí v budoucnu snad bude. 

Jak to tak v životě i v aktivitách Zoogeos bývá, 
tak se vždy všechno nepovede. A právě s tím vás 
chci v tomto článku seznámit. Já jsem členem té 
povedené partičky od jejího založení. Z výše uve-
dených čtrnácti expedic jsem se v  letech 1995 – 
2012 zúčastnil devíti. Hned ta první sedmitýden-
ní byla nejdelší a  také nejnáročnější. Jejím cílem 
byly karibské ostrovy Malých Antil. V plánu bylo 
poznávání a dokumentace přírody na pěti ostro-
vech. Dva z toho byly francouzským zámořským 
územím (Guadeloupe a  Martinique) a  ve třech 
případech se jednalo o víceméně samostatné státy 
(Dominica, Saint Lucia a Saint Vincent). Kromě 
těchto hlavních ostrovů jsme ještě navštívili ně-
kolik menších ostrůvků, které patřily pod správu 
těch hlavních. Pět ostrovů byl plán, ale my jsme 
ho nesplnili. Nedopluli jsme na ostrov Svatý Vin-
cent. Skončili jsme na Svaté Lucii, z  ní jsme už 

a bez horolezeckého vybavení není dostupný. Teplé 
vybavení jsme ale využili i mimo Atlas. Kupodivu 
se hodilo i při pobytu na Sahaře. 

Neuskutečněná expedice do Číny 1999

Výstava o jedné naší expedici byla v roce 1999 
nainstalována v českolipském muzeu současně 
s výstavou čínských uměleckých předmětů. Ná-
hodou ji při vernisáži jejich umělecké výstavy 
zhlédli pracovníci čínské ambasády a napadlo je, 
že by Zoogeos mohl uspořádat expedici do Číny, 
propagovat čínskou přírodu a tím nalákat turisty. 
Protože ing. Vitáček byl nejen zoolog a člen Zoo-
geos, ale i ředitel muzea v České Lípě, oslovili ho 
s touto nabídkou. 

Členové Zoogeos návrh zvážili a rozhodli se ho 
za určitých podmínek přijmout. Sepsali jsme naše 
požadavky a  poté proběhlo několik společných 
jednání. Číňani jezdili do České Lípy na svou vý-
stavu a přitom dohadovali podrobnosti se Zdeň-
kem Vitáčkem. Další jednání se uskutečnila na 
čínském velvyslanectví, těch jsem se jako jednatel 
účastnil i já. Bylo nám nabídnuto, že v sezóně 1999 
si při expedici zaplatíme jen letenky a  v  Číně se 
o nás již postarají. Že během jednoho měsíce na-
vštívíme přírodu oblastí Sečuan a  Jinan, že nám 
budou povoleny dokladové sběry hmyzu, obojži-
velníků a plazů, že z výsledků expedice uděláme 
putovní muzejní výstavu, která bude doplněna 
čínskými uměleckými předměty. Zúčastnit se 
mělo šest zoologů Zoogeos a sedmým členem měl 
být fotograf a kameraman z českolipského muzea. 

Naše protislužba bude, že se v  roce 2000 po 
dobu jednoho měsíce postaráme o sedm čínských 
studentů ochrany přírody, ukážeme jim naši pří-
rodu a seznámíme je s péčí o ni. To nám připadalo 
jako dobré řešení, protože je nás víc a jsme z růz-
ných míst, takže bychom si je předávali a těch pár 
dní starostlivosti o čínské studenty bychom mohli 
zvládnout. Domluveno. Po čase přišel ještě jeden 
požadavek, že by ČR navštívili zástupci státních 
ochranářských a  lesnických organizací, kteří by 
chtěli poznat jednak místa budoucí putovní vý-
stavy a také se seznámit s problematikou ochrany 
přírody u nás. Jednalo se o pět delegátů Odborné 
delegace všečínské asociace na ochranu zvířat. Jed-
nalo se o týden v říjnu, takže na každého zájemce 
o expedici by vyšel jeden den starostlivosti. Tak-
že proč ne? Návštěvu i  termín jsme odsouhlasili 
a tím jsme věc považovali za uzavřenou. 

V době pandemie někdo nemůže dělat svou práci, a jiný ji zase dělá zbytečně. 
To se týká i Prácheňského muzea. Jeho pracovníci nainstalovali výstavu 
o přírodovědeckých expedicích muzejních zoologů sdružených ve Společnosti 
Zoogeos. Ta, během 25 let své činnosti zorganizovala třináct zahraničních 
expedic a úspěchy těchto expedic představila veřejnosti prostřednictvím 
putovní výstavy „Volání dálek“. 

Maroko, Sahara: Je na co koukat...

Dokončení na str. 12
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Maroko, Sahara: ve dne 50 stupňů, v noci nula.

Anebo máte překrásně vymyšleno, co budete dělat 
s těmi čtverci, co vám je lidé brzy přinesou, protože 
jste jim slíbili, že to v příštím čísle Píseckého světa 
odhalíte, že řeknete, k čemu ty krásné barevné 
čtverečky vlastně potřebujete… radostně přijdete 
na poradu s ostatními kolegy v hospici a paní 
ředitelka vám sdělí, že se bude opravovat písecký 
most!!! Že to včera četla! Plánovat v této době je 
nadmíru ošemetná věc, jak vidno.

A ten nejstarší a nejkrásnější most v Evropě, ten 
most, po kterém jste přešli od dětství nespočetně-
krát, ten most, přes který se tady před lety valila 
voda, ten stejný most, který dlouhá staletí spojuje 
oba břehy, měl hrát hlavní roli 7. října na Papu-
čový den – Mezinárodní den mobilních hospiců. 
Měl zvesela i nadále stát, krásný, starobylý, mou-
drý a dívat se na to, jak mu pletete nový kabátek, 
jak přinášíte jednotlivé kusy spletených čtverců 
od všech přátel, podporovatelů, pletařek i  pleta-
řů, kteří se rozhodli se podílet na tom společném 
píseckém athelasovém díle. Měkce na druhý břeh, 

Spleteni s Athelasem

tak jsme to mysleli. Provázíme lidi na konci jejich 
cesty životem a moc se snažíme, aby každý z těch 
posledních dnů, byl co nejsnazší, co nejměkčí, dá-
-li se to tak říct. Co nejlidštější. Důstojný. Chtěli 
jsme původně táhnout ten nejdelší barevný ko-
berec přes most a  těšit se z  toho, že v  něm jsou 
zamotané stovky a  tisíce hezkých myšlenek, přá-
ní, nadějí, modliteb všech těch, kdo přiložili ruce 
k dílu. Všech těch, kdo se na pár okamžiků nebo 
dokonce hodin vzdali možnosti mrzutě nadávat 
na svět a na situaci, zlobit se nebo se trápit, usedli 
do křesla a upletli… obyčejný neobyčejný čtverec.

Tak a  co teď. Slib je slib a  sliby se musí plnit. 
Takže, ačkoliv nemůžu přesně říct, co jiného se 
bude dít, zatímco náš překrásný most bude ob-
novován, můžu naprosto přesně říct, co vznikne 
z vašich čtverců. Vznikne z nich jedna z nejdel-
ších a  nejkrásnějších sešívaných věcí, budeme-li 
hodně šikovní, tak i možná ta úplně a zcela nej-
delší v České republice. Ta poslední, opravdu vel-
ká deka v sobě měla 6 500 čtverců. Neuvěřitelné. 

Našlo by se v Písku 6501 dobrých duší, které by 
upletly čtverec? Nebo 3 375 těch, kteří by upletli 
2 čtverce a věnovali je Athelasu? To nevím. Mů-
žeme to spolu s vámi všemi vyzkoušet. Ale jedno 
vím jistě. Že to spletené dílo, obsahující - doufej-
me – tisíce čtverců, bude zářit do světa zprávou:

Potkali jsme se. Jsme spleteni a  zapleteni. 
A když to dílo nebude náhodou největší, rozhod-
ně bude nejlaskavější. A protože tohle je takový 
malý athelasový seriál, končíme v tom nejnapína-
vějším momentě a ptáme se: „A co pak, co bude-
me číst příště?“ Máte už pro nás čtverec nebo dva? 
Rádi si je od vás převezmeme u nás v Athelasu, 
všechny pondělky, úterky a  čtvrtky v  dopoled-
ních hodinách (9-12h) nebo po dohodě. Kateřina 
Literáková, tel. 724 051 181, literakova@hospic-
-pisek.cz. Za každý čtverec děkujeme, připích-
něte k  němu prosím cedulku s  vaším jménem, 
e-mailovou adresou a telefonním číslem.

Chcete nám pomoci jinak? Považujete-li naši 
práci za užitečnou, prosím podpořte nás. Každé 
koruny si ceníme a proměníme ji v minuty péče 
o  ty, kteří naši pomoc potřebují. Děkujeme ze 
srdce! Číslo účtu: 8491450001/5500 – prosíme, 
pošlete nám své kontaktní údaje, moc rádi by-
chom Vám osobně poděkovali.

katka Literáková, Domácí hospic athelas

Znáte to. S něčím počítáte, na něco spoléháte, něco plánujete. A on si život 
udělá s těmi vašimi plány, co se mu zrovna zachce. Třeba blbé počasí. Nebo 
nemoc, když se to nejmíň hodí. Nemoc se koneckonců hodí dost málokdy. 
Nebo si přijde Covid a zastaví celý svět... 

774 85 84 87
kontakt@hospic-pisek.cz 
www.hospic-pisek.cz
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S Romanem Uhrinem nejen o imunitě
Dokončení ze str. 9

Chcete tento potenciál šířit dalším, kteří tyto změny 
ve prospěch svého zdraví zatím neudělali, a dokon-
ce ani nevěděli, že jejich každodenní rozhodnutí 
mají ten největší vliv na stav jejich zdraví. Ano, 
přesně to je hnacím motorem, aby lidé byly zdra-
vější a mohli prožít svůj vyměřený čas na této Zemi 
plnohodnotně a co možná nejdéle. A to bylo také 
prvotním důvodem zakládání Klubů zdraví. Okol-
nosti jejich vzniku byly zvláštní. Určitě to nebylo 
pro moji uvědomělost nebo vzdělanost v oblasti 
primární prevence. Byl jsem mladý a nezkušený, 
ale měl jsem touhu pomáhat. Měl jsem naivní vizi, 
ale také kreativitu, a hlavně Boží podporu. A právě 
díky ní žádná vize nemusí být naivní natolik, aby se 
nedala zrealizovat. Díky stovkám obětavých spo-
lupracovníků se mohlo dílo za pomoci zkušeností, 
příkladu a motivace šířit.

těším se, až přijedeš do Písku a budeme společně 
se Střední zdravotnickou školou organizovat 
výstavu zdraví. většinou sedáváš na posledním 
stanovišti, kde je vyhodnocení všech měření a tes-
tu životního stylu... Kdybychom si v současné době 
sedli na židli před tebe, co bys nám obecně řekl?
Ono to moc dobře nejde. Obecně mohu hovořit na 
přednáškách nebo online vstupech pro širší masy 
lidí. Ale při individuálním poradenství se vyžaduje 
individuální přístup na základě individuálních 
nedostatků, problémů, výsledků měření nebo testu. 
Proto bych se snažil zjistit co nejvíce o klientovi, 
abych mu mohl ušít na míru rady nebo režim, ne-
jen takový, který je pro něj bude nejlepší, ale také 
takový, který bude ochoten akceptovat a aplikovat.                                                                                               
Ale kdyby si se posadil na židli ty, jako můj tázající, 
jako primář spirituální péče nemocnice v Písku, 
a můj přítel, tak bych určitě otočil kartu a zeptal bych 

se já tebe, jak se ti dařilo utěšovat a navracet naději 
lidem v tak složitém covidovém období. Myslím si, 
že bychom po našem sdílení mohli vyprodukovat 
alespoň jednu hodnotnou, obecnou, naši společnou 
radu pro toto období: být pomocí a nadějí lidem 
v jejich nezaviněném utrpení, motivovat je od 
strachu k lepším vyhlídkám a opravdově soucítit 
je často důležitější než bazírovat na změnách 
životního stylu. A teprve o něco později, až se 
zdravotní stav zlepší, bude prostor pro ten druhý 
krok (a to je také ta moje obecná rada): aplikujme 
všechny dostupné prostředky podpory našeho zdra-
ví (nikoli však na bázi mystické nebo filozofické, ale 
ověřitelné fyziologické) tak, aby nás ten další virus 
nebo nemoc našly vyzbrojené co nejlepší imunitou 
a jen tak snadno nás nezdolaly.

ROSŤa HOMOLa
Oddělení spirituální péče – Nemocnice Písek

Foto archiv R. Uhrina, info: www.ozdravnepobyty.eu
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Překvapením pro nás bylo, když nám čínské vel-
vyslanectví poslalo jmenovitý seznam a požado-
valo oficiální Pozvání. Takže nějaký ing. Zdeněk 
Vitáček, předseda Zoogeos, pozval vyjmenované 
představitele čínského státního aparátu. Bez něj by 
k nám prý ti funkcionáři nemohli přiletět. To jsou 
paradoxy. Pak už jsme v daném termínu jen čekali, 
až přiletí a ambasáda se nám ozve. Ale nic takového 
se nestalo. Když daný termín ubíhal, snažili jsme 
se na velvyslanectví zjistit, co se děje, ale nikdo 
nic nevěděl. Termín proběhl, nikdo nepřiletěl ani 
se nám neozval. Tak jsme čínskou expedici prostě 
pustili z hlavy s tím, že pokud se nemůžeme spo-
lehnout na vyjednané věci, nejspíš by nevyšla ani 
naše výprava. A začali jsme pracovat na přípravě 
expedice na jih Afriky v roce 2000. 

V  březnu 1999 jsem byl v  muzeu povolán 
k  telefonu, že volá čínská ambasáda. Ti mi jako 
jednateli Zoogeos sdělili, že pozvaní čínští funk-
cionáři přiletěli a že se jim tedy máme věnovat. 
Musel jsem jim s lítostí oznámit, že jsme měli vě-
nování připravené v  říjnu, a  protože nedodrželi 
smluvený termín, nemáme zájem ani o soudruhy, 
ani o expedici. Tím nastal mezinárodní problém. 
Soudruzi byli tady a  program nebyl. Ambasáda 
se obrátila na ministerstvo kultury a  to situaci 
vyřešilo. Požádalo o  převzetí péče o  zahraniční 

Co se zoologům ze Společnosti 
Zoogeos nepovedlo...

delegaci zoologické zahrady s tím, že jejich před-
stavitelé recipročně navštíví Čínu, kde o ně bude 
postaráno. Podle sdělení ing. Trávníčka, ředitele 
Zoo v Plzni (byl s námi na expedici na Srí Lance), 
se o  ně postarali. Byly jim ukázány obvyklé tu-
ristické atrakce, zoologické zahrady a  zúčastnili 
se spousty oficiálních setkání a recepcí. Přírodu 
neviděli žádnou. 

Jihoafrická republika a Namibie 2000

Na uvedený rok jsme měli naplánovanou šestitý-
denní expedici na jih Afriky (říjen – listopad). Pro 
návštěvu velkého počtu typů přírodního prostředí 
obou vytipovaných zemí  jsme potřebovali doprav-
ní prostředek. V plánu byla dvě silnější osobní auta 
pro dvě posádky po čtyřech. 

Nechali jsme se inspirovat Hanzelkou a  Zik-
mundem a  napadlo nás, že bychom mohli pro-
pagovat naše Škodovky. Dva z  našich členů byli 
z Mladé Boleslavi a ti se domnívali, že by to mohlo 
pomoci a  že Škodovka by možná netradiční re-
klamu uvítala. Přeci jen jsme už měli za sebou tři 
expedice (Antily 1995, Maroko 1997 a  Turecko 
1998) a také putovní výstavy, takže se o nás vědě-
lo. A když jsme ještě pro africkou expedici dostali 
doporučující dopis od ministerstva kultury, naše 
sebevědomí vzrostlo natolik, že jsme požádali ge-

nerálního ředitele Škoda auto o  zapůjčení dvou 
expedičních vozů na říjen a  listopad 2000. Jaké 
bylo naše překvapení, když zástupce Škodovky 
v září zavolal předsedovi Zoogeos ing. Vitáčkovi, 
že jsou pro nás připravená dvě auta Octavia kom-
bi. Kolegova radost však okamžitě zamrzla, když 
mu bylo řečeno, že jsou na parkovací ploše v Mla-
dé Boleslavi. Ale my je potřebovali v  Jihoafrické 
republice (Škodovka tam měla své zastoupení). 

Když jsme zástupci vysvětlili, že tam nám ne-
jsou nic platné, tak prohlásil, že jde zřejmě o for-
mální chybu a že to vyřeší a ozve se. Už se nikdy 
neozval. Výsledkem bylo, že jsme si pronajali od 
našeho kolegy, entomologa z Jihočeské univerzity, 
starý Wolkswagen Passat combi. On si ho koupil 
v  JAR a  tam ho měl ustájený pro své výzkumné 
zoologické cesty. Výhodou bylo, že auto bylo lev-
né, nevýhodou bylo, že na expedici mohli odletět 
jen čtyři účastníci. Výhodou bylo, že zapůjčené 
auto mělo čtrnáct dnů po technické kontrole, ne-
výhodou, že ta v JAR vypadá tak, že přinesete do-
klady, zaplatíte a dostanete razítko. Jaké jsme měli 
s  autem nekončící problémy, se mohou zájemci 
dočíst v  mém cestopise Jak dělá žirafa. Ten lze 
po telefonické domluvě zakoupit v Prácheňském 
muzeu. Na stránkách muzea také po kliknutí na 
výstavu volání dálek najdete krátká videa o vý-
stavě a zážitcích členů expedic.

text a foto (i na obálce) kaREL PECL,
spolupracovník Prácheňského muzea v Písku

a Záchranné stanice živočichů Makov
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s  velkým úsilím 
věnovala péči 
o chudé, opuště-
né (dnes bychom 
řekli bezdomov-
ce) a o nemocné 
– zemřela na vy-
čerpání ve svých 
24 letech. Byla 
setřenicí naší sv. 
Anežky. Je pat-
ronkou světlušek 
– mladších skautek. 

Dnešní kovidová doba se svými omezeními prak-
ticky téměř znemožňuje veškerou naši činnost. tě-
šíme se na léto, snad už bude lépe a budeme moci 
mít v nějaké podobě tábory!

VÁCLaV bOČEk st. 
Junák – skautské středisko Gáhál  Písek

Cílem skautingu je podporovat rozvoj osobnosti 
mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelek-
tuálních, sociálních a tělesných schopnosti (citace 
Základních principů ve stanovách Junáka – českého 
skauta). Konkrétní náplň skautských schůzek, výprav 
a táborů – pobyt v přírodě, tábornictví, uzlování, 
šifry, výtvarné práce, hudba, sport, hry… – to vše 
jsou prostředky, jak dosáhnout cíle popsaného výše.

Sv. Jiří, římský voják, drakobijce, napůl legendár-
ní postava, je symbolem odvážného boje proti zlu. 
Skauti mají ještě dva další patrony, oba též z dáv-

ných dob – žili ve 13. století: Sv. František z Assi-
si proslul svojí radostnou prostotou, bezelstností 
a bratrským vztahem ke všemu stvoření – lidem, 
živé i neživé přírodě. Je autorem známé písně Bratr 
Slunce, sestra Luna. Je patronem vlčat – mladších 
skautů (zhruba 1. stupeň ZŠ). 

Sv. Alžběta Durynská, uherská princezna, se vda-
la do Durynska za místního falckaběte Ludvíka. Její 
spontánní a srdečné chování budilo v době upjaté 
dvorské etikety té doby velkou pozornost, u  ně-
kterých i  nelibost. Inspirována sv. Františkem se 

Na konci dubna slaví skauti na celém světě svůj  velký den – připomínáme si 
svátek sv. Jiří (24. 4.), hlavního patrona skautů. Světový skauting stojí na tzv. 
Základních principech – odpovědnost (nebo povinnost nebo vztah) k Bohu, 
k bližním a sám k sobě. 

Sv. Jiří: Skauti slaví svátek

Jejím kurátorem je archeolog daniel hlásek. 
Tento specialista na historické období, pro které 
je charakteristické dominantní využívání slitiny 
mědi a cínu, na výstavě představuje nejnovější 
objevy a informace týkající se hlavně opevněných 
sídel té doby – pevností. Právě pozůstatky jejich 

monumentálních, konstrukčně důmyslných hradeb 
jsou v Čechách nejstarším krajinným prvkem, 
který nám v podobě valů zůstal po naši předcích 
až do dnešních dob. 

Unikátů spojených s dobou bronzovou je však 
mnohem více. „Fakticky došlo v  tento čas k prv-

ní globalizaci, čímž 
má její studium 
přesah i do porozu-
mění současnosti. 
Tehdejší enormní 
poptávka po bronzu 
je bez nadsázky při-
rovnávána k dnešní 
potřebě plynu a naf-
ty. V  oběhu byly 
samozřejmě i  další 
suroviny a  artefak-
ty. V  té době došlo 
k  řadě významných 
inovací v  různých 
aspektech tehdej-
šího života, jako 
třeba v  řemesle, 
zemědělství, těžbě 
nerostných surovin, válečnictví nebo i v budování 
monumentální architektury,“ popisuje písecký ro-
dák Daniel Hlásek.

Ten se na výstavě detailněji zaměřuje na šest 
důležitých jihočeských pevností – Hradiště u Pís-
ku, Bechyně, Dívčí Kámen, Voltýřov, Vrcovice 
a Skočice. V několika posledních letech byla na 
těchto lokalitách provedena řada terénních akcí 
a pečlivě prostudovány dosavadní nálezy. K vy-
tvoření přesných plánů a půdorysů pevností  byly 
ve velkém využity výsledky z inovativního letec-
kého laserového skenování, které poskytují velmi 
přesná a početná výškopisná data reliéfu terénu, 
včetně reliktů fortifikací. I  přesto sám písec-
ký archeolog upozorňuje, že stav poznání doby 
bronzové, která ve střední Evropě trvala více než 
jedno tisíciletí (cca 2300 – 800 let př. Kr.), pořád 
není zcela uspokojivý. Jihočeský region však ve 
své komplexnosti patří k  těm lépe poznaným 
i v rámci širšího geografického měřítka. Výstava 
Pevnosti bronzového věku jižních Čech o tom 
své návštěvníky přesvědčí. Jen nyní všichni v mu-
zeu doufáme, že se tak bude moci stát co nejdříve.

VaŠE PRÁCHEŇSkÉ MUZEUM

Takhle výpravnou výstavu jsme v Prácheňském muzeu již dlouho neměli. 
Vše o Pevnostech bronzového věku jižních Čech je již pečlivě nachystáno 
v Galerii a nyní nastává útrpné čekání na povolení otevřít. Výstavu, která 
se původně měla konat v časovém okénku 14.4. – 30.5. 2021, připravovalo 
muzeum několik let.

Jedno z největších sídlišť se v době bronzové nalézalo v místech dnešního zámku Bechyně, foto Libor Sváček

Prácheňské muzeum:
Pevnosti bronzového věku

Ústředním motivem výstavy 
je čepel dýky ze starší doby 

bronzové, foto PM

Jak si usteleš, tak si lehneš...
Už od nepaměti jsou studenti a mladí lidé nejradi-
kálnější a nejosvícenější skupinou obyvatelstva ve 
chvílích, kdy se jedná o portlačování lidských práv 
a svobod. U nás tomu tak bylo už v roce 1848 při 
protihabsburském povstání. Stejně tak na podzim 
roku 1939 při odporu proti obsazení Československa 
hitlerovským Německem, kdy byl postřelen a zemřel 
student Jan Opletal. Následovalo zastřelení devíti vůd-
ců studentských protestů a dalších 1200 studentů bylo 
odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen 
a byly uzavřeny všechny vysoké školy. 

Také v  roce 1948 při komunistickém převratu 
to byli studenti, kteří šli 25. února protestovat na 
Pražský hrad, kam však nebyli vpuštěni. Celá re-
publika, ale především mladí pak roku 1968 protes-
tovali proti okupaci Československa sovětskými voj-
sky. A byl to opět student, Jan Palach, kdo se o rok 
později upálil na Václavském náměstí, aby vybur-
coval občany z letargie. Poslední, největší a úspěšná 
demonstrace studentů 17. listopadu 1989 pak vedla 
ke svržení 40 let trvající komunistické nadvlády. 

Nejinak je tomu na celém světě. Převážně jsou to 
studenti a mladí lidé, kdo bojuje proti různým for-
mám bezpráví. Dilema zůstává, kulisy se mění. Ge-
nerace mladých je nejchytřejší, nejvzdělanější a nej-
lépe připravená na budoucnost, která by mohla být 
fantastická. Zní to skvěle, ale má to své háčky. Jste 
mladí, narodili jste se v  době největší ekonomické 

prosperity. Pro sociology jste generací, která vyrůs-
tá s technologiemi a vzděláním. Jo, je to paráda, až 
tedy na tu klimatickou krizi, což jaksi budete muset 
řešit vy, zatímco ti starší si budou v penzi louhovat 
čajíček z vašich několikrát zvýšených daní...

Tak nějak byste mohli, vy mladí, popsat své po-
city ohledně svých vyhlídek a bylo by to do značné 
míry oprávněné. Každá doba má své výzvy a také 
ta současná jich nemá zrovna málo. Pokud bude 
chtít mladý člověk spořit na penzi a mít na konci 
stejně jako jeho rodiče, bude muset spořit víc. Když 
bude muset spořit víc, sníží se jeho prostředky na 
jiné potřeby, třeba na koupi nemovitosti nebo za-
ložení rodiny. Bude se muset uskrovnit, a tak třeba 
ani rodinu jednoduše nezaloží. Jeho rozpočet navíc 
v  budoucnu napnou vyšší daně, na dluhy nejen 
z  doby pandemie, ale i  ty, které vytvořila dnešní 
vláda rozdáváním peněz jako předvolebních dá-
rečků. A  také bude muset zaplatit penze početné 
generaci seniorů a bude platit déle než oni, neboť 
délka dožití se zvyšuje. Jen pro ilustraci: dluh ČR se 
za dobu vládnutí Andreje Babiše zvýšil o 370 mili-
ard a dosahuje naní 2,42 bilionu korun. Propočte-
ný dluh každého obyvatele tak dělá 226.121 korun 
a jeho splácení nás celkem stojí 720 miliard ročně. 
Nejmladší generace – studenti – tak vstupuje do 
světa, kde bude mít kupu dluhů a nelehké podmín-
ky pro zajištění vlastní budoucnosti. 

Mladým v  Česku už tikají hodiny. Udržitel-
ná penzijní reforma neexistuje. Přes pandemii 
se dělají další zbytečné záseky do rozpočtu skrze 
snižování daní nebo vyplácení peněz některým 
skupinám, které pandemie prakticky finančně 
nepostihla. Z pohledu ochrany klimatu má Česko 
nejnižší zásoby sladké vody na obyvatele v Evro-
pě, protože voda z našeho území odtéká a nic moc 
se s tím stále nedělá. Nejmladší generace by proto 
měla být rozzlobená, když vidí,jak se její budouc-
nost prodává ve slevě.

Mladí draze zaplatí za možnost dýchat čerstvý 
vzduch a pít čistou vodu vysou daň – v penězích 
nebo v podobě omezení slušného života. Určitě je 
tu i riziko, že mnoho z nich prožije „chudší“ život 
než jejich rodiče. Nepozoruji ale žádnou odezvu 
mladých na vládnutí této vlády populistů. Prostě: 
Jak si kdo ustele, tak si také lehne.

ZDENěk bENEŠ

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.
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Vítáme a loučíme se 
 v dubnu

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: 

Pohřební služba Habich
28. 3. Milan vejvoda, Skály, 74 let
12. 4. adam Kovalský, Písek, 19 let
12. 4. václav leskovec, Písek, 70 let
12. 4. Jaroslava holcová, Smrkovice, 81 let
13. 4. Jiří Waszmuth, Písek, 79 let
13. 4. václav Smrčka, Touškov, 54 let
14. 4. Martin Roš, Písek, 50 let
15. 4. helena Kropíková, Písek, 64 let
15. 4. emilie Skalická, Mirovice, 78 let
15. 4. Miluše Olšbauerová, Mirovice, 90 let
16. 4. Marie Frčková, Písek, 75 let
16. 4. Zdeněk dvořák, Probulov, 78 let
19. 4. Boris hvozdovský, Písek, 68 let
19. 4. Stanislav škáva, Protivín, 65 let

Zemřeli:
Pohřební služba Foitová – Vrba
 5. 4. Mudr. Milan Neumann, Písek, 89 let 
 7. 4. Božena englová, Písek, 86 let
 7. 4. Ing. antonín Svoboda, Písek, 79 let 
 8. 4. Ing. Jiří Grulich, Písek, 66 let
 9. 4. Marie Zacharová, Písek, 79 let
10. 4. Miroslav laňka, Zvíkovské Podhradí, 67 let
11. 4. Zdeněk Chramosta, Písek, 91 let
12. 4. helena trubková, Písek, 82 let
14. 4. Jan Profant, Písek, 72 let
15. 4. václav Kavalír, Struhy, 48 let
16. 4. václav hronek, Písek, 90 let
16. 4. Jiřina Slavíková, Písek, 93 let
18. 4. Růžena Fricová, Mladotice, 88 let
19. 4. václav řehoř, Písek, 73 let

Pohřební služba Městské služby Písek
7. 4. Milan Rušín, Albrechtice nad Vltavou, 75 let

6. 4. lucii řípové, Všeteč, dcera Sofie šafářová 
7. 4. Ivetě truhlářové, Husinec, syn václav truhlář 
7. 4. Marcele Kulštejnové, Smetanova Lhota, 
 dcera eva Slámová 
8. 4. Pavlíně Rejžkové, Strakonice, 
 syn Jaroslav Rejžek 
8. 4. veronice Suchanové, Turovec, 
 dcera anna Suchanová 
8. 4. andree Katrenčíkové, Písek, 
 dcera tereza Katrenčíková 
8. 4. elišce Suché, Písek, dcera laura Koptyšová 
8. 4. Jitce štěpánové, Černovice, syn adam štěpán 
8. 4. Nele altman, Písek, dcera Magdalene altman 
9. 4. Sandře Outratové, Libějovice, 
 dcera Scarlet Outratová 
9. 4. Bc. lucii Kosové, syn vlášek david
12. 4. heleně Barbaře Mikasové, Stará Dobev, 
 dcera Julie Mikasová 
12. 4. Bc. haně Jůzové, Vodňany, syn Zdeněk Jůza 
12. 4. Ing. lence dvořákové, Chyšky, 
 syn Ondřej dvořák 
12. 4. Zuzaně Kutilové, Písek, syn antonín Kutil 

13. 4. andree šálkové, Ražice, syn Jan Strnad 
13. 4. Monice Fučíkové, Písek, 
 dcera adriana Fučíková 
14. 4. Ing.  adrianě Guadalupe Ramirez avila, 
 Smrkovice, dcera Natalia Zajíčková 
14. 4. Ivě lopatové, Písek, dcera Stela lopatová 
14. 4. Bc. Kláře šafaříkové, Heřmaň, 
 dcera anežka vavroňová 
15. 4. šárce Bučekové, Dobřejice, syn šimon Buček 
15. 4. denise švecové, Čimelice, 
 dcera Sofie švecová 
15. 4. Ing. Karle Breibisch, Písek, 
 dcera Mia Breibisch 
16. 4. tereze Sekaninové, Strážný, 
 syn lukáš Schwanczar 
16. 4. ludmile Kodadové, Milevsko, 
 syn Josef Mareš 
17. 4. lucii Filipové, Paračov, dcera Stella Filipová 
17. 4. Ivaně Pizingerové, Písek, 
 dcera adriana Pizingerová 
17. 4. yulii Poplavska, Písek, 
 dcera dominika Poplavska 
19. 4. Pavlíně Boucové, Písek, 
 dcera lilien Boucová 
19. 4. veronice Svaté, Strakonice, syn štěpán Svatý 

Narodili se:

Adamovi
Na vrcholku, za zábradlím

Pozoruju západ slunce
Být tam tak o 24 hodin dřív

Stát vedle tebe a chytit tě za ruce
Zastavit ten let

Chci vrátit čas zpět

Krvavá záře se rozlévá oblohou
Slzy mi tečou po tváři

Být tam tak o 24 hodin dřív
Kolena se podlomí, už nemůžu stát na nohou

Vím, že někdy se nedaří
Ale co je život bez stáří

Je to pro nás všechny šok
Přicházejí záchvaty
Jeden jedinej krok

Co dělil tě od temnoty
Nelze nepsat tyhle bonmoty

Zastavit bolesti tok
Je to jako hrát falešný noty

Jak vrátit čas, o ten rok?

Bez iluze, bez vize
Posledních 13 měsíců jako život v narkóze

A není to jen o póze
Ten chlad, který mě polil

A bezmoc, ta mě teď fakt bolí
Co mohli jsme udělat jinak, 

                             když tvůj život se drolil?
~H

Máte to někdo jako já?
Občas mě zachvátí potřeba zachránit celý svět. Třeba 
když vidím, kolik je všude odpadků (jak jsem psala 
v minulém čísle) nebo taky když vidím, kolik je všude 
smutných lidí, nebo když si uvědomím, kolik lidí na 
světě nemá jídlo ani vodu. Prostě když vidím, jak je 
náš svět, naše společnost vlastně nemocná. 

A  takových situací je mnohem víc, třeba když 
jsem nedávno absolvovala autoškolu a uvědomila 
si, kolik lidí řídí fakt hrozně, nebo když jsme měli 
suplované hodiny ve škole a mně došlo, jak málo je 
opravdu dobrých učitelů, kteří svou práci milují… 
Je tolik okruhů, do kterých bych chtěla napřít svoji 
pozornost a energii, tolik oborů, které by se mohly 
stát mým posláním! Vystudovat příslušnou školu 
a pak začít zlepšovat a zachraňovat životy :D Jenže 
to nejde. Není v lidských silách obsáhnout všech-
ny problémy světa a vyřešit je. Skoro se teď směju, 
když to píšu, to je fakt hodně extrémní představa, 
ale můj mozek občas zachvátí panika právě tako-
véto velikosti. Když se totiž stále hrnou témata, 
kterými bych se mohla zabývat, světové problé-
my, které bych mohla řešit, a do toho ještě touha 
věnovat se tomu, co mě zajímá, umí si moje mysl 
vytvořit silný pocit zoufalství, protože jí je jasné, že 
to nezvládnu. 

Máte to někdo jako já? Sdílíte někdo také nad-
šení a zápal pro stovky témat? Potřebu se s nimi 
zabývat a  ideálně je globalizovat a vyřešit jednou 
provždy? A jestli ano, jak se z toho vyplétáte ven? 
Za sebe můžu říct, že by bylo nejjednodušší se vů-
bec nenechat takto strhnout. Prostě nechat některé 

proudy a informace jen běžet okolo a nevěnovat jim 
víc pozornosti než projíždějícímu autu. A opravdu 
mám i témata, která mě nechávají chladnou, a tato 
témata se různě mění, podle toho, na co mám mo-
mentálně kapacitu. Ale stále jsou zde okruhy, jež se 
mnou rezonují za každých okolností. Což se bude 
pravděpodobně v průběhu mého života měnit, tak 
jako se to mění i teď. 

Ale co dělat, když už mě to tedy někdy stejně 
semele? Předně si zvědomím, že v silách jednoho 
člověka opravdu není záchrana světa a  že pokud 
se má odehrát jakákoli změna, je k tomu potřeba 
lidí více. Dále mi pomáhá uvědomění, že pokud 
bych se chtěla věnovat nějakému oboru, není pro 
mě možné se zároveň plně věnovat čtyřem dalším. 
Pokud se například rozhodnu studovat gynekolo-
gii a stát se doktorkou, budu za sebou muset nechat 
studium matematiky i pedagogiky. Zároveň mi ale 
pomáhá si uvědomit, že to neznamená, že přestanu 
definitivně počítat nebo pracovat s dětmi. To, že mě 
živí jiný obor, neznamená, že se těm ostatním budu 
vyhýbat a nebudu se jim věnovat. Jednooborovost 
by byla totiž hodně omezená a asi každý poznal, jak 
je působivé, pokud nějaký odborník uvádí příklady 
z praxe nebo zážitky i  z  jiného oboru, než je ten 
jeho hlavní. Jak se vzorce dají promítat a kompozi-
ce i řešení problémů přenášet. 

Takže fakt, že můžu dělat všechno, vlastně taky 
docela pomáhá… Poslední, co si říkám, dělám 
a snažím se všímat si, je jakési kolektivní vědomí, ná-
lada ve společnosti. Když totiž budu zoufalá z toho, 

že nemůžu zachránit svět, asi tím nikomu náladu 
nezlepším. Když ale budu šťastná a  naplněná ve 
svém životě gynekoložky, která zárovň pořádá ma-
tematické tábory, budu své štěstí šířit i mezi ostatní 
lidi. Budu se na ulicích usmívat na cizince a nebudu 
vyvolávat například zbytečné konflikty, prostě budu 
na nějaké to kolektivní vědomí působit pozitivně. 

A to je vlastně to, co chci dnes říct: Nemusíme být 
všichni světově známí mecenáši, přednášející a  ži-
votní guru. Opravdu nemusíme. Stačí, když budeme 
veselí prodavači, šťastní muzikanti, inspirativní uči-
telé, vnímaví psychiatři a budeme ve svém oboru, ve 
svém povolání a životě šťastní. Ono se to totiž pak 
sečte a svět se bude léčit sám. 

aLŽběta ČÁPOVÁ, 
studentka Waldorfského lycea České budějovice

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

FEJETON

výherci knížek – úspěšní 
luštitelé našich křížovek:
Jiří Čistecký, Písek
Jitka Zadražilová, Písek
Ludvík Malý, Písek
Hana Benešová, Písek
Vladimír Bouchal, Protivín
Jan Huleš, Čimelice
Eva Vyhnalová, Protivín
Gabriela Balová, Oldřichov



SOUTĚžNÍ KŘÍžOVKA

OPĚT Z FiLMU: Slavný film ...../tajenka 1-2/..... natočil v roce 1970 režisér ... /tajenka 3/. Ve filmu si 
„zahrála“ chata V Živci, kde si děda dopřává se svým kamarádem kořalku a pronáší hlášku o tom, že „do švestek 
nevydrží“.  Ze správných řešení zaslaných do čtvrtka 29. 4. opět vylosujeme výherce knížek nakladatelství 
Albatros. Řešení posílejte mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo SMS: 704 369 155, nezapomeňte uvést 
jméno, adresu a telefon! 
Řešení z minulého čísla: ...Borek Lipský, bratr herců Oldřicha a Lubomíra Lipského, který v roce 1947 zahynul po 
zásahu bleskem. Výherce z minulých čísel najdete na str. 15.


