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Písecký svět vychází v nákladu 6000 
kusů a je distribuován ZDARMA. 

Další čísla vyjdou ve čtvrtek 25. srpna 
a 8. září. Uzávěrka inzerce vždy 

v pondělí před vydáním.
Časopis si můžete pravidelně vyzvednout 

na mnoha desítkách distribučních míst. 
seznam hlavních distribučních míst

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

PIŠTE NÁM své názory!
RáDi přijímáme dopisy, náměty, 

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

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

jednoduché registraci vkládat také na 
www.piseckysvet.cz.

ZRcADloMILÁ ČTENÁŘKO, MILÝ ČTENÁŘI 
– mohli byste postrádat 50,- kč měsíčně?

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

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

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

projekty i ekologickou osvětu, nabízíme prostor otevřený Vašim názorům.

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

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

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

Každý dárce může od redakce získat potvrzení o daru pro neziskovou organizaci.

léto s Českým červeným křížem
doba prázdnin pro Oblastní spolky Českého 
červeného kříže znamená, že se více soustředíme 
na volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů 

a v letošním roce jsme opět připravili pestrý 
program pro všechny věkové kategorie. 

Pro aktivními seniory z místních skupin ČČK 
a  pro veřejnost jsme připravili několik zajíma-
vých výletů – zájezd s  průvodcem na Šumavu 
z bavorské strany, zavítali jsme také do otáčivého 
divadla v  Týně nad Vltavou a  navštívíme hrad 
Rábí a Velhartice. 

Pro děti ve věku od 6 do 15 let jsme uspořá-
dali pod vedením MS ČČK Sepekov desetiden-
ní letní tábor na rekreačním středisku Mozolov. 
Letošním tématem bylo přežití na ostrově (viz 
foto výše). S mládeží z místních skupin ČČK jsme 

Jak PŘeŽíT Na OSTROvĚ: Jednadvacet dětí z okolí Sepekova, Kovářova, ale i z Prahy se pod ve-
dením instruktorů z Českého červeného kříže naučilo, jak postavit přístřešek, jak získat vodu nebo jak si 
rozdělat oheň. Děti si také vyzkoušely slaňování, jízdu na raftu, připravily si jídlo v bojových podmínkách 
a naučily se základy první pomoci (více viz text dole).    Foto ČČK

PeRMaNeNTNí P(l)aST: Malířka Petra Vichrová na vernisáži 
výstavy Permanentní p(l)ast, která se konala v Prácheňském mu-
zeu v Písku v horkém letním podvečeru 3. srpna. Více na str. 10.

SeTkáNí NeJSTaRšíCh ob-
čanů města Písku se starostkou 
se uskuteční 17. září. Všem Píse-
čanům nad 90 let byl zaslán dopis 
s informací a přihláškou, kterou 
je třeba odevzdat vyplněnou při-
hlášku na odbor školství a kultury.

učili děti na příměstských táborech první pomoc 
a  dospělí instruktoři školili dobrovolníky a  za-
městnance nejen ve firmách, ale i na připravova-
ných letních táborech. 

V  září a  říjnu připravujeme projektové dny 
integrovaného záchranného systému a první po-
moci na základních školách. 

A pro veřejnost připravujeme dne 13. 10. 2022 
od 16 hodin přednášku „Pečujeme doma o své 
blízké“ o  poskytování domácí péče, zaměřenou 
na novinky v dané oblasti. Zavítají k nám zástupci 
ze společnosti Hartmann a firma Aktiv předsta-
ví mnoho pomůcek, které usnadňují péči o naše 
blízké v domácím prostředí. 

Petra VítKoVá, oS ČČK Písek

aNIČka TuRISTůM: U Kamenného mostu nově slouží turistům informační stánek pojmenovaný 
Anička. Projekt z dílny ateliéru Racek Písek představuje „skládací loďku“ a byl navržen robustně z nerezu.

vzhůru do minulosti?!
Čtyřicetiletá Josefine Paulová, která se před 
pár týdny stala za Zelené ministryní „pro děti, 
mládež, rodinu, rovnost, uprchlíky a integraci“ 
Severního Porýní-Vestfálska, chce podle němec-
kých médií prosadit projekt, který vybízí Němce, 
aby udávali své spoluobčany. Jejím plánem je 
zřídit ohlašovací centra, kde by lidé prostřednic-
tvím horkých linek i anonymně mohli nahlásit 
jiné osoby, které se chovají politicky nekorektně. 
Například by tu měli „oznamovat incidenty 
nepřátelské vůči homosexuálům, migrantům, 
muslimům, černochům, Romům“ – a to prý 
i ty, které nejsou trestné (aby to „někdo“ radě-
ji posoudil). Začínám se obávat, kdy se tímto 
směrem vydá některý z našich progresivních 
moderních politiků... Už tu přece máme čerstvou 
zkušenost s vypínáním některých webů. Přičemž 
pořád jaksi není jasné, kdože to vlastně má mít 
právo rozhodovat, že tohle je pravda – a tohle 
dezinformace. My starší dobře pamatujeme, že 
soudruzi věděli nejlíp, co je pravda. A že je jen 
jedna. Obávám se, že se k tomu zase blížíme.

Písecký svět má podtitul „Svobodný prostor 
pro vaše názory“. A mohli bychom tu teď dlou-
ze přemýšlet, co je to svoboda a  jak se proje-
vuje, kde ji člověk může najít či získat a zda je 
možné ji ztratit nebo zakázat. Debata důležitá 
– a nekonečná. Každopádně jsem přesvědčena, 
že zřizováním center pro práskače a zakazová-
ním nepohodlných (komu a proč?) názorových 
platforem se k řešení nepřiblížíme.

Paní ministryni Josefině je čtyřicet – tedy si 
nemůže pamatovat dobu rozděleného Němec-
ka. Ale je prý učitelka, takže něco o historii 20. 
století snad ví... Kdo nejde s  námi, jde proti 
nám! Však my si tu demokracii rozvracet ne-
necháme... Možná by na každé „ohlašovně“ 
mohl viset portrét Pavlíka Morozova (mladší 
prominou – ať si ho vygúglují...)

Asi jsme se za ta léta nechali příliš ukolébat 
blahobytem, pohodlím a  honbou za konzu-
mem, ale zřejmě přišla doba, kdy se musíme 
probudit. Svou svobodu si ale musí kaž dá ge-
nerace definovat a vybojovat znovu. 

ZDeNKa JeLeNoVá
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Zprávičky z Písku a okolí
obnova pěti rybníků v okolí Purkratic
Pět rybníků v okolí Purkratic prošlo výraznou pro-
měnou. Prácheňské rybářství, které má tyto vodní 
plochy pronajato od města Písek, je v průběhu mi-
nulého roku odbahnilo, opravilo hráze a výpustní 
zařízení, nechalo odstranit nevhodné dřeviny, které 
rostly na březích a na původní ploše rybníků. Re-
konstrukci dokončilo letos v červenci. Díky úpravám 
může hned několik rybníků sloužit i ke koupání. 
„Rybářství získalo na opravu rybniční soustavy dotaci 
od Ministerstva zemědělství téměř 24 milionů korun, 
město Písek na tuto akci přispělo zhruba šesti miliony 
korun,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

o víkendu se v Palackého sadech pobaví 
všechny generace

Ani v srpnu jsme v Písku nezanevřeli na kulturu. 
Sotva v Palackého sadech dozněly poslední tóny 
jazzu a sobotní multikulturní festival Jakou barvu 
má Písek nabídl bohatý program a barevná zasta-
vení, hned ve čtvrtek 11. srpna zahraje v parku 
k tanci i poslechu Písecká pětka. Radio Kiss vyrazí 
za svými posluchači v sobotu 13. srpna s oblíbenou 
Kissparty Live, která začíná na píseckém Výstavišti 

ve 21 hodin. O pořádnou dávku muziky a zábavy se 
postarají moderátoři Václav Votava, Roman Anděl, 
Sonia Edde, Radek Hrdina, Vendy Fialová, Martin 
Hovorka a Honza Průcha. V neděli 14. srpna zavítá 
do Palackého sadů Kino na kolečkách. Těšit se 
můžete na český film Prezidentka, ve kterém hlavu 
státu v sukních a lodičkách hraje Anna Geislerová 
a jejího partnera Ondřej Vetchý. V dlouho očeká-
vaném filmu nebude chybět ani humor, v rolích 
tajemníků ho obstarají Veronika Khek Kubařová 
a Juraj Loj. Každý správný film má také svoji ústřed-
ní píseň. Tuto romantickou komedii doplnil song 
Dvě srdce vejpůl, který složila kapela Chinaski. Film 
začíná ve 21 hodin a vstupenky lze zakoupit pouze 
na místě, pokladna kina je otevřena vždy nejméně 
45 min před začátkem promítání. Doporučujeme 
dorazit s předstihem. Cena vstupenky je jednotná 
120 Kč. Kompletní program všech akcí najdete na 
www.centrumkultury.cz.

Autobusy MHD se vrátí na velké náměstí 
a do Budovcovy ulice

Zastávky MHD na Velkém náměstí a v Budovcově 
ulici, které jsou od 12. července kvůli rekonstrukci 

vodovodu a kanalizace v ulicích Budějovická, 
Harantova a Purkyňova mimo provoz, budou od 
soboty 13. srpna autobusy opět obsluhovat. Zrušeny 
tak budou náhradní zastávky v Zeyerově ulici a na 
Husově náměstí. Uzavírkou jsou dotčeny linky číslo 
1, 2, 3, 5 a 6.   -MÚ- 

Začne uzavírka Purkyňovy ulice

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanali-
zace je stále omezen provoz v oblasti křižovatky 
ulic Harantova, Budějovická a Purkyňova. Od 
pondělí 15. srpna musejí řidiči počítat s uzavírkou 
Purkyňovy ulice, která by měla skončit v závěru 
srpna. Objízdná trasa povede ulicemi Budějovic-
ká–Budovcova–Nádražní–Zeyerova–Purkyňova 
a v opačném směru.  -MÚ- 

Inzerce

Obec Čížová 
pronajme objekt Restaurace U Štálichů

tato zcela nově zrekonstruovaná budova (exteriér 
i interiér) s více jak půlstoletou tradicí se nachází u hlavní 
silnici v  obci Čížová v  blízkosti vlakového nádraží a  je 
oblíbenou zastávkou cyklistů, turistů i  centrem plesů 
v regionu.  Budova obsahuje hostinec, kuchyni, vinárnu, 
sál a  podkrovní byt. Restaurace s  kapacitou 50 osob je 
v provozu a pronajmutí bude možné na začátku plesové 
sezóny – od 1. 11. 2022. celková kapacita se sálem je 180 
míst, k tomu venkovní posezení a nové parkoviště. 

Více na www.cizova.cz nebo tel: 382 279 233. 
Zájemci mohou podat písemnou nabídku 

na Obecní úřad Čížová do 25. 8. 2022 do 12 h.

také vám vadí zbytečně 
vyhazované tuny papíru?
Chtěla bych se vyjádřit k věci, která mi už dlouho 
vadí, ale předem prosím, pokud by měl být můj 
názor někde publikován, tak anonymně, nechci si 
dělat zle v domě. – Bydlím v jednom z píseckých 
paneláků a jde mi o reklamní letáky. 

V domě je 21 bytů, z toho nejméně polovina 
rodin má na schránce ceduli, že reklamy nechce. 
Myslím, že letáky zajímají skutečně jen pár lidí. 
Přesto je zde neustálý přísun hromad letáků, ne-
dávají se do schránek, jsou za dveřmi nebo před 
vchodovými dveřmi. Většinou od každého určitě 
víc než 21. A většinou je rovnou někdo vezme 
a vyhodí, v lepším případě do tříděného odpadu. 
Sama se snažím žít v mezích možností ekologic-
ky, a když si představím, kolik je takových domů 
a jaké tuny papíru to musí být... Chápu, že roz-
našeči letáků asi nejsou nějak extra honorováni 
a chtějí se svého přídělu co nejrychleji zbavit, ale 
snad to také někdo řídí a měl by kontrolovat... 
Ale co mě dneska už donutilo napsat: dozvědě-
la jsem se od jednoho autora, kterému má vyjít 
před Vánoci kniha, že vyjde, bude-li papír. Papír 
prý není už od začátku roku a někteří autoři se 
už proto svých knih vzdali. A tady je tolik zby-
tečně vyházeného papíru...   (z redakční pošty)
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Zlato za rok 2020 zhodnotilo v Kč o 23 %, 
stříbro o 58 %. Jak pracují vaše úspory pro vás?  
SPOŘENÍ:
• Již od 500 Kč 
• Flexibilní spoření – lze poslat více, i vynechat
• Můžete spořit do zlata, stříbra i platiny v jednom účtu
• Výběr vkladu k dispozici do 48 hodin
• Zisky ze zákona nedaníte
• Vlastníte ryzí slitky ve fyzické podobě
• Ochrana před infl ací a potížemi v ekonomice
• Držení zlata je anonymní (neexistuje registr držitelů)
• Slitky přímo od výrobce z největších světových sléváren

SPOŘENÍ DO ZLATA A STŘÍBRA

Pro bližší info: Lenka Klečacká
Tel.: 777 159 508, lenka.klecacka@goldengate.cz

stříbro o 58 %. Jak pracují vaše úspory pro vás?  

stavba píseckého bazénu 
se opět prodraží?!

Z NAší školy

Inzerce

Děti jsou rozděleny do dvou skupin, děti 1. – 3. 
ročníku pod vedením ředitelky školy Mgr. Petry 
Fajnorové a skupina dětí 4. – 5. ročníku s novou 
paní učitelkou Ing. Michaelou Dvořákovou.

Fazolce přibude ještě jeden lísteček, ze kterého 
máme radost, a  tím je ukrajinská třída pro děti 
1. – 3. ročníku vedená rodilou mluvčí, paní uči-
telkou Mgr. Tatianou Davidoff.

a jak bude školní rok ve Fazoli vypadat? Té-
matem roku je kultura. Letos se propojíme více 

FAZole Roste aneb 
nový školní rok za dveřmi

s Ukrajinou, budeme vzájemně poznávat své tra-
dice, zvyky a jazyk. Ale nezapomeneme ani na jiné 
národy světa. Naší preferencí je nadále výuka an-
gličtiny a její propojování s ostatními předměty.

Děti čeká každý měsíc výlet do přírody, měs-
ta či za kulturní památkou v rámci probíraného 
tématu. Můžeme se všichni těšit na představení 
pro rodiče před Vánoci a na konci školního roku, 
které si děti velmi užívají.

Přejeme Fazolce, ať roste dál krásně a  zdravě 
celý rok!

Do ZŠ Fazole jsou přednostně přijímány děti 
z  Montessori školky Fazolky, kde jsou pro tento 
rok ještě 2 volná místa. Přijímáme děti ve věku 
2  až 6 let, včetně předškoláků a  dětí s  jiným 
rodným jazykem.

Již pátým rokem otevírá své dveře prvňáčkům Základní škola Fazole, z.ú. 
v karlově ulici. letošní školní rok se poprvé naplní rozsah školy, tedy výuka 
pro děti 1. – 5. ročníku.

INFORMaCe: Rodinné Centrum Fazole, z.s.,  
kontakt: Eva Zarezova, rcfazole@gmail.com.

smlouva na bazén obsahuje inflační 
doložku. tu schválila rada města 
bez vědomí zastupitelů na svém 
mimořádném jednání. stavba bazénu 
se opět prodraží.

Zastupitelstvo města Písku dne 6. 4. 2022 těsnou 
většinou schválilo navýšení finančního limitu na 
nový plavecký bazén s limitní hodnotou zakázky 
480 milionů korun. Následně 26. 5. zastupitelé 
nepodpořili mnou předložený návrh, aby si právě 
zastupitelstvo vyhradilo právo na schválit zadávací 
dokumentaci (pouze podporou 12 hlasů, mini-
málně potřeba hlasů 14 – nadpoloviční většina).

Tento návrh, tedy aby o výběrovém řízení roz-
hodovalo zastupitelstvo, nikoliv jen 9členná rada 
města, nepodpořili na zmíněném jednání zastu-
pitelstva členové ČSSD, KDU-ČSL, ODS, dále 
část členů ANO – JUDr. Čapek, p. Keclík, dále 
pan Mgr. Adámek a rovněž vedení města – paní 
starostka, místostarostka Trambová. (Doplňující 
informace najdete v  článku „… my, my nebozí 
zastupitelé“ na www.piseckysvet.cz.)

Rada města Písku na svém neveřejném a mimo-
řádném jednání 2. července schválila návrh zadání 
veřejné zakázky na bazén v Písku. Toto usnesení 
č. 405/22 prošlo nejtěsnější většinou pěti z celko-
vých devíti členů rady města (na tomto jednání 
6 přítomných). Dále RM na tomto jednání schvá-
lila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle 
návrhu ve složení: JUDr. Luboš Průša, Ing. arch. 
Petra Trambová, doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph. 
D., Ing. arch. Adam Halíř, Bc. Michal Fiedler, Ing. 
Petr Kouřimský, člen JHK.

Schválena byla kompletní zadávací dokumen-
tace na investiční akci plavecký bazén v  Písku. 
Tato dokumentace byla následně zveřejněna na 
portále zadavatele pod číslem VZ0143495. Tato 
smlouva obsahuje v bodě č. 7.3 informaci o sjed-

nané inflační doložce. Inflační doložka doposud 
nebyla součástí smlouvy o  dílo veřejné zakázky 
na plavecký bazén, a to ani u zrušeného výběro-
vého řízení na bazén v roce 2018, ani v roce 2021.

Dle textu smlouvy je možné nárokovat 10 % 
zdražení ceny díla. Tuto doložku je možné vyža-
dovat na stavební práce již po uplynutí celých čtyř 
kalendářních čtvrtletí po podání nabídky dodava-
telem (resp. po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
v zadávacím řízení), a to o míru inflace, konkrét-
ně dle indexu cen stavebních děl podle klasifika-
ce CZ-CC, Budovy pro sport, za čtyři kalendářní 
čtvrtletí uplynulé od podání nabídky zhotovitele 
v zadávacím řízení (tj. kalendářní čtvrtletí, ve kte-
rém byla podána nabídka, se nezohledňuje a inde-
xace se za toto čtvrtletí neprovádí).

V případě, že by v důsledku indexace ceny měla 
cena díla přesáhnout nabídkovou cenu vybraného 
dodavatele o více než 10 %, bude indexace prove-
dena pouze do výše 110 % nabídkové ceny.

Inflační doložka s  velkou pravděpodobností, 
dle zveřejněných prognóz České národní banky 
k  makroekonomické situaci v  ČR a  dle Českého 
statistického úřadu může navýšit cenu nad stano-
vený limit 480 mil. korun, který je současným li-
mitem veřejné zakázky. Tato inflační doložka dnes 
není kryta rozpočtem města a usnesením zastupi-
telstva. Jen za první čtvrtletí roku 2022 (leden-bře-
zen) vzrostl tento index dle Českého statistického 

PIŠTE NÁM své názory!
Příspěvky posílejte nejlépe e-mailem:

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

jednoduché registraci vkládat také na 
www.piseckysvet.cz.

Charita Písek pomáhá uprchlíkům i nadále. V rám-
ci Středisek pomoci v Písku a Milevsku nabízíme 
uprchlíkům materiální a potravinovou pomoc, 
sociální poradenství, asistenci, doprovod, pomoc 
s vyhledáváním zaměstnání a ubytování. Dobro-
volníci, které sdružuje Dobrovolnické centrum 
BONUM, pomáhají při materiálních sbírkách, 
při provozu Středisek pomoci, mohou poskytnout 
asistenci cílové skupině, překladatelské služby aj.

Kdy a kde nás najdete? Středisko pomoci Písek je 
pro uprchlíky otevřeno každý všední den na adrese 
Mírové náměstí 2272, Písek, od 8 do 12, více infor-
mací vám může podat pracovnice Střediska na tel.: 
tel.: 731 161 073 nebo e-mailu: strediskopomoci@
pisek.charita.cz. Milevské Středisko pomoci nalez-
nete na adrese Hůrecká cesta 227, Milevsko, každý 
všední den od 12 do 14 (tel.: 731 604 444, e-mail: 
strediskopomoci_milevsko@pisek.charita.cz). Ko-

charita Písek 
– integrační služby pro uprchlíky

AktUálNě

ordinátorku Dobrovolnického centra zastihnete 
na tel.: 731 549 778 a e-mailu dobrovolnici@pisek.
charita.cz.

Děkujeme všem, kteří společně s námi pomá-
hají lidem z Ukrajiny. Finanční sbírka na podpo-
ru uprchlíků z  Ukrajiny, kteří vyhledali pomoc 
na Písecku, je stále aktuální a podpořit ji můžete 
na účtu č. 193699144/0300. Budeme velice vděč-
ní i za jakoukoliv finanční podporu činnosti Cha-
rity Písek, která je velice široká a rozmanitá, vždy 
jde však o stejný cíl, a to pomoci bližním, kteří se 
dostali do nelehké životní situace. Přispět je mož-
né na náš účet č. 396846271/0100, děkujeme.

Za Charitu Písek VeroNiKa SKáLoVá

Aktivita „integrační služby pro uprchlíky“ probíhá v rámci dotačního programu 
integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 
financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

sMUtNý PŘíBěH...
Vzpomene si někdo, kolik let venkovní areál 
píseckého bazénu zeje poloprázdnotou – a teď 
už prázdnotou? Taková plocha k odpočinku 
prakticky uprostřed města… a nevyužita. Už 
ani to brouzdaliště pro caparty v těch dnešních 
suchopárech! Bývaly doby, když se tedy konečně 
přešlo na „letní“ provoz, že pro všechny ná-
vštěvníky nebylo kam si rozprostřít deku, nebo 
alespoň ručník. A mládež skotačila i bez všech 
možných atrakcí. 

Přitom stačilo nenechat venkovní bazén 
shnít, posílit služby o další prodejní místo drob-
ného občerstvení a vysadit pár stromů nebo in-
stalovat pevné přístřešky, aby bylo kam se před 
sluníčkem občas schovat. Měl pravdu ten čelní 
představitel Písku a okolí, který argumentoval 
tím, že se občané města bez venkovního bazé-
nu obejdou, protože je všude plno rybníků. Na-
konec… občané se obejdou i bez toho čelního 
představitele, protože je všude plno představi-
telů neméně dobře argumentačně vybavených.

LuDěK BLaha (z www.piseckysvet.cz)

Foto PS / Jelenová

úřadu o  4 %. Dle předpokladů výstavby a  plánu 
akce se může jednat o finanční navýšení celé akce 
v rozmezí 30–40 milionů korun při plném využití 
stropu inflační doložky, dle textu smlouvy o dílo.

Zastupitelé o tomto záměru nebyli informová-
ni před ani po jednání rady města. Tato smlou-
va není dostupná ani na stránkách města Písku 
a občan si ji tak musí stáhnout z věstníku veřej-
ných zakázek. Jedná se o  další netransparentní 
pokus radnice na sílu prosadit výstavbu bazénu 
a jít na ruku stavebníkům.

Výstavba bazénu s  určitostí překročí hranici 
půl miliardy korun. Dle zákona o veřejných za-
kázkách navíc dodavatel může nárokovat tzv. do-
datečné práce, občanům známé jako „vícepráce“.

Zastupitelé budou o bazénu opět jednat 11. 8.
JoSeF SouMar,  

člen Zastupitelstva města Písku
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JSDH města Písek je jednotkou kategorie JPO III/2, 
to znamená, že jednotka zabezpečuje výjezd dvou 
družstev hasičů do 10 minut a to 24 hodin denně. 
Disponujeme dvěma cisternami, dále technickým 
a velitelským automobilem.

Když se požár v Českém Švýcarsku rozšířil do 
obrovských rozměrů, byl vyhlášen zvláštní stu-
peň požárního poplachu. Znamená to, že k  ta-
kové události jsou povolávané i jednoty z jiných 
krajů. Dobrovolní hasiči však rozhodně nemohou 
jezdit jen tak, kam chtějí. K událostem je povolá-
vá Operační středisko Hasičského záchranného 
sboru a nebo zřizovatel, tedy město (obec). Proto 
hasiči svou pomoc nabídli právě prostřednictvím 
Operačního střediska. 

V pátek večer mě, jako velitele, kontaktoval ře-
ditel zdejšího odboru Hasičského záchranného 
sboru Ing. Luboš Broulim. Požadavek HZS byl na 
hasičskou cisternu, pětičlenné družstvo a zabez-
pečení třídenního turnusu v  rámci odřadu HZS 
Jihočeského kraje. Velitel má v takové chvíli dvě 
povinnosti. Jednak vybrat pět hasičů, kteří se na 
tento typ akcí hlásí dobrovolně, stihnou si napří-
klad vyřídit dovolenou a mají zkušenosti s podob-
ným typem zásahu. Zároveň zjistit, zda ve městě 

zůstane dostatečný počet hasičů, přece jen je doba 
dovolených. Když bylo hotovo, potvrdil se výjezd 
Operačnímu středisku. V sobotu, krátce po dru-
hé hodině ranní, vyjela jednotka s CAS 20 Scania 
4x4 s družstvem 4+1 směr Děčín. Zde jsme měli 
sraz s družstvy HZS Prachatice, Jindřichův Hra-
dec a táborskou dobrovolnou jednotkou. Jednot-
ka z Tábora je ve stejné kategorii jako ta písecká. 

Krátce po příjezdu na místo, po sedmé hodině 
ranní se hasiči pustili do práce. Jihočeský odřad 
měl pro zásah přidělen první sektor, tedy oblast 
v kopcích a na skalním masivu nad obcí Hřensko. 
Úkolem hasičů byla stálá doprava vody na požáři-
ště, natažení dopravních vedení, hašení skrytých 
ohnisek a  odstraňování překážek. V  místě bylo 
totiž již před požárem množství suchých stromů, 
ty byly navíc poškozeny plameny. Jen natažení 
dopravního vedení na stezku pod skály zabralo 
hasičům půlku prvního dne. I samotná trasa pro 
hadice se musela průběžně prolévat vodou. Před 

hasiči s  hadicemi šli většinou hasiči „pilaři“, ti 
měli za úkol pokácení poškozených stromů, jež 
hrozili pádem a mohly ak ohrozit zasahující ha-
siče. O  náročnosti zásahu vypovídá i  fakt, že za 
první týden došlo ke zranění skoro padesáti hasi-

čů. Naštěstí ve většině případů šlo o lehké úrazy. 
Zdravotnická záchranná služba Praha má na mís-
tě stálé stanoviště v  modulu Golem. Náš odřad 
pracoval od úsvitu do soumraku. Noční službu 
měli další hasiči. V případě nalezení větších ohni-
sek požáru byla na místě letecká podpora.  

Na zásahu bylo nasazeno téměř 800 hasičů, víc 
než polovina z toho počtu hasiči dobrovolní. Práci 
na místě odvádějí většinou stejnou, předností pro-
fesionálů byla například práce přímo na skalách 
s  využitím lezecké techniky. Kromě naší dobro-
volné jednotky se na zásahu při střídání podílelo 
i družstvo hasičů z HZS Písek. Právě s ním spolu-
pracovala naše jednotka, společně s jednotkou Tá-
bor v neděli. Další spolupráce na místě byla s HZS 
České Budějovice, Strakonice a JSDH Stebno.

Jen dílem náhody byly obě dobrovolné jednot-
ky (Písek a  Tábor) ubytovány ve stejném kem-
pu, kde loni v září při cvičení Rescue Patrol. To 
nám usnadnilo práci a ušetřilo čas. V uzavřených 
oblastech totiž nefungují ani civilní navigace, 
kterými disponujeme. Stejnou náhodou bylo 
setkání s družstvem HZS Strakonice, se kterým 
jsme spolupracovali loni s odřadem po tornádu 
na Moravě. S nadsázkou jsme debatovali, co nás 
potká do třetice. 

V  pondělí večer se obě dobrovolné jednotky 
vrátily do svých měst. Kromě pár šrámů na tech-
nice i hasičích a několika poškozených či shoře-
lých hadic nedošlo ke škodám ani úrazu. V době 
naší činnosti v  Českém Švýcarsku vyjelo druhé 
družstvo hned v sobotu, a to k požáru bytu v Pís-
ku. Od středy se pak JSDH vrátila k běžným čin-
nostem pro zřizovatele (město), například zalévá-
ní zeleně či asistence při demolici bývalé hájovny. 

Ze společenských akcí chystáme jednu k 20 le-
tům od ničivých povodní. Spolupracujeme na ní 
s Centrem kultury Písek a proběhne v pátek 12. 
srpna – více na str. 15.

LuKáŠ NeBeS
hasič a zastupitel města Písku

oblast Českého švýcarska jednotka píseckých hasičů zná, dva roky po sobě 
se zde účastnila mezinárodního cvičení hasičů a záchranářů Rescue Patrol. 
Bylo nám tak jasné, že půjde o mimořádně komplikovaný zásah...

Jak vypadá výjezd dobrovolné jednotky s odřadem, 
aneb pomáhali jsme v Českém švýcarsku

RePoRtážNeZiskovky

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

D
o

m
ácí  h

ospic

P í s e k

Brblám si pod pomyslný vous (který tedy zatím 
nemám a doufám, že ani mít nikdy nebudu), že už 
je pozdě a proč jsem si to způsobila, že zase sedím 
u počítače takhle večer. Brbly. Také se mi nelíbí, že 
musím zítra vstát brzy a dovézt Terezku na autobus. 
Brblybrbly. Taky mám trochu hlad. Brbly. 

Včera se mi nechtělo od jezera v  Hallstattu. 
Brbly. Bylo tam totiž táááák krásně. Moje duše 
u jezer plesá a já přestávám brblat pokaždé, když 
vidím vodní hladinu. Zajímavý úkaz. Když jsem 
ubrblaná, vezměte mně k vodě a máte ode mne 
rázem klid. Už nebrblám. Sedím tiše jako pěna 
a sleduji vodu, lesklou, mokrou, jiskřivou či tem-
nou, pohyblivou nebo tichou. Odráží svět venku 
a  hluboko uvnitř skrývá tolik tajemství. Nabe-
rete vodu do dlaní a  je průzračně čistá…byla. 
Včera. U  jezera. Brbly. Proč všechno krásné tak 
rychle utíká? Proč už je za námi víc než polovina 
prázdnin? Mám zřejmě nějaký zásadní problém 
s  časem, pozoruji to již delší dobu. Nevyhovuje 
mi, jak si dělá, co chce. Zejména, že utíká. Kam 
probůh tak pospíchá? Mohl by kráčet, mohl by se 
dokonce ploužit. Obzvlášť, když sedím na břehu 
jezera. Mohl by mi dopřát trochu víc… času. Děti 
jsou mnohem větší, než by měly dle mého názo-
ru být, kam se poděly ty dětské kulaté obličejíky 
a kde se tady vzaly ty dvě bytosti, které obrací oči 
v sloup a za chvíli budou skoro větší než já? A vů-

bec, dneska ráno byl ve vzduchu cítit podzim, 
u řeky foukal chladivý srpnový vítr a to znamená, 
že se ani nenadechnu a budu péct vánoční cukro-
ví. Že ne? O co se vsadíme? Brblybrbly.

Jedeme autem domů, za oknem se míhá kraji-
na malebných rakouských hor a kopců, krávy se 
pasou a vůbec netuší, že je mám v hledáčku svého 
okýnka. Pomalu se blížíme k Čechám a uvnitř mne 
se vynořuje ten známý pocit. Návrat. Domů. Pře-
jedeme hranice a já cítím v kostech, že tady, tady je 
to „moje“, ať to bylo kdekoliv jinde sebe krásnější. 
A zase neodolám a musím si to říct, to staré zná-
mé, omšelé, ale tak nesmírně pravdivé… DOMA 
je DOMA. Jen tak, sama pro sebe, potichoučku, 
aby mne nikdo neslyšel. Přijíždíme do Písku, pocit 
domova zesiluje, otevírám dveře, za nimi na mně 
zírají dva páry zlatých očí našich koček, usedám 
na židli a… najednou nebrblám (a to ani nesedím 
u  vody). Je krásné někde být a  je ještě krásnější 
mít se kam vrátit. Čas chvíli posečká a protáhne 
si hřbet, než se rozkoukám a nadechnu a zapus-
tím zpátky svůj kořínek doma. Kde je DOMA? 
Doma je tam, kde jsou s  vámi vaši blízcí…ano, 
mám na mysli všechny ty, které máte nejradši na 
světě, přestože byste je někdy nejraději vystrkali za 
dveře a zamkli na sedm západů. Doma je tam, kde 
vám uvaří čaj, když vám není dobře. Kde vás obe-
jmou a dají vám pusu. Doma je tam, kde se večeří. 

krásný letní den, milí čtenáři Píseckého světa. srpnový den. svatá Anna, 
chladna z rána. U mě je ale právě teď, jako obvykle, když mi na záda dýchá 
uzávěrka Píseckého světa, pozdní neděle večer... 

Athelasové letní 
pozvání k (ne)brblání

Doma je taky tam, kde se vyměňují názory, kde 
nutíte uklízet jiné členy domácnosti, zatímco oni 
vzdorují. Doma je místo, kde voní bramboračka 
na plotně nebo štrůdl v  troubě. Anebo taky ne, 
když se vám nechce. Doma probíhají tisíce brblání 
a stížností, požadavků a nároků. Ale najdete tam 
i  spousty smíchu a  radosti. Třeba vanilkový pu-
dink s  piškoty nebo svíčkovou. Když se za vámi 
zavřou dveře domova, jste uvnitř a můžete si dělat, 
co uznáte za vhodné. Můžete brblat jak chcete, ale 
povím vám (a hlavně sobě) jednu věc… je vlastně 
bezva, že máme na co brblat. To totiž znamená, že 
se máme naprosto výborně. 

Brblat na hromadu nádobí je důkazem, že jsme 
večeřeli. Brblat na cestu zpátky od průzračného 
jezera znamená, že jsme u  něj mohli chvíli být. 
A tak vám posílám jedno malé srpnové athelaso-
vé pozvání: jen si klidně zabrblejme, postěžujme 
si na svět a věci v něm. A hned potom si pojďme 
užít ten pocit, že téměř každé „brblybrbly“ je spo-
jené s něčím, co je. S něčím, co můžeme. S něčím, 
co máme. S  tím, že žijeme a  život prostě přináší 
nejrůznější věci na brblání. Tak jsem si trošku za-
brblala, no… děkuji vám za přečtení a  na závěr 
vám chci říct, že u nás v hospici právě nebrbláme. 
Máme totiž krásnou novou ambulanci paliativní 
medicíny, která se pomalu rozjíždí a jejíž slavnost-
ní a oficiální otevření chystáme na září, až budou 
všichni zpět z dovolených. Připravujeme také Pa-
pučový den, který se bude konat ve středu 5. 10. 
2022… a kdyby náhodou se někomu z vás chtělo 
nám uplést nebo uháčkovat krásný, měkoučký pár 
pletených ponožek nebo papučí, který bychom 
mohli nabídnout k prodeji v našem dobročinném 
stánku, budeme se moc radovat. A zatímco se děje 
tohle všechno, naši lékaři, zdravotní sestřičky, so-
ciální pracovnice a  pečovatelky a  všichni ostatní 
zaměřují svou pozornost tam, kde je jí potřeba 
nejvíc. Jezdí DOMŮ za našimi pacienty a  starají 
se o ně, pomáhají jejich blízkým a rodinám v mo-
mentech, kdy bychom si všichni možná přáli umět 
zpomalit čas. A  kdy jsme vděční za každý oka-
mžik, který máme k dispozici.

Přejeme vám pohodový srpnový čas plný pří-
jemně chladných rán a užijte si každou drobnou 
stížnost i radost, která vás potká. A pozdravujte 
DOMA.

Z Domácího hospice athelas
KatKa LiteráKoVá

FUMAs (Původní Bureš) v Balzám café
Rádi bychom vás ve čtvrtek 18. srpna pozvali 
do Balzám Café na promenádu u řeky Otavy 
(u Sladovny) na koncert FUMASE (Jaromíra 
Františka Fumase Palmeho) – frontmana a téměř 
výhradního autora všech písní pražské skupiny 
Původní Bureš, malíře a ilustrátora knih. Jako 
host se představí originální hudebník Mates von 
Lunapark. Koncert začíná ve 20 hodin. Hudební 
setkání pořádá Společnost za práva zrcadel ve 
spolupráci s Balzám café.

ZByNěK KoNViČKa
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Máte dobrodružného a objevitelského ducha? 
Rádi poznáváte lidi, kultury i způsob života 
mimo svoje domácké prostředí? Jedním z nej-
lepších způsobů, jak poznat a možná i pochopit 
ducha pro nás exotických krajin, je ponořit se 
do místní kuchyně. 

Jídlo je přece prvek, který lidi odedávna spojuje. 
Festival nesoucí název Všechny chutě světa je skvě-
lou příležitostí, jak podniknout takovou gastrono-
micky objevitelskou cestu kolem naší planety, aniž 
byste se museli hnout z jednoho místa. To nejlepší 
ze světového street foodu ochutnáte na výsta-
višti v  sobotu 20. srpna. Příznivci dobrého jídla 
a pití si na své přijdou od 10 do 20 hodin. Vybírat 
budete ze široké nabídky specialit – raclette, suše-
né francouzské klobásky, srbská pleskavice, trhaná 

všechny chutě světa na výstavišti

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

TIPY Píseckého světa z kalendáře akcí

Marie je absolventkou Fakulty výtvarných umění 
VUT v Brně, kde momentálně působí jako peda-

gožka. Ve své tvorbě se zabývá malbou, kresbou 
a uvažuje o možnostech textu ve výtvarném umění. 

V projektu, který je momentálně nainstalovaný 
ve Sladovně však textovou část upozaďuje oproti 
atmosférickému prostředí a dává větší prostor 
malbám. „Ráda pracuji s architekturou a scénografií, 
moje výstavy jsou tedy často něco jako scéna. Divák 
se v tom prostoru pohybuje, může tam něco zažívat 
a tvoří si vlastní příběh. Já vytvářím atmosféru a ur-
čitou linku té nálady,“ popisuje tvůrkyně. Výstavu 
je možné navštívit do 2. října 2022.

KaroLíNa VoráČKoVá, Sladovna Písek

v úterý 2. srpna proběhlo v rámci cyklu Umění žije v Malé galerii písecké 
sladovny zahájení výstavy s názvem sutiny zní bzukotem včel umělkyně 
Marie štindlové. 

PoZváNky

Petra Vichrová se narodila v Počátkách v roce 1978, 
je absolventkou několika vysokých výtvarných škol, 
včetně AVU. Působí jako vysokoškolská pedagožka, 
na Katedře výtvarné výchovy Jihočeské univerzity 
učí malovat budoucí učitele výtvarné výchovy. 
Navíc vede v Českých Budějovicích velice úspěšný 
výtvarný ateliér pro veřejnost. V Písku se předsta-
vuje se svými hyperrealistickými malbami, výstava 
dostala název Permanentní p(l)ast. Její náměty jsou 
zcela obyčejné, třeba pečlivě zvážené ovoce umís-
těné v igelitovém sáčku. To z výtvarného hlediska 
nabízí určitou vizuální přitažlivost, kterou výtvar-
nice ale shazuje pohledem na hnilobu vznikající 

Plast v muzeu a 
o léčení vojáků v Protivíně

v neprodyšném obalu. Odkazuje tak k pomíjivosti 
života i k problému nadprodukce a degradace zboží 
a všudypřítomnému používání plastů.

„Při pohledu na plátna se nemusí divák cítit 
úplně komfortně, přestože autorka jen zobrazuje 
prostý fakt, se kterým se můžeme denně setkat 
v obchodech v podobě kusů masa ležících na pul-
tech,“ komentují kurátoři výstavy Zuzana Duch-
ková a Zdeněk Duda další z prezentovaných cyk-
lů, který znázorňuje vepřové srdce opět zabalené 
do igelitového pytlíku. Další soubor vystavených 
obrazů se zabývá uvadajícími květinami. Toto 
téma není pro umělce nikterak nové, Vichrová 
mu však dává jiný rozměr, rozhodně nejde o tra-
diční honosná zátiší. Českobudějovická výtvarni-
ce vadnoucími rostlinami v papírových obalech 
či skleněných vázách poukazuje na fakt, že sice 
dělají lidem radost, na druhou stranu je součas-
ný světový obchod s řezanými květinami spojen 
s řadou otázek okolo ochrany životního prostře-
dí, vždyť 98% prodaných květin v České republi-
ce pochází ze zahraničí... 

Hyperrealistická zamyšlení Petry Vichrové bu-
dou k vidění do 18. září, 6. září od 16 hodin pak 
bude mít písecké výtvarné publikum možnost 

Druhá polovina prázdnin – už v ní všichni cítíme podzim, přesto ještě můžeme 
užívat plodů léta. v muzeu stále ještě trvá keltská výstava, připomínáme si 
grafika a typografa václava Bláhu, avšak v Malých výstavních síních píseckou 
výtvarnici Michaelu Paškovou vystřídala autorka z Českých Budějovic.

navštívit komentovanou prohlídku přímo s  au-
torkou. 

Do druhé poloviny se překlopila i sezóna v Pa-
mátníku města Protivína, což vždy znamená stří-
dání výstav. Snímky pavouků tu 11. srpna střídají 
historické protézy, staré chirurgické nástroje, 
množství fotografií a  zachycených vzpomínek. 
Nová výstava Protivínský lazaret za I. světové 
války totiž povypráví slovem i obrazem o léčení 
vojáků na protivínském zámku. Prostory patřící 
v  té době rodu Schwarzenbergů posloužily Ra-
kousko–uherské armádě jako lazaret. Ten byl ve 
městě nad Blanicí zřízen jako pobočka Červe-
ného kříže Terezií ze Schwarzenberga a  řídícím 
lékařem zde byl známý protivínský lékař – Dr. 
Křišťan Pokorný. Lazaret fungoval mezi léty 1914 
– 1917 a byl značně vytížen i díky dobré dostup-
nosti – město bývalo v té době důležitým želez-
ničním uzlem. Výstava připomíná i  dobročin-
nost místních obyvatel, kterou se snažili zlepšit 
nezáviděníhodné podmínky zraněných vojáků. 
Výstava bude zájemcům přístupná stejně jako 
celý Památník do 30. října. 

KLára KouBoVá, Prácheňské muzeum

Atmosférická výstava o proměně, 
zániku a naději ve sladovně

masa, šťavnaté burgry, asijské speciality. V nabíd-
ce budou také pálivé a exoticky kořeněné pokrmy. 
Potrpí si váš mlsný jazýček spíše na sladkosti? Pak 
budou pro vás připraveny dozlatova usmažené 
koblížky, churros, křehké palačinky nebo lehké 
makronky. A postaráno bude pochopitelně i o pit-
ný režim. Je libo limonádu, kávu, víno, pivo či ci-
der? To vše na festivalu najdete. Nebude chybět ani 
bohatý doprovodný program pro dospělé i děti, na 
které čekají kreativní dílny, tvoření pískem, malo-
vání na obličej, kurz výroby sushi a mnoho další-
ho. O hudební doprovod se postará báječná kapela 
Lovesong Orchestra, bubeníci Mariachi de Praga 
a Scott Ibex. Kombinace příjemné atmosféry, zá-
bavy a také poznání nových chutí i lidí – může být 
náplň skvěle stráveného dne.    -CK-

NeBe NAD kNiHovNoU
V sobotu 20. 8. od 21:00 hodin se můžete zúčastnit 
veřejného pozorování noční oblohy s hvězdářem 
a astrofotografem Václavem Kubešem. Kapacita ast-
ronomické pozorovatelny je omezena na 20 osob. Pro 
zajištění místa přijďte prosím včas. Sraz účastníků 
je v Soukenické ulici u zadního vchodu do budovy 
MěK Písek. Tel. hvězdář: 724 062 600.

Ani Městská knihovna v létě 
nespí – přijďte se přesvědčit

FilMy 68/69 – sPAlovAČ MRtvol
Ve čtvrtek 25. 8. od 21:00 zve knihovna na  komen-
tované promítání filmu Spalovač mrtvol (1968) 
režiséra Juraje Herze podle novely Ladislava Fukse. 
Hororová černá tragikomedie, která skončila na 
řadu let v trezoru. Doprovodný program k projektu 
Kameny zmizelých s výkladem historika Kamila 
Činátla (ÚSTR). Venkovní scéna, vstup zdarma.

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 Trager® http://www.trager.cz

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

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

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

– Jirka Macháček, info@strom-setkavani.cz.
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jedním ze zcela mimořádně vydařených děl. Nehle-
dě na stránku čistě výtvarnou: na sílu výrazu, jejž 
umělec dosáhl, jakkoliv se to zdá být neuvěřitelné, 
bez výraznější nadsázky (aniž by vykročil z rámce 
akademicky zodpovědného ztvárnění těla), nebo 
na jeho zacházení s napětím mezi nahotou a za-
halováním (klobouk, brýle, fotoaparát v pouzdře!), 
vnášejícím do díla i určitý prvek absurdity. 

Hladký tenkrát na Salónu vystavil také své ob-
líbené „Dobré ráno, Mistře“, úsměvně se hlásící 
k obecně orientovanému (a vždy lehce ironickému) 
humoru, nicméně jádro celé jeho tvorby je kupo-
divu spíše vážné. Jakoby zcela vážný a  seriózní 
odchovanec dobré akademické tradice (studoval 
v  letech 1960-66 na pražské AVU u  prof. Hladí-
ka) chtěl jít hloub pod kůži povrchnosti (a pracně 
pěstovaného obrazu své doby a společnosti) a ob-
jevil při tom vypovídací sílu jemně poťouchlého, 
inteligentního humoru. Humor je Hladkému dán 
už od přírody a kdo jej zná, dobře ví, že navenek 
jím Mistr ani moc nehýří. Mistr Hladký, nakonec 
zodpovědný vysokoškolský pedagog, obvykle jen 
komentuje, občas rýpavě, ale zpravidla trefně. Stej-
ně jako je rýpavá a  trefná celá jeho tvorba. Jeho 
„Degenerálové“, krutá zpodobení degenerované 
moci nechvalně proslulých generálních tajemníků, 
vznikali už za studia na AVU. Další díla jsou méně 
expresívní a nacházíme v nich už typickou Hladké-
ho úsměvnost, nicméně vždy provázenou vědomím 
smutku nad stavem věcí, jež sochař svou úsměvnou 
ironií komentuje. Eroticky žertovní „Spermoníci“, 
„Česká otázka“ s jejími „Broilery“ a „Lezouny“, na-
dutí hlupáci s pendreky co „Pilíře“ normalizace... 
až po slavného „Tajemníka“ s aktovkou a  „Gene-
rálního zahradníka“, povinně přejmenovaného na 
„Zlatou renetu“. Nehledě na to, že i  dnešní doba 
skýtá témat víc než dost. Stejný humorný odstup od 
povinné reprezentativní vážnosti dýše i z Hladkého 
četných děl pro veřejná prostranství a úřední budo-
vy: i když tam jde o prostá zpodobení hrajících si 
školáků, bruslařů anebo sportovců, sotva lze kolem 
nich přejít bez úsměvu a bez zamyšlení nad častým 
rozporem mezi obecně udržovanými pravdami 
a daleko prostší a někdy i úsměvnější realitou. Ne-
veselý humor Gogolových děl byl kdysi přirovnán 
ke „smíchu skrze slzy“. Zdá se, že na tvorbu Jaro-
slava Hladkého se to hodí zcela přesně.“

Josef kroutvor: „Jak je dnes už zřejmé, i  léta 
sedmdesátá i osmdesátá byla sice dobou velké psy-
chické frustrace, nicméně také dobou pobízející 
k tvorbě, ironii a grotesknímu humoru. Je to celkem 
pochopitelné, neboť člověk se bránil a hledal oporu 
v umění a společenství přátel a blízkých lidí. S tou-
to dobou byla spojena i tvorba Jaroslava Hladkého, 

Po studiích na střední škole nastoupil do sochařské-
ho ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze 
u prof. Karla Hladíka. Působil jako pedagog na fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze.  Jaroslav Hladký se 
ve své tvorbě zabýval především realisticky pojatou 
figurou se sportovní tématikou pro budovy škol 
a sportovní areály. V roce 1982 vytvořil pro park 
Folimanka legendární sochu Skateboardista, která 
svým námětem předběhla svou dobu, bohužel byla 
při revitalizaci parku v roce 2008 odstraněna.

Jaroslav Hladký: smích skrze slzy 
Jaromír adamec: „Když Milouš Jakeš se svou suitou 
kdysi procházel Salónem pražských výtvarníků, 
užasle vrtěl hlavou, nicméně trousil kolem sebe 
moudré postřehy. Jedno ze svých zastavení věnoval 
dílu akademického sochaře Jaroslava Hladkého, ale 
u něho neřekl nic. Jen poplašeně zamrkal a polkl. 
Jmenovaný Mistr, tehdy v plné síle svého realismu, 
kořeněného však vždy notnými dávkami humoru, 
vystavil mírně nadživotní zpodobení čehosi na způ-
sob českého rekreanta v bratrské NDR: v plné kráse 
jeho nahoty (polychromovaná socha nezanedbala 
ani „civilizační“ bělost míst obvykle skrývaných), 
s fotoaparátem zřetelně endérácké provenience 
(opět) na pivním panděru, na hlavě s kloboukem 
propagujícím výrobky n. p. Barum. Ruce měl za 
zády (a v nich žváro) a na tváři, částečně kryté 
slunečními brýlemi, výraz nadutého blbce. Pokud 
někdo pomýšlel na výtvarné zpodobení výdobytků 
„reálného socialismu„ tehdejších let, pak Hladkého 
„Hambář“ (psaný dokonce s „m“) je bezpochyby 

umělce se sklonem k lehké ironii a nadsázce. Jeho 
metafory byly vždy snadno čitelné laikům i profesi-
onálům, a proto nacházely ohlas. Hladký reagoval 
spontánně, pozorně a řekl bych, že i s příznačnou 
skromností. Do jeho pošklebků a sochařských gest 
se vždy nějak přimísila i  stopa lítosti a  povzdech 
nad nesmysly a  hloupostí. I  Jaroslava Hladkého 
lze zařadit di okruhu tkzv. školy české grotesky, au-
tomatického hnutí z  let totality. Patřili sem Karel 
Nepraš, Jiří Sopko, Jiří Načeradský, Zbyšek Sion, 
z mladších se podobně projevoval například Vla-
dimír Kokolia či Jaroslav Róna. Nešlo samozřejmě 
o  jednotnou stylisaci, definovanou poetiku, ale 
typické cítění a  prožívání všudypřítomné absurdi-
ty. Sochařské dílo Jaroslava Hladkého je skloube-
no vnitřním řádem, zaujetím a  snahou zanechat 
svědectví. Humor se vstřebává, doslova vsakuje 
dovnitř a zůstává groteskní lidská figura jako apel 
morálního principu. Nepochybuji o  tom, že Jaro-
slav Hladký je bytostně český figuralista! Absurdní 
a  groteskní zkušenost minulých let je už zapsána 
do našich kódů a biorytmů stejně jako historie mo-
derního českého umění.“

V  galerii Prácheňského muzea měli možnost 
návštěvníci zhlédnout výstavu Jaroslava Hladkého 
v roce 2016, kterou doprovázel i katalog. Autor, je-
hož rodinné kořeny pocházejí z Písku a mládí vždy 
v letní době trávil na chatě v oblasti legendárního 
Smetiprachu na Otavě, nyní se svojí ženou Kate-
řinou již mnoho let žije na chalupě v překrásném 
kraji v okolí obce Sedlec-Prčice, odkud jsme vezli 
na jmenovanou výstavu sochy. Ve sbírkách muzea 
se po skončení výstavy usídlily dvě sochy a jedna 
drobná studie Malé plavkyně, mi dělá radost na 
mém psacím stole. Díla Jaroslava Hladkého jsou 
zastoupena v  Alšově jihočeské galerii, Národní 
galerii v Praze a soukromých sbírkách USA, Číny 
a mnoha států v Evropě.

S  Jaroslavem Hladkým a  jeho ženou na jejich 
chalupě, kde se čas zastavil nejméně před 100. 
lety, je vždy pro mne časem naplněným velkou 
radostí, umocněnou nádhernou krajinou, mírem 
a klidem, stranou všech neštěstí současného svě-
ta. „Malá plavkyně“, která stojí před stodolou, kde 
má Jaroslav Hladký atelier, se dívá směrem k cha-
lupě a  její svěží půvab zkrášluje neméně krásný 
prostor v  okolí chalupy. Originál je proveden 
v bronzu a je umístěn v Praze v Hloubětíně.

ireNa MaŠíKoVá KoNŠtaNtoVá

sochař Jaroslav Hladký 
s úsměvem osmdesátníka

sochař Jaroslav Hladký se narodil 1. července 1942 v Praze. Mezi lety 1956 a 1960 
studoval střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou v karlových varech 
u prof. strnada. Dovolujeme si popřát mu hodně zdraví k osmdesátinám.

Zatím jsem v pekle nebyl, ale představuji si, že 
je naplněno bolestným úpěním trestaných hříš-
níků. I náš tábor byl naplněn bolestným úpěním 
každého, kdo byl zrovna bodnut muchničkou 
místně nazývanou chechén (čti jején) nebo obecněji 
puri-puri. Přemýšlel jsem, co jsme komu udělali, 
že jsme takto trestáni. Domníval jsem se, že jsem 
vůči hmyzímu bodnutí dost otrlý. Každoroční 
nálety komárů při letních táborech na Řežabinci 
jsem nijak zvlášť neprožíval. Ani bodnutí včelou 
nebo vosou mne nevyvádělo z míry. Ale tady to 
bylo jiný kafe. Nezůstalo totiž u bolesti z bodnutí. 
Místo vpichu zčervenalo a silně pálilo. Po něko-
lika útocích jsme hledali spásu. Bylo nám jasné, 
že zdrojem je naše, do této chvíle milovaná řeka. 
Právě v ní se daří larvám těchto muchniček. Její 
chladná voda obsahuje jen málo řas, a tak to jsou 
právě larvy těchto muchniček, které tvoří hlavní 
složku potravy „akvarijních“ rybek v Yuruaní. 

I když jsem býval aktivním akvaristou, toto po-
znání užitečnosti muchniček mou bolest nezmen-
šilo. Od podvečera se v blízkosti tábora nedalo nic 
dělat. Protože jsme počítali s tím, že u řeky zůsta-
neme ještě zítra do odpoledne, vyslali jsme dob-
rovolníka do vesnice pro chleba a podle případné 
nabídky třeba i dalších využitelných potravin pro 
návštěvu Roraimy. Zájem byl, protože cesta do 
vesnice byla osvobozením od muchniček. Aleš 
se přihlásil jako první, a  tak odešel do vesnice. 
Ostatní buď utekli dál od řeky do savany, nebo se, 
jako já, zavřeli do stanů. Já využil čas k plánování 
dalšího programu a psaní deníku. Zítra ještě věnu-
jeme větší část dne zoologickému a botanickému 
průzkumu okolí a v podvečer už se přemístíme do 

expedice Zoogeos – venezuela
9. část: každý ráj má svého ďábla

vesnice a tím muchničkám utečeme. Pozítří brzy 
ráno totiž chceme zahájit výšlap na Roraimu. Od-
hadem to bude na 6 až 7 dnů. Proto dohodnul Aleš 
v pekárně, že nám zítra upečou chleba i sebou. 

Ráno jsme si k  snídani dali vesnický chleba. 
Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že je 
sladký s chutí podobnou mazanci. Aleš se ve vsi 
nechal ukecat k soukromému nákupu místní spe-
ciality. Jednalo se o sklenici čalamády složené z čili 
a termitů. Tou si hned okořenil svůj sladký krajíc. 
Nechali jsme se také zlákat. Pálivá chuť mi neva-
dila, ale tvrdé termití hlavičky skřípaly mezi zuby 

jako zrnka písku. No, nestane se to mým oblíbe-
ným jídlem. Sladký chleba by nebyl nejvhodnější 
přílohou k  suchým kořeněným salámům, které 
jsme si vzali pro cestu a pobyt na Roraimě. Proto 
jsme vyslali do pekárny rychlého posla s prosbou 
o upečení chleba slaného, což bylo přislíbeno. Po 
snídani jsme se vydali různými směry na průzkum 
a dokumentaci okolí. Část výsledků průzkumu je 
na fotkách. I  když jsou naše specializace různé, 
jsme všichni zoologové a tak si všímáme všech ži-
váčků, ale i zajímavých rostlin. Protože okolí byl 
různorodé, nebylo nutné chodit nijak daleko. Já 
jsem se vydal proti proudu, kde byl v řece ostrov. 
Kousek od tábora jsem narazil na zajímavý strom, 
jehož červená květenství připomínala štětky na 
vymývání lahví. Zvláštní bylo, že jednotlivá kvítka 
byla pevná, jako by byla z vosku.  

Když jsem chtěl přerodit na ostrov, uviděl jsem 
u břehu tůňku s vajíčky, u které seděla žába. Jed-
noznačně se jednalo o nějakého většího zástupce 
rosniček. V  táboře mi ji odborníci na obojživel-
níky a plazy, Zdeněk a  jeho syn Kuba, určili po-
dle klíče jako rosničku pracovitou (Hyla boans). 
Přízvisko pracovitá dostala proto, že si nádržky 
pro své potomstvo při břehu vyhrabává. Náletem 
zarostlý ostrov neposkytl žádný zoologický objev. 
Moje zájmy jsou ale širší. Pěstuji kaktusy a v men-
ší míře i orchideje a tillandsie. Proto mne potěšil 
nález atraktivního zástupce se širokým stonkem. 
Když jsme se kolem patnácté hodiny sešli v tábo-

ře, čekalo nás tam seznámení se vzácným úlovkem 
netopýráře Radka. Jednalo se o netopýra nosaté-
ho (Rhynchonycteris naso). Je to druh zvláštní ve 
dvou věcech. Na rozdíl od většiny netopýrů nespí 
zavěšen na větvích hlavou dolů, ale přitisknut ke 
kmenům stromů. Tam se osvědčila druhá u  ne-
topýrů neobvyklá věc, a  sice srst vyrůstající i  na 
létacích blánách. Protože je malý a zbarvením srsti 
připomíná lišejníky, splývá s podkladem a  tak je 
dobře maskovaný a  tím chráněný před predáto-
ry. Zrovna jsme se chystali bourat stany a  balit, 
když proti proudu připlul od vesnice indián na 
dlabané kánoi. Domnívali jsme se, že jde o  ná-
vštěvu zvědavce, který se bude chtít družit. Ale 
on si nás vůbec nevšímal. Nalovil si v  tůni pod-
běrákem s jemnou síťovinou rybky a zase odplul. 
Zřejmě šlo o maso k večeři. Nějak se nám příčilo, 
že pestrobarevné akvarijní ryby nemusí sloužit 
jen k potěše oka, ale mohou mít i praktické vyu-
žití. Když jsme dorazili do vsi, bylo naším prvním 
úkolem vyhledání někoho, kdo nás zítra vezme na 
Roraimu. Bez místního průvodce se tam totiž ne-
smí. A kam jinam by si šel Čech pro radu, než do 
hospody? Na náš dotaz hostinský odpověděl: „Už 
nikoho nemusíte shánět, už průvodce máte, jsem to 
já.“ Ještě dohodnout cenu a pro dnešek máme po 
starosti. Stalo se a smlouva byla zapita plechovko-
vým pivem. Hospoda nám poskytne nejen večeři, 

ale i  azyl pro přespání. No není to krásný závěr 
dne? Ale ještě je před námi večer. Pan hostinský 
pozval své příbuzné a přinesl kytaru. Ta šla z ruky 
do ruky a tak se jihoamerickou nocí nesly písničky 
Kryla, Redla, Nohavici, Žalmana, ale také Niagá-
ra, Dajána nebo Japonečka. Úspěch slavili i Slavíci 
z Madridu. Koncert přilákal pár vesničanů včetně 
fanynek. Ale ti do otevřeného prostoru hospody 
nevstoupili. Koukali jen přes hrazení.  

text a foto KareL PeCL,
spolupracovník Prácheňského muzea
a Záchranné stanice živočichů Makov

Do sedmnácté hodiny jsme považovali naše tábořiště na břehu řeky yuruaní 
za ráj. Jenže od té chvíle se ráj pozvolna měnil v peklo. Projevovalo se to 
nejdříve občasnými a poté čím dál častějšími bolestnými výkřiky táborníků...

cestoPis

Alešova snídaně, sladký chleba s termití čalamádou

Netopýr nosatý

Hlíznatá tillandsie z ostrova

Jaroslav Hladký a Irena Mašíková, vernisáž v galerii 
Prácheňského muzea 2016, foto Václava Komasová

Mladá plavkyně. Foto Michal Mašík

kUltURA

Diváci z kytarového koncertu
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vaším úkolem je co nejrychleji doplnit tabulku číslicemi 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, 
řádku, a ani v jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.

SUDOKU: 

PUBlicistikA

v těchto dnech uplyne dvacet let od 
začátku ničivých povodní v roce 2002. 
velká voda připravila tisíce lidí o střechu 
nad hlavou. Město Písek patřilo mezi 
místa, která byla v roce 2002 povodněmi 
zasažena nejvíce. 

Byla evakuována celá část města na březích 
řeky. Desítky lidí byly evakuovány pomocí vr-
tulníků a motorových člunů hasičů. Srpnové po-
vodně tenkrát v Písku způsobily rozsáhlé škody 
a poničily i píseckou chloubu – Kamenný most. 

Od povodní vyrostla v Písku celá jedna generace. 
Spousta lidí si již nepamatuje, kam voda sahala 
a jak to ve městě vypadalo. 

Tuto událost si připomeneme v pátek 12. srp-
na od 15 hodin akcí 20 let od povodní. Pohled na 
celé Písecko v srpnu 2002 můžete zhlédnout v do-
kumentu „Když přijde voda“, který bude promítán 
na velkoplošné projekci po celou dobu připomín-
kového odpoledne. Dokument je dílem místních 
občanů a  obsahuje záběry, které obletěly celý 
svět. Hasiči města Písek, kteří přišli s myšlenkou 
tuto akci uspořádat společně s  Centrem kultury 

Dvacet let od povodní – vzpomínáte?
Ze sPoleČNosti

Zemřeli:
Pohřební služba Habich
5. 7. Josef Wendl, Praha, 69 let
6. 7. václav Chlad, Písek, 79 let
6. 7. Jindřiška lhotová, Čimelice, 82 let
7. 7. Bedřich Mikl, Bernartice, 82 let
7. 7. Jan Tkáč, Prachatice, 77 let
9. 7. Miloslava Marešová, Písek, 87 let
10. 7. Petr Máška, Putim, 69 let
11. 7. Milada Tajblová, Cerhonice, 87 let
11. 7. šárka Straková, Písek, 98 let
11. 7. antonín kříž, Písek, 78 let
12. 7. Rostislav Smetana, Třešeň, 81 let
13. 7. anna vlasatá, Ražice, 75 let
14. 7. květa Slavíková, Písek, 86 let
14. 7. šárka harvanová, Písek, 38 let
16. 7. Jiří dostálek, Mirovice, 37 let
17. 7. Jiří hájek, Králova Lhota, 74 let
18. 7. Marta Bicanová, Písek, 89 let
18. 7. Olga Pešulová, Písek, 74 let
18. 7. Milan dvořák, Písek, 93 let
19. 7. Jiřina votavová, Skály, 85 let
19. 7. Jitka hlinková, Protivín, 82 let
19. 7. Jana varhaníková, Písek, 56 let
20. 7. Miloslav Mašek, Písek, 65 let

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

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

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

5. 8. václav vazač, Písek, 81 let
6. 8. Jana Čuková, Semice, 61 let
7. 8. Zdeňka votavová, Písek, 77 let

Pohřební služba Ave FeNiX
6. 7. Jiří Říha, Cerhonice, 93 let
8. 7. Marie Malá, Písek, 92 let
8. 7. Jaroslav Pinker, Újezd, 67 let
11. 7. alena eliášková, Písek, 66 let
12. 7. Jaroslav Cibulka, Svatonice, 66 let
13. 7. Bartoloměj šavrda, Písek, 76 let
14. 7. Marie Zobalová, Písek, 83 let
14. 7. václav Neškodný, Vodňany 79 let
20. 7. karel havlíček, Písek, 80 let
20. 7. Blažena Bouchalová, Protivín, 81 let
21. 7. Marie Rodová, Písek, 80 let
22. 7. František kozák, Praha, 77 let
23. 7. vladimír Tesárek, Písek, 73 let
24. 7. ladislav Střízek, Svatkovice, 85 let
24. 7. Růžena Ťupová, Písek, 87 let
24. 7. Josef adámek, Písek, 73 let

21. 7. hana Majdlová, Čížová, 72 let
21. 7. Jaroslav Průža, Křenovice, 86 let
22. 7. Jiří kolařík, Písek, 74 let
22. 7. vladimír kanda, Protivín, 73 let
23. 7. Marie Pecková, Milevsko, 87 let
23. 7. Miroslav Růžička, Čížová, 83 let
24. 7. antonín Mužík, Písek, 57 let
24. 7. Jarmila Fořtová, Písek, 90 let
24. 7. Marie křepinská, Písek, 85 let
25. 7. Marie Musilová, Protivín, 68 let
25. 7. Jana Sýkorová, Písek, 61 let
26. 7. Jaroslava kvěšková, Písek, 71 let
26. 7. Jaroslav levý, Kestřany, 73 let
26. 7. Stanislava kaderková, Písek, 88 let
26. 7. Jiřina langerová, Písek, 83 let
27. 7. ludmila Boušková, Písek, 83 let
27. 7. anna Matějková, Jamný, 96 let
28. 7. vlasta koubková, Podolí II, 80 let
28. 7. Jaroslava šimečková, Písek, 90 let
29. 7. Marie kumherová, Mirovice, 65 let
30. 7. Jiří Stropnický, Písek, 88 let
31. 7. Marie Bílková, Čížová, 75 let
1. 8. Ing. libor Skála, Boletice, 72 let
1. 8. Jan Schránil, Dolní Ostrovec, 83 let
1. 8. Jindřich kalous, Písek, 87 let
1. 8. Stanislava Mašlaňová, Ohař, 56 let

Jakoukoli 
inzerci,

poděkování, 
reklamní články, 

vzpomínky na 
zesnulé, vzkazy, 

nabídky aj. 
v tištěném Píseckém 

světě i na webu 
www.piseckysvet.cz

domluvíte na tel. 
607 777 993 

nebo e-mailem:  
inzerce@

piseckysvet.cz

Ze sPoleČNosti

5. 7. lucii Pavlínové, Zběšičky, syn Matěj Pavlín 
6. 7. daně Svobodové, Jetětice, 
 dcera Tereza Svobodová 
6. 7. Jaromíře vondráškové, Vodňany, 
 dcera anna Benešová 
7. 7. Gabriele Rybák, Písek, syn Quido Rybák 
8. 7. Nikole Bělíkové, Písek, dcera viktorie Forejt 
8. 7. Gabriele Stojanové, Žďár, 
 dcera anett Stojanová
8. 7. Marině Bojko, Touškov, dcera vanesa Braunová 
9. 7. Bc. lucii hudečkové, Jindřichův Hradec, 
 dcera emma Jana Troníčková 
10. 7. Jitce hadové, Zdíkov, dcera evženie hadová 
10. 7. alžbětě kolářové, Písek, syn vojtěch kolář 
11. 7. Ing. Martině vlkové, Písek, 
 syn Jonáš Červinský 
11. 7. Markétě Centkové, Libějovice, 
 syn Marián Centko 
12. 7. Michaele Bínové, Žďárské Chalupy, 
 syn Tomáš šálek 
13. 7. Mgr. Sabině Jelínkové, Hrádek n. Nisou, 
 syn Mikuláš Jelínek 
13. 7. Markétě Jílkové, Mirovice, syn Tomáš Jílek 
14. 7. Janě hořejší, Křenovice, 
 dcera štěpánka Solarová 
14. 7. Michaele Samkové, Vlachovo Březí, 
 dcera laura Jurášová 
14. 7. Mgr. Barboře arnicanové, Smrkovice, 
 syn adam veselý 
15. 7. Mgr. Michaele vetrákové, Prachatice, 
 dcera Marie vetráková 

Narodili se:
vítáme a loučíme se

15. 7. Veronice Brejšové, Bohušovice n. Ohří, 
 syn antonín Brejša 
15. 7. šárce Svobodové, Bečice, 
 dcera anežka Svobodová 
16. 7. veronice Svobodové, Čimelice, 
 dcera Tea Svobodová 
17. 7. štěpánce Petráškové, Dvorec, 
 syn vojtěch Petrášek 
19. 7. Janě kovářové, Hvožďany 22, Vodňany, 
 syn kristián hraba 
19. 7. Nikole Gáborové, Týn n. Vlt., 
 dcera evelyn Jedličková 
20. 7. Tereze kuštánové, Mutěnice, syn Filip kuštán 
21. 7. Zlatě Rosové, Prachatice, syn vilém Rosa 
21. 7. Magdaleně kabátové, Písek, 
 dcera Tereza kabátová 
22. 7. veronice kostyové, Čelákovice, 
 syn Mikoláš kostya 
23. 7. Mgr. veronice kuncové, Volary, 
 syn václav kunc 
23. 7. Bc. lence karafiátové, Mladotice, 
 dcera klaudie karafiátová 
23. 7. Bc. Tereze Madzikové, Běleč, 
 syn Matěj Madzik
24. 7. Michaele loquenzové, Libotyně, 
 dcera Zorka loquenzová 
24. 7. Bc. veronice doubkové, Strakonice, 
 dcera Jasmína doubková 
25. 7. MUDr. Martině Růžičkové, Varvažov, 
 dcera eliška Růžičková 

26. 7. Ingrid Schallenbergerové, Plzeň, 
 syn adam Schallenberger 
26. 7. MDDr. lence kverkové, Písek, 
 syn Oldřich kverka 
26. 7. veronice Ryantové, Sepekov, 
 syn Mikuláš Ryant
27. 7. adéle Staré, Smrkovice, syn vojtěch Cina 
27. 7. Simoně urbanové, Prachatice, 
 dcera adéla Puchingerová 
27. 7. Ireně kasalové, Vodňany, 
 dcera Rozálie Žaludová
28. 7. kamile šímové, Vrcovice, syn Ondřej šíma 
28. 7. dominice víglaské, Volary, 
 syn damián víglaský 
29. 7. šárce Bajerové, Týnec n. Sázavou, 
 dcera viktorie Bajerová 
29. 7. denise Brabcové, Písek, syn eduard Brabec 
30. 7. Phan Thi duyen, Blatná, Tran duc Phuc
30. 7. anně Nejezchlebové, Dolní Novosedly, 
 dcera anna Nejezchlebová 
1. 8. Monice veselé, Vodňany, 
 dcera klaudie Fürstová 
1. 8. Žanetě velimské, Mělník, dcera Olívie velimská 
2. 8. Janě Svobodové, Radčice, 
 dcera anežka Svobodová 
3. 8. darje andělové, Č. Budějovice, 
 dcera emma škoch 
4. 8. kateřině Poskočilové, Písek, 
 dcera anastázie Poskočilová 
5. 8. Tereze Buzkové, Milevsko, syn Tomáš Buzek 
5. 8. kamile Blatské, Strakonice, dcera adéla Blatská 
5. 8. Jaroslavě Veselé, Strakonice, dcera Sofie veselá 
5. 8. Janě Brousilové, Mirotice, 
 dcera kristina hodková 
5. 8. Martině šimkové, Prachatice, syn adam šimek 

města Písek, předvedou ukázky hasičské techni-
ky, přivezou vůbec poprvé ukázat velkokapacitní 
čerpadlo nebo motorový člun. Všechny ukázky 
budou tematicky zaměřeny nejen na povodně, ale 
na řeku jako takovou. Vodní záchranná služba, 
pobočný spolek České Budějovice, provede ukáz-
ky vodní záchranné služby na řece. Červený kříž 
ukáže, jak fungují vysoušeče nebo jakou evidencí 
prochází osoby v evakuačním středisku. Zejména 
pro děti přiveze zdejší modelář RC modely hasič-
ských aut. Těšíme se na vás, symbolicky u Kamen-
ného mostu, v pátek 12. srpna od 15 do 18 hodin. 
Vstup je zdarma. -CK-



SRPEN 1968 V PÍSKU: v týdnu po 21. srpnu projížděla městem vojenská auta plná ozbrojených 
vojáků včetně tanků ve dvou pruzích a jejich pásy ulamovaly obrubníky chodníků s takovou 
silou, že kousky kamene létaly do výše druhého patra. strach a nejistota ovládly město. Na 
dobovém snímku jsou zachyceny tanky na křižovatce dnešních ulic .../tajenka/. 
Foto: archiv Prácheňského muzea v Písku. Ze správných řešení zaslaných DO ČTVRTKA 18. srpna 
vylosujeme dva výherce knížek z Albatrosu. Řešení posílejte mailem: redakce@piseckysvet.cz, 
nebo SMS: 704 369 155, nezapomeňte uvést jméno, adresu a svůj telefon! 
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