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PíSEcKÝ SVĚT vychází 
v nákladu 6000 kusů a je 
distribuován ZDARMA.

Další plánovaná čísla Píseckého světa 
vyjdou ve čtvrtek 8. a 22. října. Uzávěrka 

inzerce vždy v pondělí před vydáním.

Časopis si můžete pravidelně vyzvednout na 
desítkách distribučních míst 

Seznam hlavních distribučních míst 
Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1

•	Městská knihovna Písek, alšovo nám.
•	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
•	Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	Korálkárna Za vodou, Čechova ulice
•	Farmářský obchod Moje Lhota
•	Farmářský obchod Johanka
•	Prodejna Bez obalu,    
•	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
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domácí hospic athelas se po roce opět zapojí do 
celostátní kampaně mobilních hospiců „dOMa“ 
a osloví tak širokou veřejnost na Písecku. Mo-
bilní hospice doprovázejí nevyléčitelně nemocné 
v závěru jejich života. Přinášejí do domácnosti 
odbornou zdravotní péči a pomáhají nelehkou 
situaci rodině umírajícího člověka zvládnout.

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

Foto LIBOR ŠEJNA, Záchranná stanice živočichů Makov

POKlad: Téměř 800 stříbrných mincí se po-
dařilo najít u Sepekova na Písecku. Jedná se 
o jeden z největších mincovních pokladů z období 
posledních Přemyslovců (tedy ze 13. století), který 
byl kdy v Čechách vůbec nalezen. Více na str. 7.

V tento den si lidé v Česku berou své papuče 
(bačkory) do práce. den, kdy je facebook a  in-
stagram zaplněný fotografiemi s hashtagem #pa-
pucovyden. den, o kterém se píše, o kterém se 
mluví a který je vidět. den, kdy umíme vysvětlit, 
proč mnozí z nás vypadají tak netradičně. den, 
který má smysl, protože předává poselství. 

V  letošním roce opět podpoří #papucovyden 
na Písecku děti v  mateřských školkách, které 
budou vymalovávat domečky. Mezi 7.30 a  9.30 
hodinou můžete přijít posnídat do hospice. Celý 
den v obchodech, školách, bankách či na úřadech 
potkáte lidi v papučích a odpoledne v 15.30 hod 
se pokusíme vytvořit velký papučový řetěz přes 
Kamenný most v Písku. Vloni jsme se dostali do 
poloviny mostu. Překonáme to letos?

ZaPOJTE SE TEdY I VY a přizvěte vaše kole-
gy, kamarády a všechny, kdo chtějí změnit pově-
domí o umírání v České republice. Upozorněte, 
společně s námi, na to, že umírat doma je možné 
a že existují služby, které nabízejí doprovod. Od-
borný i  lidský. Sdílejte vaše fotografie na sociál-

Papučový den v Písku ve středu
7. října – překonáme rekord? 

ních sítích s hashtagem #papucovyden a sledujte, 
jak papuče mění svět. Vzhůru do papučí!

MILAdA ŠtOJdLOVá, 
domácí hospic Athelas, foto archiv Athelasu 

PíSeK – MĚSTO PrO BYZNYS: Písek se stal 
počtvrté v řadě za sebou Městem pro byznys Jiho-
českého kraje. Ocenění na krajském úřadě převzala 
starostka Eva Vanžurová. Písek má ve srovnání 
s jinými jihočeskými městy výrazný nárůst malých 
a středních firem ve městě, vysoký přírůstek oby-
vatel, vysoký počet studentů a učňů v odborném 
vzdělávání, nejvyšší podíl kapitálových výdajů 
a výdajů na rozvoj bydlení.         -MÚ-

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)
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Vandalové odhaleni
Policii ČR se ve spolupráci s Městskou policií Písek 
podařilo objasnit případ vandalismu na Parkánech, 
kde byla na konci dubna poničena světla zabudova-
ná v trávníku a vznikla tak škoda za několik desítek 
tisíc korun. Z trestného činu jsou podezřelí tři 
mladiství. „Jsem rád, že se policii podařilo pachatele 
vandalismu dopadnout,“ řekl místostarosta Ondřej 
veselý. „Mohlo by se zdát, že Parkány nejsou dosta-
tečně zabezpečené proti podobnému chování. Ale jak 
se nyní ukázalo, bezpečnostní prvky instalované na 
tomto místě jsou funkční a napomohly k odhalení 
pachatelů,“ podotkl.

Písek dostal koně
Sochař Jan Novotný věnoval městu Písek plastiku 
hlavy koně, kterou od něj 17. září převzal místosta-
rosta Petr Hladík spolu s vedoucím Smart Písek Mi-
lošem Prokýškem. dílo symbolizuje boj s nečistou 
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Dobré zprávy
 z Písku a okolí

volte

č. 5
Ing. Libuše Eva Hulcová
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Krajské volby 2. - 3. října 2020

Mluvíme za ty,
kteří mluvit
nemohou. 
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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.

Zachráněný moták z Makova zdraví ze Sardinie!
Moták pochop, kterého jsme asi před 3 týdny uzdraveného vypustili ze Záchranné stanice živoči-
chů Makov, přeletěl přes moře na Sardinii. Motáci zimují v africe, uvidíme, kam doletí.Jeho cestu 
můžete sledovat na stránkách www.makov.cz.

LIBOR ŠEJNA, Záchranná stanice živočichů Makov

Nabízíme byt 3+1 
v bytovce v Písku 
k dlouhodobému 

pronájmu. 
Tel. 739 348 500.
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energií.  „Hlava koně vystupuje ze špinavé vody, místo 
chomoutu má na krku tři izolátory. Před ním už se 
objevuje čistá voda,“ popsal své dílo Jan Novotný. 
Plastika bude umístěna před kanceláří Smart Písek.

Zkrášlování města pokračuje
Pod vybrané stromy na Bakalářích byly v polovině 
září vysazeny nové trvalky. „Trvalky se vysazovaly 
do vyvýšených prostorů pod stromy, kde dožívaly 
skalníky a další nevzhledné keře nebo zde byla pouze 
utužená a pro vodu těžko prostupná zem,“ vysvětlil 
Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně 

z odboru životního prostředí, který výsadbu 
naplánoval. Zbytky starých keřů byly odstraněny, 
zem byla prokypřena a doplněna o nový substrát. 

Vysazeno zde bylo zhruba 450 kusů nových 
rostlin. díky tomu, že jsou půdopokryvné, bu-
dou na stanovišti udržovat větší vlhkost a zabrání 
také sešlapu a utužování půdy. Vysázena zde byla 
okrasná tráva pěchava, výrazně fialově kvetoucí 
šalvěje a na jaře růžově kvetoucí půdopokryvné 
kakosty. do kakostů budou ještě během podzimu 
dosázeny bílé narcisy.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

co hýbe Pískem
Přednáška v pátek 2. 10., 17:00, Sladovna
Řeka, dopravní průtah Pískem, centrum, sídliš tě, 
bazén, Žižkova kasárna, továrny, satelitní vý-
stavba, zeleň a parky… To jsou témata, která jsou 
v Písku stále živá. architekti Petr lešek z ateliéru 

Projektil a Martin Zborník z ateliéru v Kódu 
a z Píseckého světa se vám je snaží již 10. rokem 
přiblížit a uvést do souvislostí formou procházek. 
Je čas se na pozadí těchto témat trochu ohlédnout, 
kam jsme se za tuto dobu posunuli, co se povedlo 
a co zůstává dále k řešení. Přijďte diskutovat nad 
tématy, která hýbou Pískem.

PíSEK a VODA 
– Od pramene až k ústí 

potoka Jiher
cykloprojížďka s architekty, 
v sobotu 3. 10., sraz ve 14:30 v Čížové, 

Vyhlídka u sv. Jakuba
Krajina, voda, naše města a vesnice v okolí velkých 
měst. To jsou témata, která rezonují celou naší 
zemí. Předivem krajiny jsou vodoteče. Na příkladu 
potoku Jiher a jeho přítoků, který se zhruba 8 km 
proplétá krajinou od Čížové do Písku, otevřeme 
téma vody a Písku, a to již potřetí v řadě. 

S  tímto místem spojení architekti Petr lešek 
z ateliéru Projektil a Martin Zborník z ateliéru 
v  Kódu a  z  Píseckého světa vás letos netradičně 
zvou na 1. cykloprojížďku, která nám umožní se-
známit se s  taji a krásou míst blízkých, avšak tak 
zdánlivě vzdálených od Písku. Ne však svým vý-
znamem. Nechte se zlákat a překvapit, jak zajíma-
vé a objevné to může být téma. V případě zájmu 
máme připravenou i alternativu s využitím vlakové 
a automobilové přepravy od pramenů až po ústí.

REdAKCE PS

DEn ARCHITEKTURY 2020 v Písku

Ze zápisníku
píseckých strážníků
•	V pátek	11.	září	oznámila	žena	z Písku,	že	
jí bylo v ulici Jablonského odcizeno elektro-
kolo. Popis kola byl předán hlídkám městské 
policie. O den později pak strážníci z Porty-
če dle získaného popisu elektrokolo nalezli 
v ulici Třebízského, a to dokonce i s „rádoby 
majitelem“. Jednalo se o muže z Písku, který se 
k odcizení elektrokola doznal. Po provedených 
nezbytných úkonech byl muž pro podezření 
ze spáchání trestného činu předán Policii ČR.

•	V úterý	15.	září	v 18.30	hod.	přijal	operační	
linky 156 oznámení o podnapilém muži, který 
se nevhodně chová – nadává, plive a močí na 
veřejném prostranství na Mírovém náměstí. 
Jednalo se o muže z Písku, který byl pod vlivem 
alkoholu, bylo mu naměřeno 2.79 promi-
le! Svým chováním budil veřejné pohoršení, 
a tak byl nakonec převezen na „záchytku“ do 
Českých Budějovic a navíc vyfasoval pokutu.

•	V neděli	20.	září	řešila	hlídka	MP	krádež 
v jednom ze supermarketů v ulici Pražská. 
Jednalo se o ženu z Rájce, která v obchodě 
odcizila alkohol a z prodejny utekla. Strážníci 
ženu dle uvedeného popisu zadrželi v ulici 
Pražská. Žena se hlídce MP ke svému proti-
právnímu jednání doznala a byla jí uložena 
pokuta.    -MP-
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Oceňuji, kolik práce Karel Kratochvíle pro Písek 
odvedl. ať už jako senátor nebo ředitel zdejšího 
Zemského hřebčince. Svým působením ve vedení 
hřebčince navíc potvrdil, že je to velmi schopný 
manažer. Proměna, kterou historický areál cho-
vatelského zařízení pod jeho vedením prošel, je 
obdivuhodná. Jako senátor spolupracuje s naším 
městem, proto má při obhajobě mandátu moji 
podporu. Opětovné zvolení Karla Kratochvíleho 
do Senátu ČR bude přínosem nejen pro město 
Písek, ale pro celý senátní obvod.

Mgr. Eva Vanžurová, 
starostka města Písek 

Karel Kratochvíle je pro mě synonymem zkuše-
ného, pracovitého a poctivého politika. Má a vždy 
měl blízko k lidem a zajímal se o jejich starosti 
i v té nejmenší vesničce. Je jihočeským patriotem, 
odborníkem v chovatelství s velkým pozitivním 
vztahem k naší krajině. Vážím si jeho schopnosti 
upřímně komunikovat, ochoty pomoci i toho, že po 
zvolení senátorem zůstal jedním z nás. Pokračování 
mandátu senátora Kratochvíleho je pro mne zcela 
logickou a jasnou volbou. 

MUdr. Michal turek, MBA, 
primář gynekologicko-porodnického oddělení 

Nemocnice Písek, radní města Písek 

Za jednu z předností Karla Kratochvíleho považuji 
jeho politickou zkušenost. Být v Senátu úplným no-
váčkem znamená nutnost zorientovat se v prostředí 
vysoké politiky a to už má Karel dávno za sebou. 
díky tomu je schopen první den po svém zvolení 
znovu naplno pracovat. Své manažerské doved-
nosti a profesionální přístup prokázal také v práci 
ředitele píseckého Zemského hřebčince. Když do 
hřebčince zavítáte, vidíte doslova na každém kroku, 
že je veden opravdu dobře. a v neposlední řadě na 
Karlovi oceňuji jeho pozitivní přístup k lidem. Ve 
volbách do Senátu ČR má můj hlas jistý.

MUdr. Karel Chytrý, primář dětského 
a dorostového oddělení Nemocnice Písek, 

radní města Písek

Na dobré pivo a dobré lidi já mám čich. Káju znám 
moře let a můžu říct, že je to rovnej chlap, žádný 
podrazák. Na nic si nehraje a co řekne, to platí. 
Proto za ním stojím. Kdyby v parlamentu seděli 
jenom lidi, jako je on, tak by se v hospodách nadá-
valo na politiku daleko míň. Těším se, že až zajde 
po volbách do Senátu k Reinerům, tak si spolu 
dáme jedno na jeho vítězství.

František Šlapák, 
výčepní legenda Plzeňského Prazdroje

S Karlem Kratochvíle spolupracuji již od roku 2003. 
Pokud o něm mám něco říct, tak první, co mě na-
padne, je, že je to opravdový člověk. Když může, tak 
vždycky pomůže, umí mluvit s lidmi a rozumí jim. 
Podrazáctví v jeho chování nikdy nenajdete. Pokud 
si přejete jako senátora čestného člověka, na kterého 
se můžete spolehnout, můžete s ním řešit své pro-
blémy a nikdy mu jeho pozice nestoupne do hlavy, 
je právě Karel Kratochvíle tou správnou volbou.

JUdr. Ondřej Veselý, poslanec Parlamentu ČR, 
místostarosta města Písek

Do Senátu s podporou Písku
Karel Kratochvíle je úřadující senátor dvanáctého volebního ob-
vodu, který zahrnuje také město Písek. V Písku se narodil a po 
celou dobu zde také žije. Je pyšným absolventem základní školy 
Jana Husa a písecké střední zemědělské školy. Vysokoškolská 
studia strávil v Českých Budějovicích. Mandát senátora se roz-
hodl obhájit, a to s podporou mnoha píseckých osobností. 

INzerce

Písečtí archeologové zkoumali 
stříbrný poklad u Sepekova

a ten den si rozhodně budou kolegové pamatovat 
ještě dlouho. Nalezli stovky brakteátů, což jsou  
stříbrné jednostranné mince knoflíkovitého tvaru, 
na českém území zavedené začátkem 13. století 
Přemyslem Otakarem I. Nalezené mince byly ve 
vynikajícím stavu, všechny navíc úplně stejné, 
zřejmě zhotovené krátce před záhadným ulože-

ním do země. Následné dny pak byly ve znamení 
horečného prohledávání místa a nacházení dalších 
a dalších stříbrných plíšků. Přijížděly desítky spo-
lupracovníků a až po důkladném prozkoumání 
každého milimetru země byl objev oznámen světu.

Podle vedoucího výzkumu Mgr. Martina Ptáka 
se jedná o mince zhotovené v závěru vlády krále 

Přemysla Otakara II., který je snad právě onou na 
minci vyraženou postavou. Brakteáty byly objeve-
ny v  regionu, který kolem roku 1270 patřil rodu 
Vítkovců. Mezi nimi a  králem bylo však značné 
napětí, jedna z mnoha otázek tak zní: Jak se téměř 
osm set čerstvě vyražených mincí, které nikdy ne-
prošly oběhem, ocitlo v králi nepřátelském území?

Jsou profese, které lze těžko vtěsnat do mantinelů pracovní doby. Mezi 
takové patří i zaměstnání našich muzejních archeologů, takže když jim 7. 
září v průběhu poklidného nedělního dopoledne zazvonil služební telefon 
a rozrušený hlas popisoval drobné kovové plíšky nalezené krátce předtím 
na poli, museli všeho nechat a vyrazit směrem k Sepekovu. Nalezené brakteáty Přemysla Otakara II., 

foto Václava Komasová

Dokončení na str. 8

AKTUÁLní KOMEnTÁř

K revitalizaci sídliště Dr. Milady Horákové:
 Hledáme řešení opravdu, nebo naoko?

Mezi tyto projekty patří i návrhy na úpravu někte-
rých částí sídliště dr. Milady Horákové. a v této 
souvislosti se znovu dostalo i pozornosti mnoha 
nedostatkům, které na tomto sídlišti dlouhá léta 
nikdo neřeší. Neznám celou historii sídliště, ale 
podle povrchu chodníků, záplat na silnici, zábra-
dlíček, betonových panelů, různě ubrané zeleně 
a podobných artefaktů je zřejmé, že se tu spíš řeší 
akutní záležitosti, že nějaké větší úpravy v rozměru 
celého sídliště po desetiletí neproběhly. a jako všu-
de ve městě, i zde je pro většinu obyvatel zajímavé 
hlavně parkování jejich aut.

Rozvířenou vodu kolem sídliště okrajově řešila 
rada města zjara.

Ze zveřejněného zápisu ze zasedání rady, které 
se konalo v pondělí 30. 3. 2020 od 13:00 hodin:

K bodu 42) Různé:
... Ing. Franců – na základě aktivity p. Šebelleho 
dává podnět k zařazení sídliště Dr. M. Horákové 
do plánu revitalizace. Navrhuje vyčlenit prostřed-
ky v rozpočtu na přípravu projektu, nedělat pouze 
dílčí úpravy.
Starostka – sídliště není v tak špatném stavu, jsme 
připraveni provést drobné úpravy, prořezy stromů, 
osazení laviček apod. Na část před Olympií je při-
pravena studie.
Ing. trambová – je plánovaná rekonstrukce Ha-
rantovy ul., lokalitou se zabýváme i v rámci PUM 
a  PUZ, je připravena úprava bloku u  Olympie, 
všechny akce spojíme. Představy p. Šebelleho o fi-
nančních nákladech jsou podhodnocené – viz kal-
kulace jeho projektu, který podal v rámci PaRo.
Ing. Hladík – nelíbí se mu nátlakový způsob jedná-
ní určitých osob, nelze přeskakovat z jedné akce na 
druhou, musíme postupovat plánovitě a systematic-
ky. Navrhovat věci bez odpovědnosti je jednoduché.
MUdr. Němeček – p. Šebelle má v mnohém prav-
du, ale je třeba dodržovat určité postupy, vyjádřit 
se musí příslušné komise. Koncepční věci musíme 
dělat plánovaně. … 

Ze zápisu by se dalo soudit, že město nachystá 
celkovou koncepci pro sídliště, dejme tomu, že 
rovnou revitalizaci, ale nebude se na to chvátat, 
protože podle starostky města sídliště není v tak 
špatném stavu a  spraví to prořezy stromů a pár 
laviček, a místostarostka odkazuje na dokumenty 
PUM a PUZ, kde jsou řešení v plánu za dvacet let. 

Místostarostka byla také průvodcem červnové 
procházky po sídlišti, kterou absolvovala komise 
pro urbanismus a architekturu. Vybírám ze zápisu: 

…Začátkem jednání přítomné seznámila ing. arch. 
P. Trambová se záměrem revitalizace sídlištní loka-
lity. Upozornila přítomné, že jejich podněty budou 
následně v komisi projednány a budou sloužit jako 
doporučení pro řešení konkrétních problémových 
tematických okruhů uvedené revitalizace. Dále bylo 
upozorněno i na aktivity místních občanů v rámci 
navržených řešení některých částí sídliště. Přítom-
ní se dohodli, že postřehy komise budou s  návrhy 
veřejnosti následně konfrontovány / posouzeny. Po-
souzení bude probíhat nad mapovými podklady 
– následně dojde k vypracování problémové mapy. 

Vida, tedy žádný spěch, dokonce vůle řešit to 
s obyvateli sídliště, ani jinde v zápisu ze zasedá-
ní komise není žádná zmínka o potřebě výměny 
povrchu ulice.

Jenže, navzdory tomu, co zaznělo na radě měs-
ta v březnu, přeci jen se na sídlišti začne něco dít 
už nyní, bez onoho zmiňovaného spojení akcí, 
plánů, systematiky a bůhví čeho všeho ještě.

v pondělí 14. září byl na radě města schválen 
návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky 
„Písek – oprava povrchu ul. dr. M. Horákové“.

Usnesení č. 517/20: „Rada města po projedná-
ní schvaluje účastníka STRABAG a.s., Kačírkova 
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 za 
cenu 1 771 608,42 Kč bez DPH, jehož nabídka byla 
podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 
hodnocena jako nejvýhodnější, dodavatelem ve-
řejné zakázky „Písek – oprava povrchu ul. Dr. M. 
Horákové“ a pověřuje jednatele Městských služeb 
Písek s.r.o. podpisem smlouvy.“

Podívejme na to, zčistajasna se bude na sídlišti 
měnit povrch ulice. Já z usnesení nepoznám, jestli 
jen silnice, nebo i chodníků, ulice je dost široký 
pojem. Jasně, ne že by si to povrch nezasloužil, 
třeba ten druh povrchu, co mají na kousku silnice 
na Jihu, který tlumí zvuk projíždějících aut, ten by 
se hodil. Na druhou stranu, pokud se počítá s plá-
nem na systematickou úpravu sídliště, která bude 
třeba řešit zatrubněný svod dešťové vody nebo 
oddílnou kanalizaci nebo betonové desky pod 
parkujícími auty nebo chodníky, nebudou to tak 
trochu vyhozené peníze? Jakože se ulice bude zase 
opravovat a ten povrch se přinejmenším poničí?

Nemyslím si, že by se s touhle akcí letos počí-
talo, protože to by vedení města určitě na kritiku 
stavu sídliště zjara reagovalo odpovědí ve smyslu 
– my ale už se sídlištěm něco děláme. Jediné, co se 
v této souvislosti zveřejnilo, byla zpráva o hotové 

studii na parčík před Olympií, a město tvrdilo, že 
to bude první akce, kterou se na sídlišti začne. 

Ve čtvrtek mají zastupitelé na svém zasedání 
v  rámci rozpočtové změny posvětit další díru 
do rozpočtu: „…Městské služby – komunikace (+ 
2.600.000 Kč): zvýšení rozpočtu na základě rozpo-
čtů prováděcích dokumentací úprav komunikací 
ulic J. Malého, Na spravedlnosti a M. Horákové,“ 
což mě přesvědčuje o  tom, že se s  těmito opra-
vami prostě letos nepočítalo. a je krásné, že na-
před se vypíše výběrové řízení, vybere firma, 
schválí podpis smlouvy na akci, a deset dní po 
tom všem budou teprve požádáni zastupitelé, 
aby tohle všechno dovolili zaplatit, protože ta-
hle akce není kryta rozpočtem města. Pomalu 
to vypadá, že tím bude na zastupitele vytvářen 
nátlak ve smyslu „to musíte schválit, už je pode-
psaná smlouva s firmou“ – a ta začne dělat už za 
čtyři dny po jednání zastupitelstva. 

ačkoliv patřím k těm, kteří volají po řádné péči 
o životní prostředí ve městě, což zahrnuje i údržbu 
ulic, tady si myslím, že tomu má opravdu předchá-
zet nějaký plán, jak, kdy a co na sídlišti dělat, aby 
to mělo hlavu a patu, aby se nerozkopávalo právě 
dodělané a opravené desetkrát po sobě.

Vypadá to totiž potom podezřele, když se zni-
čehonic, těsně před volbami, bez podpory v roz-
počtu města, bez plánu, začnou řešit ulice, které 
na jaře problémem města „nebyly“. Všichni jsme 
viděli fotografie sídliště dr. M. Horákové, které 
byly několikrát porůznu zveřejněny, na kterých 
bylo ukázáno na hrubé nedostatky, a  tahle ulice 
je zalátovaná paskvily snad nejvíc. Vypadá to po-
tom podezřele, že zrovna tahle ulice se bude ná hle 
opravovat, jakoby v reakci na zveřejněné fotky.

Jestli bude oprava ulice dr. M. Horákové jen 
populistické gesto politiků, aby částečně umlčeli 
hlasy občanů a  malinko si je přiklonili na svou 
stranu, nebo jestli je ta oprava prvním počinem 
revitalizace sídliště a  součástí plánu, který bude 
realizován následně, ukáže čas. Pro případ po-
pulismu by bylo fajn si pamatovat, kdo ty peníze 
z pokladny města rozhazuje.

MICHAELA ŠŤAStNá

nejen v měřítku našeho města, ale celé země se letos děje mnoho 
neobvyklého. Pokud zůstanu ve městě, neobvyklostí je také dost. Mezi ně 
patří i proměnlivost řešení různých potřeb města. Abych byla konkrétní, 
některé opomíjené potřeby města se do našeho širšího povědomí dostaly 
i tím, že jejich řešení navrhli sami občané – jako projekty do Participativního 
rozpočtu města Písku (PaRo Písek).
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Písečtí archeologové zkoumali 
stříbrný poklad u Sepekova

Kolem brakteátů je však nejasností mnohem více, 
řadu z nich snad osvětlí výstava pokladu věnova-
ná, která je předběžně naplánována na netradiční 
termín – leden příštího roku.

Každodenní život muzea však nezastaví ani po-
klad, a snad ani virová epidemie. Po několika týd-
nech v Malých výstavních síních skončí v pondělí 
28. září, kdy je muzeum z důvodu svátečního dne 
otevřeno, výstava Známý/neznámý Oldřich Jelí-
nek. Nahradí ji výstava Spolu malířů Josefa du-
spivy a valentina Horby, která je spojená s expo-
zicí uměleckého kováře davida Habermanna. ve 
čtvrtek 1. října se koná od 16 hodin na nádvoří 
píseckého hradu vernisáž, ovšem pouze v případě 
příznivého počasí. Návštěvníci budou moci obdi-
vovat melancholické krajiny Josefa duspivy, roz-
verné anděly na plátnech Valentina Horby i my-
steriózní figurální plastiky davida Habermanna.

To v Galerii se již pilně chystá 24. ročník me-
zinárodní přehlídky současného výtvarného 
umění s  názvem INTerSalON. Každoročně 
ho pořádaná asociace jihočeských výtvarníků. 
V letošním roce se koná již 24. ročník a za dobu 
existence INTERSaLONU se na přehlídkách vy-
střídalo více než 1500 umělců z  27 zemí světa. 
Letošní téma vystavených děl zní ČaS a inspirací 
zadání jsou hodiny umístěné právě v  Prácheň-
ském muzeu, tedy v místě, kde se 24. ročník usku-

teční. Písecké muzeum zve na slavnostní zaháje-
ní, jež se bude v  případě hezkého počasí konat 
v úterý 29. září od 17 hodin. 

VAŠE PRáCHEŇSKÉ MUZEUM IN
ze

rc
e

Dračí FOTOREPORTÁŽ
Už 13. ročník komunitní akce Draci ve Skalách se konal 12. září. Tradiční oslava začínajícího podzimu 
se opět skvěle vydařila – včetně nádherného počasí! Akci uspořádaly organizace: Letní dům, z.ú., 
ŠVAGR z.s. a Polárka při dětském domově Písek, které děkují za podporu těmto institucím: Obec 
Skály; Sodexo s. r. o.; Nadace Terezy Maxové dětem a Město Písek.  MARTIN ZBORNÍK

Pokračování ze str. 7

Podpořme knihovnu 
v on-line hlasování 
o Stavbu roku 2020!
Městská knihovna Písek se dostala do finále 
soutěže Stavba roku 2020. Podpořme naši 
krásnou knihovnu, kterou nám kdejaké město 
může závidět. Městská knihovna má v soutěži 
šťastné číslo 7. 

Hlasovat lze do 14. října do 12 hodin, a to 
pouze na internetu zde: www.stavbaroku.cz. 
Přímý odkaz najdete i na www.piseckysvet.cz

děkujeme za vaši podporu!
ZByNěK KONVIČKA

předseda komise pro kulturu a cestovní ruch
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MUDr. Tomáš Fiala do Senátu 

INzerce

V 50. letech 19. století Městský ostrov v Písku téměř zpustl. Písecká obec se proto roku 1858 rozhodla 
ostrov koupit a vystavět tu ... /tajenka/. Až roku 1876 se obci podařilo po složitých jednáních ostrov 
odkoupit od mlynáře Karla Honsy... KŘíŽOVKA JE  SOUTĚŽNí: ze správných řešení zaslaných do čtvrtka 
1. 10. do 16 hodin vylosujeme dva výherce knížek nakladatelství Albatros. řešení posílejte mailem: 
redakce@piseckysvet.cz, nebo SMS: 704 369 155, nezapomeňte uvést jméno, adresu a telefon! 

řešení z č. 17: Jihočeské Atény, Penzionopolis. Vylosovaní výherci knížek z čísel 16 a 17: Václav 
Hynouš, Hana Souhradová, Jana Kadeřábková a Božena Hlávková.
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divadlo Fráni Šrámka zahájilo novou sezonu po 
divadelních prázdninách, které byly nechtěně 
delší než obvykle. Kromě koncertů se můžete těšit 
na divadelní představení, která byla přesunuta 
z jarního období na podzimní. 

Jedná se především o  divadelní předplatné, 
které bude odehráno v podzimních náhradních 
termínech. Tyto inscenace doplní i další hry. Se-
tkání pozůstalých nad rakví čerstvě zesnulého 
a  praní různého špinavého prádla patří k  ob-
líbeným komediálním námětům. a  drží se ho 
i pražské divadlo Kalich, které přiveze 6. října 
andělskou komedii Moje hra. diváci se mohou 
těšit na hvězdné obsazení v čele s Jiřím Bartoškou 
a Zuzanou Bydžovskou. Charismatický Bartoška, 
živelná Zuzana Bydžovská a zábavná Vlasta Pe-
terková dokáží, že na jevišti, navzdory nebožtí-
kovi v rakvi, bude opravdu živo.

Bartoška, nebo Donutil?

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
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.

Jirka Macháček
Tel.: 777 571 529

info@strom-setkavani.cz

KYTARA NEBO UKULELE?
NAUČÍM VÁS HRÁT!

PÍSNIČKY TRAMPSKÉ I SOUČASNÉ
PRO RADOST VAŠÍ I OSTATNÍCH

UDĚLEJTE SI RADOST HUDBOU!

Magická síla hudby bude mít hlavní slovo v in-
scenaci Isole, kterou představí Cirk la Putyka ve 
středu 11. listopadu. Představení, které je založe-
no na prolínání hudby, divadla a cirkusu. Úžasná 
podívaná, která se nedá popsat, ale musí se zažít!

Slavné drama arthura Millera, oceněné Puli-
tzerovou cenou, Smrt obchodního cestujícího si 
nenechte ujít v podání činohry divadla aBC. He-

recký koncert Miroslava donutila a Zuzany Kro-
nerové ve hře o nalhávání si, že bude líp, o marné 
snaze uniknout svému osudu, ale i o naději. Tra-
gický, smutný a  zároveň směšný příběh o  nevy-
zpytatelné pomíjivosti lidského úspěchu ovládne 
písecké jeviště ve středu 9. prosince. Na všechna 
tato představení nabízíme stálým předplatitelům 
a držitelům abonentek slevu na vstupném.       -CK-

KULTURA

První týden v září se konal Týden pro seniory, 
který pořádal Tom dvořák ve spolupráci s písec-
kým Senior Pointem. Program byl opravdu pestrý. 
Každý den dopoledne Tom dvořák vyučoval tanec 
– line dance. Nechybělo ale ani cvičení na zdravá 
záda a posilovací cviky. vynikající stravování 
a zázemí odpoledních programů pro všechny 
účastnice připravila restaurace u Zlatého býka 
v Písku a nemohl chybět zákusek a káva. 

„Nejen o  filmu jsme si povídali se scénáristou 
a pedagogem Karlem Čabrádkem. O knihách a ces-
tování po Novém Zélandu zase se spisovatelkou Vě-
rou Matoušovou. Velký zájem u všech vzbudil kurz 
líčení a péče o pleť a zároveň jsme si při tom všem 
užili spoustu legrace,“ vzpomínají účastníci. 

Skvělá byla hodina cvičení s  paní Chválovou 
a téže odpoledne patřilo výrobě košíčků z pedigu 
s Monikou Burdovou. Každá dáma si domů od-
nesla krásný vlastnoruční výrobek. Poslední den 

patřil práci s počítačem. Zúčastnění potkali nové 
přátele a užili si mnoho zábavy, radosti z pohybu 
a podlehli kouzlu tance.

další Týden pro seniory je připravován na konec 
listopadu. do té doby zve Tom dvořák srdečně na 
Taneční hodiny pro seniory, každé pondělí od 
10 – 12:00 v sále Městské knihovny v Písku. Více 
informací nejen o tanečních aktivitách pro seniory 
najdete na www.seniorvpohybu.cz a na facebooku.

Týden pro seniory nabídl 
skvělou zábavu i poučení

Vstupné 209,- Kč, předprodej na tel. 734 271 080.

pondělí  jnaří 19. od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

 Bez možnosti rezervace vstupenek! 

Vstupné 290 Kč

INzerceINzerce
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Trojicí bude znít 
hudba s poezií

Nezapomenutelný večer s klasic-
kou hudbou a francouzskou poezií 
si vychutnejte v Koncertní síni Tro-
jice v neděli 4. října od 18 hodin. 
Soubor Prague Philharmonia 
Wind Quintet doprovodí pod-
manivými verši herec Jan Čenský.

Philharmonia Wind Quintet byl založen 
v  roce 2007 z  podnětu sólistů dechové sekce 
Pražské filharmonie. Uznávaní hudebníci jsou 
laureáty národních i  mezinárodních soutěží. 
Soubor vešel do hudebního podvědomí pravi-
delnými koncerty, ale také nahráváním kom-
pozicí českých skladatelů 20. století pro Český 
rozhlas a spoluprací s Českou televizí.

Pětice skvělých muzikantů na dechové ná-
stroje vás určitě nadchne, stejně jako známý 
herec Jan Čenský, který přednese verše fran-
couzských básníků s  šarmem sobě vlastním. 
Hudebníci s  ním nevystupují často, a  tak to 
pro vás bude jistě nevšední zážitek. Vstupen-
ky můžete zakoupit v předprodeji za 280 Kč, 
držitelé senior pasu za 250 Kč. -CK-

Kubo, 5. října máš v plánu v domě kultury v Pro-
tivíně uskutečnit svoji přednášku Cestování 
s handicapem – Nic není nemožné. Na co se její 
účastníci mohou těšit?
Na přednášku v jihočeském Protivíně se moc těším! 
doufám, že i ve složité době lidé přijdou. Mým 
hlavním cílem je ukázat motivaci a možnost, že 
i přes počáteční handicap lze procestovat svět 
a spoustu věcí zažít. Proto zní název název mého 
projektu, se kterým jezdím po celé  naší zemi, Nic 
Není Nemožné! a samozřejmě chci ukázat krásu 
amerických národních parků, které mě vzaly za 
srdce velkolepostí své přírody.

Procestovat západní pobřeží uSa muselo být 
obrovským zážitkem. Můžeš nám prozradit, které 
další zajímavé země jsi navštívil? 
Procestovat západní pobřeží USa je určitě nád-
herným zážitkem, doporučuji každému. Zemí 
už jsem procestoval přes třicet. Kdybych mohl 
vybrat, které země mě nejvíce oslovily, tak to byl 
jednoznačně Island a ostatní severské země jako 
Norsko a Švédsko a potom určitě Thajsko, kde jsem 
byl v době úmrtí krále a Thajsko tak bylo zahalené 
do úplně jiné atmosféry, než bývá obvyklé. Velmi 
si cením autentických fotek, které jsem si přivezl.

Je nějaká země, která ti k srdci přirostla natolik, 
že by ses do ní chtěl vrátit?
Určitě bych se ještě chtěl někdy vrátit na Island! 
Je to země na přírodní krásy velmi bohatá, ale 
také lidé jsou zde velmi milí a za mě je to země 
úsměvů a pohody.

využíváš na svých cestách služeb cestovní kance-
láře, nebo si své cesty plánuješ a zařizuješ sám? 
Určitě využívám spíše služeb cestovní kanceláře, 
jelikož mi umožní s handicapem více věcí vidět 
bez toho, abych mohl musel tahat těžký batoh. 
ale některé, spíš menší akce jsem si zajišťoval sám, 
třeba formou objednávek na booking.com nebo 
jsem vyrazil i vlakem, jen tak nalehko.

Co všechno je třeba před cestou letadlem zvážit 
a zařídit, pokud má člověk nějaký tělesný han-
dicap, obzvláště pokud potřebuješ mít s sebou 
invalidní vozík?
Při cestě letadlem s invalidním vozíkem lze dnes vy-
užít asistenčních služeb na letišti, kdy vám asistent 
pomůže jak při pohybu po letišti, taky při výstupu 
a nástupu do letadla, dají se zajistit i místa v letadle, 

určená handicapovaným. Tyhle služby jednoznačně 
velmi oceňuji – doba šla v tomhle hodně dopředu.

Jakým způsobem se na svých cestách domlouváš? 
Bylo to vždy snadné, nebo se ti stala i nějaká 
nepříjemná věc?

Využívám angličtinu a někdy i ruce nohy :-). Co se 
týče nepříjemností, v anglii mi například vypadly 
doklady v taxíku, ale jako zázrakem mi jen pan 
řidič před odjezdem dovezl. Vypili jsme spolu 
láhev whiskey a já nakonec odjel.

Současná pandemie cestování příliš nepřeje. 
Pokud by se však situace uklidnila a cestování 
by opět bylo bezpečné, kterou zemi bys dopo-
ručil milovníkům přírody? Kde by si podle tebe 
opravdu „přišli na své“?
až pandemie pomine, určitě bych lidem dopo-
ručil severské země, zejména již zmíněný Island, 
protože tato malá země nabízí nespočet krásných 

Jakub Greschl je 29letý rodák z Holýšova, cestovatel a velký bojovník. narodil 
se s dětskou obrnou, a aby byl v životě schopen vykonávat některé věci, které 
my ostatní považujeme za samozřejmé, musel absolvovat mnoho náročných 
operací a rehabilitačních procedur. A mnohdy to bylo psychicky náročné pro 
něj i jeho maminku. nikdy však svůj boj nevzdal. A několikrát si splnil své 
sny, do kterých se promítá jeho vášeň – cestování.

ROZHOVOR

Dokončení na str. 16

Koncert vladimíra Míšíka & eTC… se uskuteční 
v píseckém divadle Pod čarou již v pátek 25. 
září od 19:00 hodin (ZMĚNA začátku), a to při 
respektování a dodržení všech aktuálních opat-
ření. Hostem bude Olin Nejezchleba & KyBaBu.

Vladimír Mišík je jednou z  nejvýraznějších 
osobností české populární hudby již od 60 let 20 
století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců 
z hudebního, výtvarného i  literárního prostředí. 
Pod názvem ETC začala kapela s  Vladimírem 
Mišíkem vystupovat v roce 1974. 

Kapacita divadla je mírně omezena, proto 
neváhejte a  kupujte vstupenky,protožekoncerty 
Vladimíra Mišíka jsou v širokém okolí vyprodá-
ny. Neotálejte potom s  příchodem, abyste měli 
dostatek času si najít tu vaši konkrétní židli (vstu-
penky a  sedačky budou očíslovány). Pohybovat 
se v  prostorách klubu a  tančit následně můžete 
bez omezení (s ústenkou). Sledujte i nadále náš 
FB a web, kdyby se náhodou něco změnilo, zatím 
se mění pouze čas zahájení akce. doufáme, že pár 

Vladimír Mišík Písečákům: 
„Přijďte na můj koncert, navzdory 

nepřízni si ho pořádně užijeme!“

marginálních opatření nikoho neotráví, neodradí 
a tento jedinečný koncert si spolu užijeme. 

Vstupné v předprodeji: 450,- Kč, na místě 550,- 
(KK 380,-), vstupenky můžete zakoupit i on-line 
na www.podcarou.cz.

IVEtA HOdOUŠOVá 

Jakub Greschl: nadchl mne Island, norsko,
Edinburgh, Bangkok i San Francisco 

Vstupné 50,- Kč

Předprodej na tel. 734 271 080.
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Jakub Greschl: nadchl mne Island, norsko, 
Edinburgh, Bangkok i San Francisco

míst a taky nádherné geotermální oblasti. Co se 
týče mimoevropských destinací, tak určitě bych 
jmenoval Národní park Yellowstone v USa.

Jsou lidé, kteří preferují přírodu, a lidé, kteří se 
cítí dobře ve městě. existuje nějaké město, které 
tě opravdu nadchlo? Pokud ano, popsal bys, čím 
tě okouzlilo?
Co se týče měst, tak určitě skotský Edinburgh, kde 
z každého kouta dýchá historie a jakoby se člověk 
propadlo několik století níže. Mimo Evropu pak 
Bangkok či San Francisco

Je to už nějakých 15 let, co jsi opustil brány zá-
kladní školy. Je něco, na co rád vzpomínáš?
Na školu vzpomínám velice rád. díky integraci 
handicapovaných do systému jsem se mohl zapojit 
úplně normálně do základní školy a prožít krásné 
roky. Určitě vzpomínám na pozitivní přístup učitelů 
k mému handicapu. a pro zasmání: Ve školejsem 
taky dostal několikrát vynadáno pro svou upoví-
danost. a to mi zůstalo!

Kubo, když se člověku stane nějaká nepřízeň 
osudu, je důležité mít oporu v někom blízkém. 
Kdo byl oporou tobě a kdo ti nejvíce pomohl, 
když jsi to potřeboval?

Zahájení Měsíce věží a rozhleden
Anabází s Josefem Švejkem

v pondělí 28. září 2020:
9:00, Č. Budějovice, radniční věž: bude vystavena 
1. dřevěná socha J. Švejka v ČR
10:00, Protivín, pivovar Platan
11:00, Písek, Kamenný most: příchod J. Švejka, 
staročeské písničky
11:30, Písek: Pokus J. Švejka o prvovýstup severní stěnou 
na věž děkanského kostela
14:00, Strakonice, náměstí u sochy Dudáka: příchod 

J. Švejka, staročeské písničky
14:30 Pokus Josefa Švejka 
o prvovýstup severní stěnou 
na hradní věž Rumpál
15:00 Pokračování Anabáze 
Josefa Švejka

Za Českou pohádkovou 
akademii Vás zvou

 Marcel a Lenka Goetzovi

Jednoznačně bych chtěl poděkovat mamce, která 
mi obětovala, všechno co mohla. Cvičili jsme léta 
Vojtovu metodu a díky tomu jsem se poté vlastně 
mohl dostat do světa. Takže tady patří jednoznačné 
díky mojí mamině Jolaně!

MěKS Protivín, foto archiv J. Greschla

Dokončení ze str. 15

Na konec září jsme pro vás připravili dva intenzivní 
kurzy. Kurz tvůrčího psaní pod vedením lektorky 
Moniky Hodáčové se koná v sobotu 26. 9. 

v úterý 29. 9. si můžete s japanoložkou Hanou 
Zobalovou uvařit tradiční japonský pokrm karé 
raisu a popovídat si o zvycích Země vycházející-
ho slunce. Podzimní téma do knihovny přinese 
Petra Zvonková ve čtvrtek 1. 10. Prozradí nám, 
jak se podle tradiční čínské medicíny v  tomto 
období chovat a stravovat. 

V následujícím týdnu od 5. 10. do 11. 10. pro-
běhne již 24. ročník Týdne knihoven. akci vyhla-
šuje SKIP (Sdružení knihovníků a  informačních 
pracovníků) a naše knihovna se tradičně do toho-
to projektu na podporu četby a knihoven zapojuje. 
Po celý týden registrujeme nové čtenáře zdarma 

a na středu 7. 10. vyhlašujeme amnestii upomí-
nek! V úterý 6. 10. promítáme dokument dobrá 
smrt v rámci cyklu Promítej i ty! (více na str. 21)

 ve středu 7. 10. vás zveme na populární Noc 
literatury. Jde o celorepublikový literární happe-
ning, který vás netradičním způsobem seznámí 
s  tvorbou současných evropských spisovatelů. 
Letos budou ukázky z vybraných knih číst známí 
herci Jan Potměšil (divadlo v Celetné) a Zdeň-
ka Žádníková-volencová (dejvické divadlo). 
Z domácích předčítačů se můžete těšit na Vlada-
nu Vláškovou, Petra Pechka a Michala Jánského. 
Číst se bude nejen v knihovně (v sále, v kavárně 
Upekla a  na oddělení regionálních služeb), ale 
i v budově gymnázia, v Píseckém Hradebním Pi-
vovaru a v Travel café. Noc literatury zakončíme 

výherním slosováním, při kterém můžete získat 
některou z vybraných knih. Pokud máte rádi ces-
tování, nenechte si ujít přednášku Ing. Václavy 
altschmiedové, která nás ve čtvrtek 8. 10. zavede 
do vzdálené amazonie. 

a ve světě zůstaneme i v pátek 9. 10., kdy se 
v  městské knihovně představí nově vznikající 
platforma Svět v Písku.  Tato dobrovolná inicia-
tiva pro cizince i našince představí svou činnost, 
jejímž cílem je nabízet pomoc při vytváření no-
vého domova a zároveň prostor pro sdílení zku-
šeností ze světa. Jestli máte kolem sebe cizince, 
nebo jste sami nějaký čas v cizině žili a toto téma 
se vás dotýká, přijďte a zapojte se.

Od poloviny září běží v  učebnách knihovny 
také celá řada zajímavých kurzů pro děti i  do-
spělé. Jejich aktuální nabídku najdete na www.
knih-pi.cz, kde jsou i pozvánky na všechny akce 
v  druhé polovině října. Budeme si držet palce, 
abychom naše plány zrealizovali.

a nezapomeňte na čtenářský klub ve čtvrtek 
24. 9. S Hanou Mankovou čteme povídku Fran-
ze Kafky Ortel. Brilantní povídka zachycující 
tragické vyrovnání s tíživou, zdánlivě harmonic-
kou skutečností vyšla ještě za autorova života a je 
spolu s Proměnou významným mezníkem v jeho 
uměleckém vývoji. Těšíme se na vás.

ŠtěPáNKA ČINátLOVá, MK Písek

Městská knihovna zve: Týden 
knihoven, noc literatury a jiné akce

na přelomu září a října bychom vás chtěli pozvat na několik výjimečných akcí. 
Ve středu 30. 9. zahájíme druhou fázi projektu Kameny zmizelých v Písku, na 
kterém se podílejí písecké střední školy, muzeum, archiv a knihovna. V úvodní 
přednášce promluví historička Kateřina Čapková, Ph.D. z Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR o holokaustu v českých zemích se zaměřením na Židy a Romy.

INzerce

ROZHOVOR
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Někteří zranění ptáci, kteří byli sice vyléčeni, ale ne-
mohou být pro svůj hendikep vráceni do přírody, zde 
plní dva ochranářské cíle. Jedním z nich je možnost, 
aby se s nimi veřejnost seznámila a prostřednictvím 
citové vazby vedla lidi k ochraně a záchraně živo-
čichů a také k péči o jejich životní prostředí. Je to 
důležité zvláště proto, že většinu návštěvníků tvoří 
děti a mládež. Postoje mladých lidí mohou příznivě 
ovlivnit chování svých rodičů a známých. a navíc 
si třeba později vyberou povolání, ve kterém by 
mohli aktivně řešit problémy ochrany přírodního 
prostředí. a i v „nepřírodně“ zaměřených povolá-
ních mohou poučení lidé řešit technické problémy 
citlivě vůči přírodě.

druhým cílem dlouhodobého chovu trvale 
hendikepovaných živočichů je odchov zdravých 
mláďat, která jsou pak vypouštěna do přírody. Po-
pulární v tomto směru jsou na Makově dva ptačí 
páry – čápi bílí a  čápi černí. Jejich mláďata byla 
vybavena vysílačkami a tím posloužila k hlubšímu 
poznání života těchto ptačích druhů, k zjištění tras 
jejich tahů na zimoviště a také poznání míst jejich 
zimování. Tyto údaje potom pomáhají ochraně ta-
hových zastávek a také ptačích zimovišť.

ale vraťme se k názorům na citový život ptáků, 
který je jistě spojen s kvalitou mozku a z ní vyplý-
vající inteligencí. Jako zajímavý příklad může po-
sloužit příběh labutího páru ze Záchranné stanice 
živočichů Makov.

Pět let byl na záchranné stanici ve výběhu 
s  rybníčkem osamělý labutí samec, který neměl 
jedno křídlo. Při letu narazil na elektrické dráty 
a křídlo si utrhl. Veterinář ho sice zachránil, ale 
do přírody se vrátit nemohl. Potom se na Makov 
se stejným zraněním dostala labutí samice. Laik 

by předpokládal, že bude umístěna do stejného 
výběhu a oba vytvoří harmonický labutí pár. To 
by mohlo fungovat ve volné přírodě, kde každý 
z partnerů má možnost a šanci utéci, kdyby došlo 
k nesvárům. Samci labutí jsou silně teritoriální, to 
znamená, že si hájí své území. Pracovníci stanice 
vědí, že k tomu, aby nedošlo k útokům samce na 
nového obyvatele jeho území, musí nejdřív dojít 
k  seznámení a  podle reakcí obou pak případně 
i k soužití. Proto pro samici zbudovali nový oplo-
cený prostor vedle toho samčího.

Po čase v sobě obě zraněné labutě nejspíš na-
šly zalíbení. To se v jarní době po roce sousedství 
projevilo tím, že obě labutě se zdržovaly u společ-
ného plotu, samec se naparoval a předváděl a sa-
mice ho obdivovala. V takovém případě byla na-
děje, že když se tomuto hendikepovanému páru 
vytvoří podmínky pro hnízdění, mohlo by být 
úspěšné. Takže další práce pro záchranáře. Pro 
hnízdní období roku 2019 byla v rybníce Makov 
oplocena část hladiny a kus rákosiny a pár byl po 
zimě vypuštěn do nového vodního výběhu. Expe-
riment byl úspěšný a čapí pár zahnízdil.

Tato nová situace však neunikla pozornosti „di-
vokého“ labutího páru, který na protějším břehu 
Makova již několik let hnízdil. Samec volného 
páru nelibě nesl konkurenci ve svém hnízdním 
teritoriu. Připlouval k plotu, výhružně se nafuko-
val a s pozvednutými křídly proplouval sem a tam 
kolem plotu s vetřelci. Přesto, že labutě v oplocen-
ce nemohly volné labutě a jejich hnízdění ohrozit, 
divoký samec se vytrvale u plotu předváděl. Oplo-
cení poskytovalo hendikepovanému páru bezpečí, 
a tak vystavěl hnízdo, do něhož samice snesla vejce. 

I zdravý pár si postavil hnízdo. Bylo co nejdál 
na okraji rákosiny protějšího břehu. 
Po čase do něj samice snesla čtyři 
vejce. Je známo, že labutí samci jsou 
nejagresivnější právě v  době hníz-
dění. Proto samec denně připlouval 
k plotu konkurentů a tam s pozved-
nutými křídly a nafouknutou hrudí 
předváděl svou sílu. U ptáků si svého 
partnera vybírá samice (a  je tomu 
u  lidí jinak?) a  jsou to právě síla 
a  kondice, které vedou k  přednost-
nímu výběru. Jak by mohla samice, 
která měla zmrzačeného samce bez 
křídla, odolat samci kypícímu zdra-
vím? Prostě se bezhlavě zamilovala. 
Opustila násadu dvou vajec a místo 
toho, aby je zahřívala, zdržovala se 

na hladině u  plotu, aby byla co nejblíže svému 
vysněnému krasavci. ale její láska zůstala nena-
plněna. Zdravý pár v tom loňském roce úspěšně 
odchoval dvě mláďata. Proč ne čtyři, když měl 
v hnízdě čtyři vejce, nevíme. Možná byla dvě va-
jíčka neoplozená, nebo si zdravý samec neplnil 
své otcovské povinnosti a  samice nezvládla péči 
o všechna vylíhlá vejce? 

Každopádně tento skutečný příběh svědčí o bo-
hatém citovém životě labutí a  troufám si tvrdit, 
že ten mají i další ptačí druhy. To co jsem v tomto 
článku popsal, mi vyprávěl vedoucí Záchranné sta-
nice Makov Libor Šejna. On, jeho rodina a pracov-
nice stanice Jiřina Račanová osudy labutí z rybníka 
Makov intenzivně prožívali. Já se o  tom dozvídal 
jen občas, když jsem měl na záchranné stanici ex-
kurzi. ale když jsem byl seznámen s tím, jak to vše 
dopadlo, požádal jsem Libora, aby mi dovolil o tom 
skoro neuvěřitelném příběhu napsat. Povedlo se 
a tak jsem rád, že se s ním může seznámit i veřej-
nost. To se odehrálo vloni. ale i v roce 2020 byly 
oba páry labutí na rybníku Makov. Samozřejmě nás 
zajímalo, co se bude dít letos. 

Hendikepovaný pár v tomto roce nezahnízdil. 
Můžeme si třeba představit, že zraněná samice, 
nešťastně zamilovaná do zdravého samce, už ne-
chtěla se svým nedokonalým partnerem nic mít? 
To by mohlo dávat smysl. ale zajímavé je, že ani 
zdravý pár letos nehnízdil. Tady už se neodvažuji 
fabulovat proč. Že by volný samec opětoval lásku 
hendikepované samice? Nebo na Makov přiletěl 
zjara jiný pár, který byl ještě mladý, a  tak jeho 
první hnízdění nevyšlo? Nevíme. Uvidíme, co se 
stane příští rok. Každopádně je tento příběh do-
kladem hlubokých duševních pochodů. Možná, 
že autor Labutího jezera si vzal příklad z podobné 
skutečné události. ale ta by musela být nejspíš ze 
zoologické zahrady, protože evropské bílé labutě 
velké se v přírodě s černými australskými labutě-
mi setkat nemohou.

text a foto KAREL PECL
spolupracovník Prácheňského muzea 

a Záchranné stanice živočichů Makov. 

Mezi lidmi se diskutuje, zda mají zvířata citový život, anebo se řídí instinkty. 
Konkrétně ptáci jsou v tomto směru podceňovaní – s argumentem, že vzhledem 
k velikosti těla mají jen malý mozek. O tom, jaké překvapivé schopnosti ptačí 
mozek má, se lze dočíst v knize Jennifer Ackermanové Genialita ptáků. Možná 
k poučení poslouží i příběh labutí lásky ze Záchranné stanice Makov. 

Labutí láska – pravdivý milostný příběh 
ze záchranné stanice živočichů Makov

Zdravý pár z Makova, vpravo samec

Labutí jezero Řežabinec

Během léta se na základní škole J.K.Tyla konalo 
hned několik příměstských táborů, které jsou 
v současné době velmi oblíbené. Na výběr bylo 
několik témat. druhý týden v červenci se vydaly 
děti na námořnické lodi do mořských hlubin jako 

ten nejvousatější námořník. Povídaly si o mořských 
živočiších, vyrobily si vlastní lodní deník i truhličku 
na poklady a krásné mušle. Na konci týdne je čekala 
náročná cesta za sladkým pokladem a obchodování 
s nesmlouvavým pirátem. 

I o prázdninách 
bylo na Tylovce živo

Týden poté dostaly děti možnost projít se mezi 
Egyptskými pyramidami, ozdobit se jako Egypťan 
náhrdelníky, čelenkou i  překrásnými náramky. 
Naneštěstí se rozbila starověká nádoba ukrývající 
zlé zaklínadlo a tak děti musely plnit nejrůznější 
úkoly, aby zastavily šíření zla. S tím jim pomáhala 
hodná mumie. Pro děti to ale nebylo nic snadné-
ho. Musely například sáhnout do faraonova oka 
nebo přeskakovat krokodýly v řece Nil.

Poslední týden v červenci se na Tylovce objevi-
lo 25 superhrdinů. Každé dítě si vymyslelo vlast-
ního superhrdinu, planetu ze které pochází, vy-
bavilo se pláštěm i štítem. Svoje super schopnosti 
si musely vysloužit v různých úkolech. Zdálo by 
se, že se nic nemůže stát. K naší smůle se ale ve 
městě objevil zlý profesor, který dělal obyvatelům 
Písku nejrůznější naschvály. Nemějte strach, naši 
superhrdinové si s ním hravě poradily a dokonce 
od něj dostaly i odměny za to, že ho přivedly na 
stranu dobra.

Předposlední týden v  srpnu se děti přesunu-
ly na celý velký africký kontinent. Prošly si jed-
notlivé země, ochutnaly koření, zkoušeli si něco 
vypěstovat a vyrobily si například africké masky 
nebo pískové obrázky. Také to ale nebyla jen ta-
ková dovolená. děti musely pomoci africkému 
domorodci sehnat vodu pro zvířátka a to není nic 
jednoduchého. Nakonec si zahrály na vlastno-
ručně vyrobené hudební nástroje.

 Pro Tylovku to bylo jistě pestré léto plné her, 
vyrábění a nových kamarádství, už se těší na to 
příští!

LAďKA BEČKOVá, ZŠ J. K. tyla

Adaptační kurzy na průmyslovce byly pestré
I letošní školní rok na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Písek začal tradičními adap-
tačními kurzy pro žáky 1. ročníku. Program připravili třídní učitelé společně s vyučujícími tělesné 
výchovy a byl velmi rozmanitý. Od sportovních soutěží k různým týmovým aktivitám, včetně prohlídky 
města i návštěvy oblíbené písecké kostelní věže. Naše prváky zdravíme a přejeme, aby se jim u nás 
líbilo a byli úspěšní a spokojení.

Ludmila Klavíková, SPŠ a VOŠ Písek

Chceš začít s florbalem?
Neváhejte a přijďte vyzkoušet tréninky florbalo-
vého klubu Písek! V případě zájmu kontaktujte 
šéf-trenéra oddílu Michala Hanzlíka, tel. 734 
538 643, který vás nasměruje k příslušnému 
trenérovi dané kategorie a zodpoví veškeré 
dotazy týkající se chodu klubu!!

Floorball Club Písek
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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

Jak se do lesa volá...
Vážení čtenáři, možná očekáváte, že budu psát 
o návratu covid-19, ale o tomto problému jsem již 
psal a na mém názoru se nic nemění. dnes bych se 
chtěl vrátit k tématu článku z č. 13-14 (O slovenské 
prezidentce, Tchaj-wanu a velkém strachu).

„Porušil jste princip jedné Číny a Peking vás za 
to donutí zaplatit vysokou cenu,“ prohlásil kvůli 
návštěvě Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu čínský 
ministr zahraničních věcí Wang-I. Existují však 
různé druhy tohoto principu. Po roce 1950 se po 
porážce od komunistů na Tchaj-wanu stáhl ně-
kdejší čínský diktátor Čankajšek a  jeho nástupců 
dlouho odmítali uznat všechny změny administra-
tivního dělení Číny po roce 1947. Oni považovali 
za své území celou historickou Čínu od poloviny 
18. století. Jejich potomci se se ztrátou pevninské 
Číny nikdy nesmířili. Navíc Spojené státy vníma-
ly ve druhé polovině 20. století právě Tchaj-wan 
jako Čínu, se kterou se jedná. Později američané 
přestali uznávat ostrov jako představitele Číny, 
ale úplně přes palubu ho nehodili. Samostatnost 
Tchaj-wanu v té době uznalo čtrnáct rozvojových 
zemí a Vatikán. I v čínsko – amerických smlouvách 
existuje klauzule, že ke sjednocení může dojít jen 
se souhlasem Tchaj-wanu. Vojenská anexe by zna-
menala černá scénář. V  USa platí zákon Taiwan 
Relation Act, který poskytuje ostrovu bezpečnostní 
záruky, a jeho napadení by byl důvod pro válku.

Ještě k návštěvě Miloše Vystrčila. V roce 1995 
přijal na Hradě oficiální tchajwanskou delegaci 
prezident Václav Havel i  premiér Václav Klaus. 
Praha tehdy nedbala na ostré protesty Pekingu 
a Václav Havel zmínil možnost přijetí Tchaj-wa-
nu do Organizace spojených národů. V roce 2004 
pak Václav Havel navštívil ostrov jako soukromá 

osoba. Také místopředseda senátu Petr Pithart 
navštívil Tchaj-wan dvakrát a  u  nás to nebylo 
vůbec medializované. a  teď ještě ke spolupráci 
Číny s  Tchaj-wanem. Peking naprosto nic ne-
namítá proti ekonomické a  kulturní spolupráci. 
Ekonomická provázanost obou zemí stojí také na 
obřích investicích tchajwanských firem do eko-
nomiky pevninské Číny.

a co tedy musí Evropa, potažmo Česká republi-
ka, chtít po Číně? Předseda Evropské rady Charles 
Michel řekl, že obchodní vztahy EU s Čínou musí 
být férovější a vyváženější. Čína musí přestat klást 
evropským firmám překážky v  přístupu na svůj 
trh. Evropa by měla vůči Číně přitvrdit tak, jako 
to udělaly Spojené státy americké. Musíme chránit 
naše know-how, postupovat ve spolupráci s USa 
razantněji a důsledně vyžadovat na Pekingu reci-
procitu. Pokud se Čína nepodřídí férovým pravi-
dlům, pak by měly evropské a samozřejmě i české 
firmy zastavit svou závislost na jejím trhu.

V minulosti, od století ponížení z poloviny 19. 
století až po druhou světovou válku, kdy Čínu 
porcovaly cizí mocnosti, zůstala v  zemi silná 
nedůvěra vůči zahraničí. Nástup reforem Teng 
Siao-pchinga se pak pojil se zdrženlivostí v me-
zinárodních vztazích a  snahou neupozorňovat 
příliš na svůj vzestup. Pod Si Ťin-pchingem ale 
obezřetnost vystřídalo sebevědomí opřené o ně-
kolik desetiletí ekonomického růstu, který byl 
podpořen investicemi západu, zaměřenými na 
navyšování zisku z levné čínské práce.

Politiku Číny tak teď navenek charakterizuje až 
neurvalost čínských diplomatů. Příkladem může 
být věta, kterou pronesl čínský ministr zahraničí 
Jang Ťie-čch' při setkání s tehdejší ministryní Spo-

jených států Hillary Clintonovou: „Čína je velká 
země a ostatní země jsou malé a to je prostě fakt.“ 
Toto prohlášení zní velmi povýšeně. asertivní kurz 
generálního tajemníka Si Ťin-phinga se ukazuje 
jako kontraproduktivní. Čína jako druhá největší 
ekonomika světa si touto politikou způsobuje pro-
blémy v udržení spojenectví s ostatními zeměmi. 

Mezinárodní aliance jsou zakládány smlouva-
mi, závaznými dohodami, založenými na společ-
ně sdílených hodnotách. Proto se také Spojené 
státy po dvakrát vojensky angažovaly v  Evropě 
a  zásadně přispěly k  výsledku dvou světových 
válek. a tady je někdy zásadní problém. Pekingu 
nejsou po chuti společně sdílená pravidla. Po-
tíž nastává, když se nadřazenost Číny prosazuje 
v mezinárodních vztazích. Leckteré země, včetně 
České republiky v prohlášeních nejvyšších před-
stavitelů, ustupují v naději, že tak napomohou ob-
chodním vztahům. Výsledky jsou však žalostné. 
Peking pak takové chování a ústupky považuje za 
samozřejmost a nárokuje si, že i za hranicemi je 
nutné vymycovat jakoukoliv kritiku své politiky. 
Respekt je tak vynucován urážkami. Taková po-
litika brání budovat spojenectví, založené na ob-
chodních zájmech a sdílených hodnotách. V kaž-
dá zemi, která byla v minulosti impériem, zůstává 
v myšlení obyvatel touha se k tomu vrátit.

Spojené státy prohlédly tuto politiku Číny již 
před časem, a  tak teď totéž prohlédnutí udělala 
i  Evropa a  ostatní i  asijské země světa. V  tomto 
kontextu se mi chce říct: „Covide, děkujeme!“

Na závěr jednu scénu z filmu Deník Bridget Jo-
nesové. Jistě si vybavíte scénu z tiskové konference 
mezi prezidentem USa a premiérem Velké Britá-
nie v podání Hughe Granta. a mohu-li tuto scénu 
parafrázovat, i  my jsme kromě mnoha chytrých 
a slavných lidí majiteli levé ruky Petry Kvitové.

ZdENěK BENEŠ

„Nejsem dost statečná, abych žila dál.“ – To jsou 
slova ženy, která se rozhodla pro eutanazii. Slo-
venský dokumentarista Tomáš Krupa ji dopro-
vodil s kamerou jejím rozhodováním, loučením 
s domovem i s blízkými až do Švýcarska, kde její 
cesta končí. 

Téma smrti je zvláštní. Na jednu stranu nás fas-
cinuje. Smrt ve zprávách, ve filmu nebo na silnici 

V knihovně promítáme zdarma: 
Dobrou smrt doprovodí beseda

jednoznačně přitáhne pozornost. Zároveň nás 
děsí a  myšlenkám na vlastní smrtelnost se vět-
šinou docela rádi vyhýbáme. Víme, že umřeme, 
a počítáme s tím, že nevíme kdy. Co když si někdo 
zvolí dobrovolný odchod ze života a svou smrt si 
naplánuje? Měla by k tomu být legálně dostupná 
odborná asistence? Nepochybně je to téma, které 
vzbuzuje vášně a kolem kterého se vedou vypjaté 

debaty. Zveme vás na další dokument z festivalu 
Jeden svět. Věříme, že si po něm budeme povídat 
kultivovaně a  že dokážeme dát prostor různým 
životním zkušenostem a  různým pohledům na 
otázku: jak se díváme na člověka, který se rozho-
dl ukončit svůj život předčasně? a jak se díváme 
na lékaře, kteří jsou mu s tím ochotni pomoci? 

Toto píšou o filmu na webu Promítej i ty: „Ja-
nette trpí nevyléčitelnou nemocí. Ví, že nad smrtí 
nezvítězí, chtěla by však mít kontrolu nad jejím 
načasováním a průběhem. Proto se připravuje na 
asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku. Musela se 
dívat, jak její matka umírá na tehdy nediagnosti-
kovatelnou svalovou dystrofii. I tělo dvaasedmde-
sátileté Janette ochabuje, nemoc rychle postupuje. 
Rozhodla se, že na rozdíl od matky ze světa odejde 
důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální možnost 
„dobré smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si musí dojet 
do Švýcarska. S  vnitřním klidem organizuje svůj 
odchod, zatímco Janettini blízcí prožívají emocio-
nální bouři – především její syn, který rovněž trpí 
dystrofií. Vztahové drama se stupňuje s blížící se 
smrtí. Režisér Tomáš Krupa využil k  vyprávění 
stylizované prvky hraného filmu, které pocit au-
tenticity ještě umocňují.“

daniela Nechvátalová a  Vladimír Cejp se po 
skončení promítání podělí s přítomnými o zku-
šenosti s  „dobrou smrtí“, kterou není potřeba 
přivolávat a urychlovat, je-li k dispozici kvalitní 
profesionální péče a  laskavé, trpělivé a  statečné 
rodinné zázemí, a mohou nás inspirovat k vlast-
nímu hledání odpovědí.

Promítáme zdarma a rádi. Těšíme se na vás.
KAtKA SLABOVá

Srdečně vás zveme na citlivý dokument Dobrá smrt a besedu na téma 
eutanazie a přirozené umírání v úterý 6. 10.od 18 hod. v Městské knihovně  
Písek. Jsme velmi potěšeni, že hosty budou Mgr. Daniela nechvátalová, 
ředitelka Domácího hospicu Athelas, a MUDr. Vladimír Cejp, hospicový lékař. 

Společnost za práva 
zrcadel – nezávislá 
kulturní jednotka 
Prácheňska připra-
vila k 777. výročí 
města Písku, bývalé-
mu krajskému měs-
tu Prácheňska, malý 
dárek pro všechny 

písecké patrioty a pro ty, kteří mají naše krá-
lovské město rádi. Je jím dvd Óda na Písek 
od skupiny démophobia, sólového projektu 
démy, který zhudebňuje pověsti z Plzeňska a je 
známý coby frontman plzeňské kultovní kapely 
Znouzectnost.

Z  prvotní myšlenky, aby vznikla píseň, která 
vzdává hold (ne příliš pateticky, ale spíš hravou 
formou) našemu královskému městu, se stal ne-
plánovaně košatější projekt. Idea, aby se skladba 

DVD k 777. výročí města: 
Óda na Písek od Démophobie

nahrála ve studiu s  bohatými aranžemi, se brzy 
rozrostla o nápad natočit videoklip k písni v písec-
kých exteriérech. To vše a něco navíc, tedy zakon-
zervování audio nahrávky a videoklipu, a k tomu 
fotografií z natáčení i rozhovor s hlavním protago-
nistou démou, nyní najdete na dVd. 

To vše se mohlo podařit pouze díky fantastické 
podpoře od celkem 60 dárců z celé země, kteří na 
projekt přispěli dohromady částkou ve výši téměř 
26 tisíc korun a současně čtyřem dárcům, jež do 
finální koncovky ještě do projektu zapůjčili 10 
tisíc korun. Celkem se na tři měsíce travající re-
alizaci projektu podílelo asi 80 lidí, 33 dospělých 
a dětí si ve videoklipu také zahrálo.  

dVd Óda na Písek s  videoklipem, audio na-
hrávkou, rozhovorem s hlavním aktérem démou, 
a bohatou fotogalerií z natáčení v Písku je nyní již 
k mání na několika prodejních místech v centru 
města Písku: v Prácheňském muzeu, knihkupec-

tví Elim na Velkém náměstí i  pod děkanským 
kostelem, v Pekařství U Slona a bude také k dis-
pozici na koncertech skupin Znouzectnost a dé-
mophobie. Cena je 80,- korun, výtěžek z prodeje 
chceme věnovat na podporu zajímavého nezisko-
vého projektu v kulturní oblasti ve městě Písku.

dVd vydala Společnost za práva zrcadel – ne-
závislá kulturní jednotka Prácheňska – (ne)orga-
nizace pořadatelů kulturních akcí, která aniž by 
vznikla, tudíž nemůže ani zaniknout, slaví letos 
20 let od svého působení na Prácheňsku.

ZByNěK KONVIČKA

PUBLICISTIKA
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Zemřeli:
Pohřební služba Foitová – Vrba
10. 9. Hana dunovská, Protivín, 65 let
11. 9. věra Kouřimská, Písek, 85 let
11. 9. Jarmila Machovcová, Písek, 86 let
11. 9. luděk Pazderský, Prachatice, 65 let
12. 9. Marie Obermayerová, Putim, 89 let
13. 9. Marie Javorská, Svatonice, 93 let
14. 9. Marie Švehlová, Písek, 71 let
14. 9. alice Zoubková, Písek, 54 let
15. 9. lidmila Žížková, Písek, 87 let
22.9. Jan vrba, Malé Nepodřice, 88 let

Pohřební služba Habich
13. 8. václav voborník, Ústí nad Orlicí, 80 let 
1. 9. věra Kürthyová, Mirovice, 82 let 
5. 9. ludvík Cmunt, Pelhřimov, 68 let 
6. 9. Miloslav Němeček, Semice, 74 let 
8. 9. Miloslav Skala, Protivín, 80 let 
9. 9. Jan Bukovský, České Budějovice, 73 let 
9. 9. Jiří Strnad, Písek, 82 let 
10. 9. Bohumila Gawleková, Mirotice, 77 let 
10. 9. Jiří vinkler, Písek, 70 let 
12. 9. alžběta Broučková, Písek, 80 let  
12. 9. Marcela Cermanová, Mirotice, 74 let 
14. 9. věra Jacyszynová, Cerhonice, 87 let 
15. 9. Magdalena vazačová, Nová Ves, 82 let 
16. 9. Ján Faťun, Písek, 80 let 
16. 9. vratislav Mikoláš, Písek, 77 let 
18. 9. Jan Krupauer, Písek, 76 let 
18. 9. eduard Hlídek, Písek, 84 let 
18. 9. radoslava Stuchlíková, Praha, 68 let 

Pohřební služba 
Městské služby Písek
18. 9. libuše Barešová, drhovle, 89 let
20. 9. František Černý, drhovle, nedožitých 65 let 

ZE SPOLEČnOSTI

8. 9.   Jitce Havlové, Písek, syn adam Havel 
10. 9. Kristýně Malechové, Písek, 
 syn Matyáš Čermák 
11. 9. Mgr. lauře listopadové, Písek,
 dcera Natalie listopadová 
10. 9. Miroslavě Trajerové, Kosmo, 
 synové vítek a Hynek Trajerovi 
11. 9. Ivetě Šornové, Blatná, syn Jaroslav Houdek 
11. 9. Monice Tuháčkové, Běleč, syn Jakub Ošťádal 
14. 9. Barboře dufkové vitákové, Strakonice, 
 syn Timotej dufek viták 
14. 9. Ing. evě Kvasničkové, Stožice, 
 syn Jan Kvasnička 
14. 9. Sandře Žďánské, Netolice, 
 syn Martin Žďánský 
14. 9. lence dlouhé, Týn nad Vlt., 
 syn lukáš Horák
15. 9. aleně vondráškové, Písek, 
 dcera emma vondrášková 
16. 9. Tereze Kaškové, Písek, 
 dcera viktorie Kašková 

16. 9. Izabele Píchové, Písek, 
 dcera dominika Píchová 
16. 9. Marii Kvaltýnové, Písek, 
 syn vladimír Kvaltýn 
17. 9. lucii Pavlíkové, Filipova Huť, 
 synové vratislav a Kryštof Pavlíkovi 
18. 9. Kateřině Kovaříkové, Praha, 
 syn Štěpán Šimek 
19. 9. Haně Šlajsové, Písek, dcera Nikola Kolářová 
18. 9. Mgr. Tereze Cejpové, Praha, 
 dcera Meda Odehnalová 
19. 9. Karolíně Šestákové, Strakonice, 
 syn vojtěch damián Šesták 
19. 9. lucii Blažkové, Netolice, 
 syn Jan Kristián Blažek 
20. 9. evě Stankovičové, Radětice, 
 dcera anna Stankovičová 
20. 9. Šárce Puchnerové, Protivín, 
 dcera ema Puchernová 
21. 9. Petře drastíkové, Písek, 
 dcera laura drastíková 
22. 9. lindě Koníčkové, Blatná, 
 dcera Mia Koníčková  

narodili se:

Vítáme a loučíme se 
 v srpnu / září

SOUKROMÁ 
ŘÁDKOVÁ iNZERcE

prodej • koupě • poděkování • auta • 
nemovitosti • seznamka • práce ...

V barevném rámečku, základní cena 
jen 100 Kč. Objednávejte SMS na tel. 
607 777 993, inzerce@piseckysvet.cz

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

A budiž televizní tma...
Dnes je slavný den. Máme novou anténu, bere-

me signál ze Sv. Máří nebo Sušice   a pro majitele 
objektu jako pro mnoho jiných domácností to ne-
bylo zadarmo, ale jsme šťastni, že to vůbec funguje. 
Reálně totiž   hrozilo, že budeme muset přejít na 
Kabel, protože prý na našem domě máme úplně 
špatný signál. Hle, máme najednou 100%. Přesto 
když se dnes budovalo, nikdo dopředu nevěděl, 
jestli nový stožár i  nové prvky pomohou, taky to 
mohlo být o  ničem. Měli jsme štěstí a  šikovného 
anténáře. Díky, pane Tomane!

To se stát chvástal, jak nás přechod k DVB T2 
nikterak neomezí. Omezil. Vnoučata brečely, že 
nemají večerníček, já neměla svůj Art, Dvojku 
a Čtyřiadvacítku a byla jsem jak bez ruky. A byla 
jsem smutná.

Ptáte se, co se s tím dá dělat? No podle vyjádře-
ní telekomunikačního úřadu je prý málo stížností, 
lidi raději zaplatí za nové antény než si stěžovat. 
Ono by to stejně k ničemu nevedlo a nemuseli by 
mít ČT ani za rok.

Je to ale hnus, velebnosti, když budu parafrázo-
vat známý film. Ale bože, jaká to na druhé straně 
zase  radost - ode dneška budiž zase světlo:-)!

Helena Brejchová Vrábková, spisovatelka

...byla  přesně ta situace, která nastala v polovině 
července pro mnoho domácností zejména píseckého 
Vnitřního města. No – tma,jak se to vezme,  světlo, 
obraz a zvuk po spuštění slavného DVB T2 stále 
poskytovaly komerční televize, ale ty veřejnoprávní 
kanály, nic. Prostě nic.   A jak už vím, Písek v tom 
nezůstal sám, bodejť, problémy po celé republice, 
někdo měl prostě smůlu, bydlí ve špatném místě.

Domácnosti si pořídily set top boxy, někteří 
třeba i nové televizory, aby si nepřidělaly zbyteč-
né starosti. Starosti majitelům televizních antén 
a domů přidělal stát. Když jsem pustila televizi po 
přechodu na nový signál, jenom jsem zírala, NE-
PODPOROVANÁ SLUŽBA. Ale televizní poplatky 
plaťte dál, občané.

Tož jsem se spojila s Českým telekomunikačním 
úřadem, cože se to děje. Hle, dozvěděla jsem se, 
že na vině je LTE vysokorychlostní internet. Kleť 
údajně snížila signál či co a vlny se začaly prát. Pá-
nové mi situaci osvětlili, máme na anténě zesilova-
če a filtr, který by měl odstínit ten internet, ale pro-
stě to nepomůže. Prý jenom předělat anténu, dát jí 
nahoru a dát tam i jiné anténní prvky.  Popovídali 
jsme, dostali čaj a bábovku a byli milí, ale my moh-
li jenom doufat, že rekonstrukce antény pomůže. 

774 85 84 87
kontakt@hospic-pisek.cz 
www.hospic-pisek.cz
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Hity prověřené časem
Při vzpomínce na osmdesátá a devadesátá léta si 
vybavíme písničky a oblečení z Pomády, dynastie, 
discopříběhu nebo Kamaráda do deště.  Přijďte 
zavzpomínat na dekádu zpěváků a zpěvaček z to-
hoto období a vrátit se do minulosti! 

V kulturním domě vás tímto obdobím v sobotu 
26. září provede legendární dJ František Mareš. 
Večer plný osvědčených hitů začíná od 20 hodin.

Šanson,
moje láska i prokletí

Cyklus večerních koncertů klasické hudby po-
kračuje i na podzim. Zářijové Písecké nokturno 
v Koncertní síni Trojice se uskuteční v neděli 
27. září od 19 hodin a zavede vás do kolébky 
šansonu, Francie. 

V podání sólistky Michell Katrak zazní ty 
nejkrásnější skladby z  repertoáru E. Piaf, J. 
Brella, Ch. aznavoura i české Hany Hegerové. 
Kromě šansonu se můžete těšit i na oblíbené 
melodie z filmů a světových muzikálů v úpra-
vě pro symfonický orchestr. Pod taktovkou 
Oldřicha vlčka vystoupí orchestr virtuosi di 
Praga, o doprovod na varhany se postará Jiří 
Emmer.    -CK-

POHŘEBNí SLUŽBA HABicH 
PíSEK a okolí od roku 1994

Budějovická 436 (vedle Jikastu) 
Jeronýmova 312
www.pohrebnisluzbapisek.cz 
e-mail: habichj@seznam.cz    ZNAK KVALiTY

Tel.: 382 213 541 – 382 224 477
Stálá služba SO, nE, svátky 602 472 885

PíSECKÝ SVĚT 
účinná a levná 

tištěná i on-line inzerce,
6000 výtisků 

vždy obratem rozebráno!
e-mail: inzerce@piseckysvet.cz

tel. 607 777 993 
(i SMS, ozveme se obratem)

návrat ke stromu přátelství na ZŠ Cesta

Kromě her, stezky odvahy a průzkumu okolí se 
kluci a holky koupali v rybníku, protože sluníčko 
hřálo jako v létě. a také vařili. Obědy do tábora 
vozila paní kuchařka z Cesty, ale na snídaně a ve-
čeře si střídali službu (míchaná vajíčka, boloňské 
špagety i dobroty z obložených talířů chutnaly jako 
od maminky)... a myli i nádobí. 

Navštívili rakovický mlýn, nejdřív potají zezadu 
od náhonu. Pak vyběhl pes, za ním jeho pán, maji-
tel mlýna... a nakonec z toho bylo pozvání do po-
koje, kde byla 12. května 1945 podepsána kapitu-
lace německých vojsk. To bylo něco! V místnosti 
byl ještě původní stůl i s ubrusem, na kterém leže-
ly ty důležité listiny. a tři židle, na nichž seděli tři 
důstojníci – americké, ruské a německé armády.

A dojmy sedmáků?
•	 Hodně mě bavila paralympiáda, protože byla 

dobrodružná.
•	 Dobré bylo koupání v potoce, rybníce. Nejvíc 

jsem se nasmál, když jsme připravovali divadlo 
o Červené karkulce.

•	 Blízká mi byla Maruška, protože snesla moje 
nálady. Hráli jsme hry, při kterých jsme se lépe 
poznali.

•	 Zábavné bylo, když jsem hrál na kytaru. A když 
jsem v 7 hodin ráno zametal celou chatku od 
kukuřice.

•	 Nejvíc se mi líbilo hrát si s malou Eliškou a Šárkou 
(dcery paní asistentky), noční hra na světlušky, 
vybijka a paralympiáda. 

•	 Hráli jsme hodně zábavných her, také jsme po-
slední den hráli u táboráku divadlo, to mě bavilo 

hodně. Poznal jsem víc hlavně dva nové spolužáky.
•	 Bavilo mě házení talířem... A když řekl Štefan 

něco vtipného.
•	 Docela jsem se bál, když jsme poprvé lezli na tu 

vysokou červenou konstrukci.
•	 U všeho byla Agátka (pes naní učitelky). Když 

byly hry s tenisákem, museli jsme ji uvázat, aby 
nám je nebrala  :-)

To přátelství, až na nějaké mráčky, je stále po-
znávacím znamením této třídy. Tak zas někdy 
příště – v přírodě a při hrách.

JANA SLAVíKOVá, 
třídní učitelka 7. třídy

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



Písek hledá depozita 
pro opuštěné kočky
Město Písek vyhlásí výběrové řízení na zajiš-
tění depozita pro opuštěné kočky, kam by se 
měla tato zvířata začít umisťovat od března 
2021. To skončí smlouva se spolkem Písecké 
kočky, který péči o kočky nalezené na území 
města zajišťuje od ledna minulého roku. 

do výběrového řízení se může přihlásit 
zájemce, který by měl depozitum umístěné 
do 25 kilometrů od Písku a byl by se scho-
pen postarat o minimálně tři kočky. depozit 
může město vybrat i  více, rozhodující bude 
zejména cena za péči o jednu kočku na jeden 
den. dočasná péče v depozitu bude zahrnovat 
nezávadné krmení, napájení, úklid a nabídku 
koček k adopci. 

dočasný opatrovník musí zvířatům zajistit 
akutní i  preventivní veterinární péči, včetně 
pravidelného očkování nebo odčervení. Pr-
votní veterinární úkony po nálezu kočky před 
předáním do depozita uhradí město Písek. 
Provozovatel musí také umožnit kontroly de-
pozita zástupcům města.      -MÚ-
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na místě 90,- KK ZDARMA

PP 280,-/320,- KK 200,-

PP 180,-/220,- KK 150,-

PP 200,-/250,- KK 200,-

PP 150,-/200,- KK 100,-

PP 220,-/300,- KK 190,-

PP 250,-/330,- KK 230,-

PP 200,-/250,- KK 150,-

PP 200,-/280,- KK 150,-

VSTUPNÉ ZDARMA

PŘEDPRODEJ:
Kulturní dům – centrum kultury, Nábřeží 1. Máje 1506, Písek
Tel.: 382 734 711 pondělí–pátek 08:00–16:00
Divadlo Pod čarou: pondělí–neděle 17:00–22:00

divadlopodcarou KDE NÁS 
NAJDETE?

Tyršova 28, 397 01 Písek
Tel.: 774 598 332
E-mail: podcarou@podcarou.cz www.podcarou.cz
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ZEVLOUNOV.CZ
PRVNÍ NEKLAMNÍ AGENTURA

ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba, co vás baví, ze 60.–90. let.

GAIA MESIAH + hosté: Phatlip a The Agony
Koncertní turné české rockové skupiny, kdy klub bude opět na nohou.
Jako hosté se představí progresivní nadupané kapely, které vás
na Gaiu řádně nažhaví.

ABRAXAS
Koncert legendární kapely a jejich Nekonečného boogie. 
Playlist je sestaven z největších hitů skupiny, při nichž si 
každý přijde na své.

HRAJEME PRO SLONA – Benefi ční akce
Pořádáno ve spolupráci se Spolkem domu U Slona.

UNDERGROUND COMEDY
Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, role ani 
připravené skeče. Vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, 
který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

VESNA
Vesna je dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové. V listopadu
2018 Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala 
nominaci Ceny Anděl na Objev roku. Hudebně se obrací ke kořenům 
a je charakteristická snovými texty. 

THRASH NIGHTMARE FESTIVAL VOL. 8
Osmý ročník klubového festivalu s jedinečnou atmosférou v klubovém
prostředí. O pořádný nářez se postarají špičkové kapely z několika zemí. 
Vraťte se s námi zpátky do 80. let, kdy thrash metal vládl metalovému světu!

LENKA DUSILOVÁ
Lenka Dusilová je šestinásobná držitelka hudebních cen Anděl. 
Na scéně působí již od 16 let, kdy na sebe strhla pozornost svojí 
energií, prožitkem a výtečným vokálem.

KISS + HAIRY GROUPIES
Kiss Czech Company se představí s precizně pojatou pódiovou show 
včetně pyro-efektů, přesných replik nástrojů, kostýmů a především 
kvalitně zahraných skladeb z tvorby legendárních KISS. Hairy Groupies 
– mladá a atraktivní kapela vás vtáhne zpět do 80. let.

UNITED FLAVOUR
Energická show s moderním mixem reggae, world music, latiny 
a hiphopu je servírována charismatickou španělskou frontmankou 
Carmen a pěti zkušenými muzikanty.

SETKÁNÍ POŘADATELŮ KULTURNÍCH AKCÍ

PROGRAM
DIVADLO POD ČAROU ŘÍJEN 2020

KLUBOVÝ BAR OTEVŘEN DENNĚ – ŠIPKY, KULEČNÍK, 
DOBRÉ PIVKO, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

K A P A C I T A  A K C Í  B U D E  V Y C H Á Z E T  Z  A K T U Á L N Í C H  V L Á D N Í C H  N A Ř Í Z E N Í

Navštivte E-OBcHŮDEK 
Písecké suvenýry! 

nabízí Písečákům i milovníkům krásného 
města nad Otavou maličkosti pro radost 

na internetové adrese 
www.fler.cz/pisecke-suvenyry. 

Nákupem v tomto e-shopu podpoříte 
další existenci Píseckého světa ;-)

POMŮŽETE nÁM 
UDRŽET nEZÁVISLÝ 

WEB A nOVInY?
Pokud čtete pravidelně a rádi Písecký 

svět, ať už na webu, nebo takto v tištěné 
formě, budeme potěšeni, pokud se 
naši nezávislou místní žurnalistiku 

rozhodnete podpořit. 

DAR PíSECKÉMU SVĚTU – 
jednorázový i 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 Písecký 
svět již podpořili nebo pravidelně 

podporují ;-).


