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

VOLBY 2021 — Více na straně 6 

ATHELAS: Deka, která má zahalit 
Kamenný most, roste i díky vám!

Peníze za zlato hned
Nejvyšší výkupní cena v regionu

Aktuální výkupní ceny zlata:
• 14 karátů: 520 Kč/g

• Zubní zlato: 570 Kč/g
• 18 karátů: 660 Kč/g

• 24 karátů: 1000 Kč/g

Zhodnoťte zlato, které 
vám leží doma bez využití. 

V Písku v ul. Fráni Šrámka. 
Více na str. 9

tel. 739 878 676
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PísecKý sVět vychází v nákladu 6000 
kusů a je distribuován ZDARMA. 

Další čísla vyjdou ve čtvrtek 21. října 
a 4. listopadu. 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

MILÁ ČteNÁŘKO, MILý ČteNÁŘI 
– mohl bys postrádat 50,- Kč měsičně?

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

Nejsme příjemci žádných dotací a nejsme propojeni s žádnou politickou ani 
jinou zájmovou skupinou. Jsme tu pro občany, na podporu transparentnosti 

radnice, různorodosti občanských a kulturních aktivit, neziskovek a charity, pro 
rozmanitost názorů a ekologickou osvětu.

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

zrcadloPIŠTE 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.

zrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/16 str.
od 442,- 

1/4 str.
od 1462,- 

1/3 str.
od 1950,- 

1/8 str.
od 787,- 
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t- Dance slaví úspěch
a postupuje do celostátního kola 

„Proti nám bylo dalších šest choreografií a naše 
holky byly nejmladší ve skupině,“ říká Róza: „Vel-
kou radostí je pro nás ocenění za svébytnou práci 
s výrazem a dynamičností.“

V druhé polovině programu se představily nej-
starší holky T-Dance v choroegrafii Bez nápadu. 
Jelikož nebyl dostatek času, choreografie zůstala 
nedokončená. Přesto v  konkurenci pěti dalších 
choreografií získává postup do celostátního kola 
v  Jablonci nad Nisou. „Vůbec jsme to nečekaly,“ 
říká vedoucí T-Dance Gabriela Kroutilová: „Ješ-
tě nikdy jsme nejely s nedokončenou choreografií,  
o to víc jsme byly překvapené z postupu! Dle porot-
ců má choroegrafie super náboj a nápad. Kdo by to 
byl řekl, když je bez nápadu :-).“ 

Každopádně obě choroegrafie se 22. – 24. 10. 
jedou reprezentovat město Písek a Jihočeský kraj 
do Kolína do Celostátního kola pantomimy a po-
hybového divadlo Otevřeno, kde budou bojovat 
o postup do GALA večera.  -RED-

v neděli 3. 10. se v Českých Budějovicích konala 
krajská přehlídka scénického tance dětí, mládeže 
a dospělých. v dětské kategorii se premiérově 
představila choreografie  Rozálie Zborníkové 
Bojíš  se nás??? My tebe tady!!!. 

Choreografie Bez nápadu Choreografie Bojíš se nás?

váClav Havel by byl 5. října 2021 oslavil 85. 
narozeniny. Písecké muzeum jej na FB připomnělo 
fotografií z května roku 1990, kdy mával zaplněné-
mu píseckému náměstí z balkónu zdejší radnice.   -

PTaČí SváTek: V neděli 3. října proběhl tradiční Světový festival ptactva na Řežabinci, který 
pořádalo Prácheňské muzeum. Na fotografii hovoří ornitolog Karel Pecl, který letošní ročník akce 
okomentoval: „K Řežabinci letos dorazilo 167 dospělých a 63 dětí a mládežníků, což je dosavadní rekord.“ .

už Také kRMíTe Na kRMíTku? Pokud 
chcete, aby si ptáci na nové místo zvykli, je čas. 
A jestli krmítko nemáte, můžete si ho koupit 
v Záchranné stanici živočichů Makov, kterou 
tím podpoříte.Více najdete na www.makov.cz.

Papučový den s Athelasem
Písek 6. 10. 2021 
Za hojné účasti se konal u Kamenného mostu již 
6. ročník na podporu myšlenky, že mnozí z nás 
chtějí zemřít DOMA. K tomu vám může na Pí-
secku pomoci právě Hospic Athelas. 

Na andělsky laděné akci se podíleli Přátelé Ka-
menného mostu Písek, taneční skupina T-Dance, 
Taneční centrum Z.I.P. Písek a mateřské školy 
z Písecka, které vyrobily úžasné anděly. Více fo-
tografií najdete na www.piseckysvet.cz. 

Foto Martin Zborník
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Zprávičky z Písku a okolí
Bude částečně omezen vjezd na 
parkoviště u pošty 
Vjezd na parkoviště u pošty bude od 14. do 20. října 
částečně omezen. Důvodem je instalace zařízení, 
které zpřesní počítání obsazenosti parkovacích 
míst. V budoucnu by pak nemělo docházet k tomu, 
že by parkoviště bylo přehlceno auty, která stojí 
mimo vyznačená místa.

setkání seniorů
Přes pět desítek píseckých seniorů starších 90 let se 
v sobotu 2. října sešlo v kulturním domě na tradič-
ním přátelském setkání nejstarších občanů města 
se starostkou Evou Vanžurovou. První ročník této 

akce se konal v roce 1993, loni se kvůli epidemii 
koronaviru uskutečnit nemohl. Nejstarší účastnici 
sobotní akce bylo sto let, nejstaršímu účastníkovi 
o dva roky méně. Hosté si s chutí zazpívali písně 
svého mládí spolu se zpěváky Marií Hanzelkovou 
a Jiřím Švárou, někteří se hudebním doprovodem 
nechali zlákat k tanci. Program několika taneční-
mi vystoupeními zpestřil známý písecký soubor 
Louisiana. V Písku má trvalý pobyt 275 občanů 
starších 90 let, sedmi je 100 a více let.

Voda a civilizace
Během září jsme si mohli prohlédnout putovní 
výstavu Voda a civilizace, která byla k vidění na 
nábřeží mezi kulturním domem a Kamenným 
mostem. Na velkoformátových panelech byly k vi-
dění fotografie z celého světa. U každé fotografie 
byl popisek, o co se jedná, a z jakého koutu světa 
fotografie pochází. 

Pro mě to byl i úžasný materiál na zpracová-
ní projektu ve školní družině. Děti měly za úkol 
napsat myšlenkovou mapu, co si pod pojmem 
voda a  civilizace představují. Nejdříve jsem jim 
ale musela vysvětlit pojem „civilizace“. Napadla 

je spousta věcí. Poté jsme se šli na výstavu podí-
vat. Zde děti nejvíce zaujala fotografie, na které 
byl mrtvý pták plný plastu a množství vody spo-
třebované na výrobu různých potravin. 

Další den jsme zpracovali toto téma výtvarně. 
Na velké plátno jsme nanášeli barvu a tu po plát-
ně rozlévali. Děti to moc bavilo a byly překvape-
né, jaké krásné obrazce barva dělá. Jako kontrast 
jsme dělali „sucho“. To už byl společný projekt. 
Tyto obrazy vytvořené dětmi budou zdobit naší 
školu. Výstava byla krásná a velmi poučná. 

Za ŠD 9 Laďka BEčková
Inzerce

                          

       Jste osoba se zdravotním postižením?
    Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?     

 Staňte se účastníkem projektu

 CESTA KE ZMĚNĚ III

reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525
Začátek projektu: 1. 10. 2020, konec projektu: 31. 3. 2022

Oblasti realizace: Písecko, Strakonicko, Prachaticko, 
Jindřichohradecko

Co Vám nabízíme:

 pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním 
místě,

 pomoc při hledání pracovního místa, 
 speciální  poradenství  při  řešení  obtíží  spojených 

s hledáním zaměstnání,
 možnost rekvalifikace,
 placená praxe u zaměstnavatele,
 možnost pracovní asistence,
 příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu,
 úhrada cestovného,
 profesionální zkušenosti. 

Více informací o projektu získáte na www.mesada.eu 
nebo na adresách: 

 nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek, tel: 608 860 030,

 Velké nám. 55, 386 01 Strakonice, tel: 608 860 070,

 Kmentova 90/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 608 860 010

Tento projekt realizuje MESADA, z. s. a je spolufinancován Evropskou unií.
 

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?  

Inzerce

svoje odůvodnění na nehmatatelných vlastních 
pocitech, navíc se domnívám, že výčet uvedených 
tvrzení jsou víceméně domněnky a nepravdy.

Zájemcům nabízím na www.piseckysvet.cz 
onu žádost k  posouzení tak, jak byla přiložena 
v  materiálech pro zasedání zastupitelstva, pře-
čtěte si ji, prosím, pozorně, protože ani videozá-
znam, ani zápis ze ZM její obsah nerozebírají.

Cituji část: „...Nikdy mne nenapadlo, že taková 
malá změna vyvolá takovou nenávist a zlobu v ně-
kterých lidech. Nejhorší je však to, že zloba a závist 
šla tak daleko, že se pan… pustil do hotového staveb-
ního povolení pomocí svých žádostí a odvolání. Jedi-
né, co jsem chtěl, tak zachovat styl semického centra 
a ostatní je nepravdivý výmysl pana… a  spol, aby 
úmyslně poškodil tento podnikatelský záměr. Nej-
horší je na tom však to, že do chování některých lidí 
v Semicích pan… a spol. Vložili nejistotu, váhavost 
a až zlost a nenávist. No a  to je úrodná půda pro 
rozhádání lidí v Semicích. (…) Velice jasně vidím, 
jak pan … na projednávání změny bude opět vyta-
hovat své charakterní lži a bude vše překrucovat…“ 

Nečetla jsem dosud takto stylizovanou žádost 
o  odstoupení od požadavku, pomalu se text dá 
označit jako hanopis. Fascinují mě obraty v textu, 
jako označení změny ÚP za malou změnu, copak 
změna venkovského typu bydlení na komerci 
je malá? Nebo zachování semického centra, jak 
uvedl jeden zastupitel na zasedání ZM k zacho-

Firma se rozhodla vybudovat v Semicích penzion 
s restaurací a školící středisko. Záměr v podobě 
projektu získal stavební i územní povolení. Ovšem 
firma se rozhodla navýšit ubytovací kapacitu pen-
zionu, což platný územní plán nepovoluje. Jak již 
bylo popsáno, jediným uvedeným důvodem pro 
tak závažný úkon, jakým změna v ÚP je, byl záměr 
navýšit počet lůžek v penzionu z dvaceti možných 
na čtyřicet. Důvod marginální, slovy našich politiků, 
přesto zastupiteli podpořený, bez ohledu na všechna 
rizika, která změna do Semic mohla přinést.

A právě z obav o budoucnost středu Semic se 
rozhodlo na 160 občanů protestovat podepsáním 
podpisových archů proti změně územního plánu 
z tak marginálního důvodu žadatele, ale s vážný-
mi důsledky v budoucím vzhledu obce a životní-
ho prostředí v sousedství jejich domovů, kterou 
zastupitelé podpořili. Zastupitelé se v červenci ne-
dokázali rozhodnout, zda své usnesení revokovat, 
a občané tak svůj požadavek zaslali k projednání 
na srpnové zasedání zastupitelstva. Na toto zase-
dání však nebyl požadavek občanů zařazen, prý 
proto, že žadatel od své žádosti ustoupil. O věci 
se tak rozhodovalo jako o stažení žádosti žadatele 
o změnu územního plánu až v září, a zastupiteli 
byla žádost přijata. Mlčky, bez komentářů.

Komentář si zaslouží ovšem samotná žádost ža-
datele. Formulace výčtu důvodu je sama o sobě až 
neuchopitelná, ale pokud to shrnu, žadatel staví 

vání venkovského rázu staveb, že projekt je kro-
mě průčelí taková moderna, sklo a železo – copak 
projekt záměru nemění centrum Semic? 

Většina textu obviňuje občana a  jeho podpo-
rovatele ze skutků, které se nestaly (poškození 
podnikatelského záměru, pustil do hotového 
stavebního povolení pomocí svých žádostí a do-
volání) a z činu vkládání pocitů nebo emocí do 
jiných občanů obce (netuším, jak lze osobou do 
jiné osoby vložit zlost, váhavost, nebo nenávist, 
žadatel v tom má jasno a píše, že se to i stalo!). 

Žadatel ve svém textu dokonce zhmotňuje svou 
vizi o tom, že občan vytáhne své charakterní lži, což 
netuším, co tohle slovní spojení znamená a nejspíš 
nejsem sama. Potom se žadatel na lži a nepravdy 
odvolává ještě v souvislosti se svou prací, ani tohle 
zcela nechápu. Co však chápu zcela, že toto odvo-
lání žádosti na změnu ÚP je plné pomluv ze strany 
žadatele směrem k občanovi. Celá záležitost je od 
samého začátku zvláštní, byl porušen zákon o ob-
cích, zastupitelé prohlašovali, že změnu podpoří 
jen kvůli známosti se žadatelem nebo pro žadate-
lovu činnost v oblasti podnikání, a tito zastupitelé 
se nezabývali podstatou, tedy vlivem změny ÚP 
v místě, tedy v obci, a ignorovali městem vyžádané 
vyjádření zhotovitele ÚP, z něhož cituji: „Z uvede-
ného vyplývá, že uvažovaná změna není akceptova-
telná z hlediska koncepce platného územního plánu 
a principů územního plánování obecně.“

Zastupitelé se touto změnou zabývali na zase-
dáních ZM celkem čtyřikrát. Podle mého názoru 
zcela zbytečně. Už při prvním projednání měla 
být žádost zastupiteli zamítnuta, všechny důvody 
byly již popsány dříve. To bychom ovšem u zastu-
pitelů očekávali nestranné rozhodování o  před-
mětu projednávaných bodů. Bohužel, někteří za-
stupitelé rozhodují podle jiných parametrů, a to 
se odráží i  v  životě obyvatel města. Abych byla 
spravedlivá, ne všichni zastupitelé se změnou ÚP 
souhlasili, což je jim ke cti.

V  tomto případě by zastupitelé změnou ÚP 
do budoucna natrvalo změnili přímo a nepřímo 
uspořádání obce Semice, některým obyvatelům 
by zničili životní prostředí jejich stávajících do-
movů a  to jen pro rozmar podnikatelského zá-
měru žadatele. Poděkování patří všem občanům, 
kteří svým podpisem vyjádřili nesouhlas se změ-
nou ÚP, na rozdíl od zastupitelů svými podpisy 
chtěli dosáhnout zrušení usnesení zastupitelů 
a jsem přesvědčena o tom, že jejich cílem nebylo 
jen získání osobního prospěchu, ale prospěchu 
pro obec. Vážím si všech, kterým není lhostejno, 
v  jakém prostředí žijí oni, budou žít jejich děti, 
kde zachování venkovského rázu je prioritou.

MichaELa Šťastná

V semicích ke změně 
územního plánu nedojde

Poslední zářijový den zasedalo zastupitelstvo města. Mezi jinými body byl 
předložen bod na zrušení dřívějšího usnesení, jímž zastupitelé schválili 
pořízení změny územního plánu, o kterou požádala místní firma pro záměr 
přestavby nemovitosti v semicích. 
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Inzerce

AKtUÁLNě

...A KOHO BUDete VOLIt VY?

AKtUÁLNě

Inzerce

Volební letáky, hesla na billboardech a politici v televizi toho umí naslibovat 
hodně. K jakým opatřením se strany zavazují v programech a jaké jsou skutečné 
výsledky jejich práce, to prozradí jenom pořádná analýza. A tu podrobně udělali 
a voličům veřejně nabízejí lidé z projektu Rekonstrukce státu.

Volební průvodce je projekt Rekonstrukce státu, která se věnuje dobré správě státu a ochraně demo-
kracie a dlouhodobě prosazuje zejména protikorupční zákony. Před volbami pak již tradičně vyhod-
nocuje kroky politiků v jejich prosazování.

Rekonstrukce státu prosazuje do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou 
správu státu a dohlíží na to, jestli politici respektují principy demokratického vládnutí. Rekonstrukci 
státu tvoří právníci, experti a všichni občané, kterým záleží na transparentní a odpovědné politice.

Celkové vysvědčení stran, pokud jde o důležitá témata týkající se boje proti korupci a zlepšování 
demokratické správy státu, vidíte v tabulce – systém známkování je použitý jako ve škole, tedy 1 = nej-
lepší (výborný), 5 = nejhorší (nedostatečný). Pokud si chcete dohledat podrobné hodnocení jednot-
livých stran v různých konkrétněšjších tématech, a to včetně hodnocení jejich jednotlivých politiků, 
můžete vše dohledat na webu https://www.volebnipruvodce.cz.

BeseDA 25. října: 
Architekti představí 
návrh regenerace 

návsi na Hradišti
Město Písek zve na besedu nad rozpracova-
ným návrhem architektonicko-urbanistické 

studie regenerace návsi na Hradišti. Uskuteční 
se v pondělí 25. října od 17 hodin v hostinci 
u Srnků, Hradiště 19/3.
Beseda proběhne za účasti autora návrhu Ing. 
arch. Jana Boučka a městského architekta Jo-
sefa Zábranského, na které můžete směřovat 
případné dotazy a připomínky. 
Rozpracovaný návrh najdete na webu města.

stávající potrubí a  uvedením povrchů vozovek 
a chodníků do původního stavu. V příštím roce 
budou práce na výměně horkovodu pokračovat, 
celá akce bude ukončena propojením nového po-
trubí na stávající rozvody v Čechově ulici.
anDREa Žáková, ředitelka teplárny Písek, a.s.

Při realizaci výkopů byla zjištěna příznivá poloha 
ostatních sítí a naskytla se tím možnost položení 
nových horkovodních rozvodů nad stávající topný 
kanál. Z tohoto důvodu je možné provádět vý-
kopy v menším rozsahu a bez odkrytí a částečné 
demolice topného kanálu. Proto byl výkop v ulici 
Jablonského proveden rychleji, než se původně 
předpokládalo. Tato změna znamenala zároveň 
změnu typu potrubí a tím vznikla časová prodleva 
v dodávce před zahájením montáže nového horko-
vodu. Ačkoliv došlo k časové prodlevě, tato varianta 
byla posouzena jako uživatelsky komfortnější z dů-
vodu zachování dodávek tepla s menším počtem 
kratších odstávek, než bylo původně plánováno.

Letos budou pokračovat výkopy v  ulici Jab-
lonského až do vnitrobloku u čp. 385, kde bude 
letošní část ukončena dočasným přepojením na 

teplárna vysvětluje 
výměnu potrubí na Portyči

V ulicích Na stínadlech a Jablonského dochází kvůli havarijnímu stavu 
horkovodního potrubí k jeho výměně za předizolované potrubí. Nové potrubí 
mělo být uloženo ve stávajících  topných kanálech, v hloubce 2,5 – 3,5 m.

Ze zápisníku 
policistů a strážníků
Měl chuť na zmrzlinu

Písečtí policisté přijali v úterý 5. října oznámení 
o odcizeném přívěsu z areálu místní firmy. 
Majitelka měla přívěs za osobní automobil 
přestavěný na prodejní stánek se strojem na 
zmrzlinu a měla ho v areálu odstavený. V úterý 
zjistila, že přívěs v areálu není a při prověřování 
informací vyšlo najevo, že ho zloděj zřejmě 
odcizil již 9. či 10. září 2021. Škoda činí 150 
tisíc korun. 

Máš na to být policistou?
Stát se policistkou či policistou není jednodu-
ché rozhodnutí, tato práce tě však zcela pohltí. 
A jestli ji budeš brát jako své životní poslání, 
nikdy se ve službě nudit nebudeš. Pokud o této 
možnosti uvažuješ, chceš si vyzkoušet přijímací 
testy k policii a prověřit svoji fyzičku, tak přijď 
na náborový workshop v Českých Budějovicích, 
který se koná v pátek 8. října 2021. Každý, kdo 
bude chtít workshop navštívit, se musí předem 
policejním personalistům registrovat na email: 
krpc.workshop@pcr.cz, následně obdrží po-
drobnější pokyny. V areálu sportovního klubu 
je pak sraz v pátek 8. října 2021 v 08:30 hodin.

Dealerka je v cele
Písečtí kriminalisté zadrželi ve čtvrtek 23. 
září mladou ženu, která měla opět prodávat 
pervitin. V době od dubna do září letošního 
roku měla drogu rozdistribuovat mezi bezmála 
dvacet osob v několika desítkách případů.
Vyšetřovatel podal v pátek 24. září podnět 
k návrhu na vzetí ženy do vazby, kterému soud 
vyhověl. Vyšetřování případu tak pokračuje 
vazebně a žena je v cele. Již v minulosti byla 
za trestnou činnost spojenou s drogovou pro-
blematikou odsouzena.

Odchyt psa v Novém Dvoře
Dne 29. září v 10.30 hod. byla hlídka Městské 
policie Písek požádána hlídkou Policie ČR 
o asistenci v Novém Dvoře při odchytu psa, 
který bránil vstupu policistům a RZS k mrtvé-
mu muži v zahradním altánku. Hlídka MP psa 
vzhledem k jeho agresivitě uspala za pomoci 
uspávacího prostředku a následně jej převezla 
do útulku ve Strakonicích, kde byl předán do 
péče personálu. Po umožnění vstupu RZS 
a policistům k muži bylo potvrzeno jeho úmrtí. 
Případ dále řeší Policie ČR.
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Psssssst! dneska už o dekách ani slovo! Nebo…? 
Jeden vtipný nejmenovaný tatínek jedné naší 
nejmenované sestřičky říkal, že už se začíná bát, 
že jednou otevře plechovku s pivem a vyskočí na 
něj pletená deka... 

Tak já jen napíšu pro povahy zvídavé či dokonce 
snad zvědavé, že jich máme 42. Ze šedesáti dvou. 
Ufff. To začíná vypadat, jako že tu 111m dlouhou 
deku přes zábradlí mostu opravdu zvládneme 
uplést. Co my. Říkám my, ale myslím všechny ty 
milé ženy pletoucí a háčkující po celé naší zemi 
i a jejími hranicemi. Jsme dojaté, já i Kačka Šol-
cová i celý hospic… V parku jsme zažili při pleta-

cím maratonu Dekatonu mnoho milých setkání 
a  povídání, donutili jednoho našeho kamaráda, 
aby nám upletl pár ok, aby i  mužská ruka byla 
v celé té dece přítomná. Také jsme pletly se žena-
mi z Městského střediska sociálních služeb a  to 
vám bylo tak pěkné odpoledne u kávy a zákusku 
s  jehlicemi a háčky, o knihovních setkáních ani 
nemluvím… a hlavně všem vám, kdo jste v tom 
s námi, moc děkujeme. Ze srdce…

Nene, další odstavec o dekách. Tak já to zkusím 
odjinud. Dnes ráno jsem vyšla z domovních dveří 
a  venku svítí slunce. Je pátek a  já si to šinu rov-
nou za roh do Obchodní akademie na setkání se 

studentkami 3. ročníku. Plánují svůj vlastní pod-
nikatelský projekt s paní Ing. Fořtovou a chtějí ode 
mne slyšet, co je hospic vůbec zač, aby se mohly 
rozhodnout, zda nám chtějí věnovat výtěžek ze 
svého prvního podnikání. Jdu po chodníku, slunce 
ve tváři a míjím ženu podobného věku, jako jsem 
já. A ona ke mně vyšle zářivý úsměv. Jako z rekla-
my. Usměju se též a  jdu dál, hlavu plnou blížící-
ho se povídání. Jak se s mladými lidmi dá mluvit 
o nemoci, o umírání, o konci života? Budu mít 45 
min na to, abych je nevyděsila, neodradila, abych 
jim ukázala, že v  tom, co děláme, není jen smu-
tek, bolest a trápení. Jak, jak, jak… Nevím a zrovna 
zahýbám za roh, když naproti mně jde další žena, 
tentokráte mladší, s dítkem za ruku a zase… zářivý 
úsměv. Druhý. Oplatím ho, aniž bychom se znaly, 
a pocítím záchvěv něčeho, co není úplně obvyklé. 
Pozdravím. Ona také. Neznáme se. Prostě se po-
tkáme očima a jdeme dál. A na jednu vteřinu, dvě, 
tři se v tom úsměvu setkají i naše srdce. 

Srdečně se smát, říká se. Já se směju zejména 
nahlas. Manžel se za mě stydí, ale už si zvykl. 
Avšak ty dva srdečné úsměvy dnes ráno si scho-
vávám do kapsy a  jsou mi připomenutím, že 
uvnitř nás jsou srdce a ta se prostě někdy usmějí 
sama od sebe. A tak s těmi úsměvy v kapse vejdu 
do dveří školy, pan školník, úsměv, pár slov. Vy-
jedu výtahem, paní profesorka, pozdrav, úsměv, 
vcházím do učebny, pozdrav, úsměv, sbírám do 
kapsy další úsměvy, jestli dobře počítám, už jich 
je aspoň deset. Vracím se domů, usměje se na 
mně syn a můj muž, začínám se těšit do města, 
koho potkám. Trochu bloumám v  hlavě, kolik 
úsměvů jsem zažila za posledních pár dnů… 
Řekla bych, že jsem docela sběratelka. Setkání 
s  budoucími majitelkami společnosti Remedy, 
která bude vyrábět a prodávat produkty pro do-
mácí pohodu (aromaterapeutické svíčky, copany 
na cvičení s návodem a hračky pro zvířata ze sta-
rého oblečení), bylo moc milé a inspirativní. Moc 
jim držíme pěsti.

Hmmm. Úsměv. Taková obyčejná věc. Nic ne-
stojí, není na něj uvalena žádná daň. Prostě jen…
je. Úsměv, když přichází náš pan doktor k pacien-
tovi domů. Úsměv sestřiček odcházejících zrovna 
z hospice za našimi rodinami. Úsměv paní ředi-
telky Danky, když mi otevírá dveře, zatímco vle-
ču na ramenou obrovské tašky se čtverci a klub-
ky… Nevím, nemám to nijak vědecky potvrzené, 
ale zdá se mi, že úsměv v  nás něco proměňuje. 
Tak já vás chci pozvat, a  moc se snažím neznít 
u  toho pateticky, jestli byste náhodou neměli 
chuť se dneska na někoho a několikrát doširoka 
usmát. Třeba to zažene i kdejaký chmur na duši. 
A  kdybyste se chtěli usmát na nás, najdete nás 
v knihovně. Nebo v hospici, tak se stavte na jeden 
úsměv, rozdáváme je na potkání a zcela zdarma. 
Pro sběratele úsměvů máme pár ve skladu navíc.

katka Literáková, 724 051 181, 
literakova@hospic-pisek.cz

P. S. Posíláme vzdušnou čarou zářivý úsměv jako 
dárek a gratulaci k 20. narozeninám Alzheimercen-
tru Písek a Fokusu Písek k 20. narozeninám – a dě-
kujeme, že  jste se zapletli s námi (do deky), ačkoliv 
máte svých aktivit mnoho, moc si toho vážíme!

Athelasové pozvání ke…
sběratelství úsměvů

SO 23.10. 2021 

ST 24.11. 2021

ÚT 22.2.2022

ÚT 22.2.2022

od 7. do 11.3. 
2022 a od 14. 
do 18.3 2022

Zápis do 1.třídy ZŠ Svobodná, 
školní rok 2022/2023

Cyklus setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

Získejte informace, poznejte prostředí, učitele i principy waldorfské pedagogiky.

Podrobná kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku a další informace 
na www.zssvobodna.cz

Dopoledne, během kterého na vlastní kůži prožijete, co budou zažívat 
Vaše děti během hlavního vyučování, poznáte některé z metod práce, 
získáte odpovědi na otázky a mnohem víc…

Získáte vhled do běžného dne života nižších tříd školy.

Získáte vhled do běžného dne života vyšších tříd školy.

Odpoledne, kde budete bádat a objevovat po vzoru dětí druhého stupně 
a budete mít možnost posoudit, kam se mohou děti během školní 
docházky posunout.

Závěrečná možnost zažít atmosféru waldorfské školy a získat odpovědi 
před zápisem do 1. tříd pro š.r. 2021/2022  - dle rozpisu termínu 
konzultací.

Škola pro rodiče - od 8.30 do 12.30 hod 

Den otevřených dveří pro I. stupeň - od 7.45 do 13.00 hod 

Den otevřených dveří pro 2. stupeň – od 7.45 do 15.30 hod

Odpolední škola pro rodiče  od 16.00 do 18.00  hod

Rozhovory s rodiči a jejich předškoláky

ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek, Email: info@zssvobodna.cz

Zlatá horečka neskončila: zhodnoťte zlato, které 
vám leží doma. Často jsou takové šperky už 
dávno vyšlé z módy a leží doma bez využití. Ne 
všichni však vědí, že existují místa, kde je možné 
šperky prodat a získat za ně obratem na místě 
mnohdy i nemalé částky. 

Nejčastějšími předměty výkupu na našich po-
bočkách jsou staré šperky, mince, brože, hodinky 
a  zlaté korunky. Díky současnému výhodnému 
kurzu české koruny je výkupní cena zlata až 1000 
korun za gram. Z  naší pobočky si tak za staré 
nepoužívané (třeba i poškozené) šperky můžete 
odnést i  desetitisícové částky – paní Mirku na-
příklad ve Strakonicích mile překvapilo, když si za 
několik zlatých náramků a prstenů po prarodičích 
mohla rovnou odnést 14.000 korun. To rozhodně 
nebyl žádný prodej pod cenou. 

Výkup probíhá v diskrétním prostředí, bez by-
rokratických průtahů. Příjem z  prodeje zlata se 

nedaní, takže nemusíte dál nic řešit. Využít může-
te i možnost nezávazného odhadu výkupní ceny.

Mobilní výkup zlata probíhá jednoduše:

•	 Zavoláte nám, kolik gramů zlata odhadem 
máte a kdy by se vám hodil termín schůzky.

•	 Pokud se nemůžete dostavit k nám na poboč-
ku, přijedeme my za vámi.

•	 Ke zjištění ryzosti zlata používáme standardní 
metodu – zjištění zlata na kameni s použitím 
srovnávacích vzorků zlata a směsí kyselin (lu-
čavky královské). Touto metodou lze měřit 
běžné ryzosti zlata, tj. 9karátové, 14karátové 
nebo 18karátové.

•	 Obsah zlata určíme pro každý jednotlivý kus.
•	 Jakmile měřením zjistíme přesnou ryzost, jed-

notlivé kusy roztřídíme, zvážíme a oceníme.
•	 V případě zájmu odkoupíme vaše zlato ihned 

na místě a peníze dostanete hotově na ruku.

co vykupujeme?

veškeré zlomkové zlato v běžných ryzostech: 
8 kar. (ryzost 333/1000), 9 kar. (ryzost 375/1000), 
14 kar. (ryzost 585/1000), 18 kar. (ryzost 750/1000), 
24 kar. (ryzost 999/1000
• Zubní zlato (i nečištěné), a to jak použité v plát-
cích (aurix) či destičkách, tak zubní zlato použité.

Peníze za zlato hned 
– nejvyšší výkupní ceny v regionu

• Starožitné šperky, mince, přetrhané řetízky, 
prasklé prsteny (i s kameny), náušnice atd.
• Staré zlaté kapesní hodinky.
• Staré pánské a náramkové hodinky (Prim, 
Orlík, Omega).

Aktuální výkupní ceny zlata:

•	14	karátů:	520	Kč/g			•	Zubní	zlato:	570	Kč/g
•	18	karátů:	660	Kč/g			•	24	karátů:	1000	Kč/g

Spočítejte si, kolik dostanete, sami na webu 
http://mobilnivykupzlata.cz.

Naše pobočky:

Písek, Fráni Šrámka 167, tel. 739 878 676
Milevsko, Masarykova 167, tel. 739 806 888
Strakonice, Lidická 205, tel. 724 181 857
E-mail: info@mobilnivykupzlata.cz

V Písku se zlato nyní vykupuje v provozovně servisu 
mobilů v ul. Fráni Šrámka 167. Od 1. listopadu 

se provozovna stěhuje do Chelčického ul. (naproti 
poliklinice, vedle lékárny Dr.Max).

Inzerce

trio silkenová – 
Adamus – chřibková
Na podzimní koncert přijďte v neděli 10. říj-
na v 18 hodin do písecké Trojice. v rámci 
koncertu se vám tentokrát představí uzná-
vaná varhanice Irena Chřibková a hobojista 
Jan adamus, se kterými vystoupí úspěšná 
česká sopranistka lucie Silkenová. 

Talentovaná sólistka s  bohatými meziná-
rodními zkušenostmi je stálým hostem Ná-
rodního divadla v Praze a Státní opery Pra-
ha, hostovala i v operních domech v Liberci, 
Plzni či Ostravě. Pěvkyně, která vládne křiš-
ťálovým, přesto tmavě zabarveným hlasem, 
koncertuje po celé Evropě a zaujala publikum 
i v Japonsku, Brazílii či Egyptě. Na koncertě 
zazní nejznámější sopránové árie barokních 
mistrů Georga Friedricha Händela a Johanna 
Sebastiana Bacha. Nejvýraznější česká var-
hanice své doby, kterou je Irena Chřibková, 
dokáže rozeznít varhany v  plném rozsahu 
a vykouzlit emotivní atmosféru. Krásný zvuk 
varhan provede posluchače napříč třemi sta-
letími a  sametový hlas hoboje umocní slav-
nostní okamžiky koncertu.   -ck-

do dvou fází. „V prázdninovém týdnu na konci říj-
na bude realizována jižní část křižovatky. Průjezd 
od centra města do Zeyerovy bude v obou směrech 
možný, z Nádražní ulice bude možno projet Sado-
vou ulicí do Zeyerovy a pokračovat dále. Následně 
bude uzavřena druhá polovina křižovatky směrem 
do centra, kdy od nádraží bude možné odbočit 
jak směrem k nemocnici, tak do Zeyerovou ulice 
směrem k Hradišti. Do centra bude možné se do-
stat Budějovickou ulicí,“ popsal místostarosta. Na 
konci října ještě dojde k instalaci květináčů s la-
vičkami před základní uměleckou školou. 

„Děkuji všem obyvatelům nejen Zeyerovy ulice, 
ale i přilehlých ulic, rodičům a dětem z 8. mateřské 
školy v Zeyerově ulici, kteří nejvíce pocítili omezení 
spojená se stavbou a samozřejmě i všem ostatním 
občanům, za trpělivost, shovívavost a  pochopení 
v průběhu stavby,“ dodal Petr Hladík.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

„Jedná se o velké množství materiálu, který musí 
být dovezen, přemístěn za zeď a následně rozhrnut 
a utužen. Zeď nebylo možné začít zasypávat dříve, 
než byl beton vyzrálý do té míry, aby snesl bez újmy 
hutnění všech vrstev zásypu,“ řekl místostarosta 
Petr Hladík. V současné době probíhá také dláždění 
chodníku podél jižní strany Zeyerovy ulice, kde je 
vytvářena určitá mozaika. „V následujících dnech 
budou osazovány kamenné obruby na protější straně 
a 6. října dojde k frézování celé plochy komunikace, 
úpravě všech uličních vpustí a následně od 18. do 21. 
října bude celá plocha komunikace opatřena novým 
povrchem. Začátkem následujícího týdne bude rea-
lizováno vodorovné značení a Zeyerova ulice bude 
opět průjezdná,“ upřesnil Petr Hladík. 

Řidiče však bude ještě čekat omezení kvůli fré-
zování a pokládce nového povrchu na křižovatce 
ulic Zeyerova a Nádražní. Tyto práce proběhnou 
již za provozu Zeyerovy ulice a budou rozděleny 

Zeyerova ulice bude konečně 
zprůjezdněna v závěru října

Rekonstrukce Zeyerovy ulice spěje k závěru. V říjnu bude celá plocha 
komunikace vyfrézována, opatřena novým povrchem a poté zprůjezdněna. 
V současné době je dokončena výstavba opěrné zdi. 
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Jiří suchý devadesátiletý...
to všechno vodnés čas!

JIŘí  sUcHý / Život je muzikál
„Život je opona a my tu v pokoře,

Čekáme kdy ona spadne, a proto tancuju, 
dokud je nahoře

Žiju a zbožňuju pohyby ladné
Život je muzikál, člověk jde na scénu, 

aby si odpykal tu svoji roli
Když si s ní poradí dostane odměnu

Někdy to nevadí, někdy to bolí“.

Jiří Suchý vroce 1947 nastoupil jako grafik-elév 
v reklamních ateliérech B a R (pozdější propagační 
tvorba), kde se posléze stal zručným písmomalířem 
a tvůrcem drobných reklam. Obé později využil při 
grafických návrzích plakátů ke svým představením, 
písmo se často stává součástí jeho grafik. Nejpod-
statnější ale je, že se z něj stal zručný kreslíř. Sám 
o sobě říká, že je epigonem jiných renomovaných 
výtvarníků, po pravdě, kdo není. Jiří Suchý má 
vlastní výtvarný názor, poetiku souznící s divadelní 
a hudební tvorbou, ve které se stále častěji objevují 
i vzpomínky z jeho košatého života.

Před dvaceti lety, jsem Jiřímu Suchému uspo-
řádala výstavu v Prácheňském muzeu k jeho se-
dmdesátinám. A  ještě zpětně před mnoha lety, 
v  roce 1968, vystavoval Jiří Suchý v  píseckém 
muzeu společně s  Jiřím Šlitrem. Velmi dobře si 
na tu výstavu pamatuji. Byla to doba velké popu-

larity divadelní scény Semaforu a velkých nadějí 
tehdejší československé scény politické.

Obě tyto výstavy si po zásluze vyžádaly znač-
ný zájem diváků. Hudební, ale i výtvarný talent 
u  obou těchto výjimečných autorů, se skvěle 
uplatnil v  jejich divadelních hrách a  vtiskl jim 
neopakovatelnou a zcela originální pečeť. Oba se 
netajili obdivem k Osvobozenému divadlu Vos-
kovce a Wericha a velmi brilantně se svojí vlast-
ní originalitou, navázali na jejich odkaz, zcela 
nově v duchu současnosti. (I Jan Werich na jejich 
představení rád chodíval a netajil se svoji kolegi-
ální upřímnou pochvalou). 

Jejich inteligentní humor spojený se skvělou 
muzikou a skvělými texty Jiřího Suchého, výtvar-
nými scénami Suchý a jeho paní Běla, byly záru-
kou neustálého zájmu diváků, který obdivuhod-
ně trvá dodnes, byť Jiří Suchý byl vystaven v běhu 
času velmi těžký životním okamžikům. Překo-
nával v  průběhu času velkou ztrátu osobní, ale 
i ztráty v řadách svých divadelních kolegů. Jako 
jeden z mála odmítl podepsat Antichartu, násle-
doval poté na dlouhý čas zákaz jeho divadelní 
činnosti, v roce 2002 za velkých povodní zničila 
voda totálně vybavení divadla. Vždy ale našel ob-
divuhodnou sílu ve své neutuchající a neustále se 
obnovující bohaté kreativitě, táhnout tu divadel-

ROZHOVOR

Jiří suchý (1. 10. 1931 Plzeň), jedna z největších osobností české kultury, je 
známý především jako divadelník, hudebník, výtvarník, básník, spisovatel, 
spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a legendárního semaforu. Poněkud ve 
stínu stále zůstává jeho tvorba výtvarná...

ní káru dál. Ostatně nejvíc vypovídající o této po-
zoruhodné Suchého schopnosti, jsou verše textu, 
který jsem měla dlouhé roky na zdi svojí pra-
covny v muzeu, a vždy, když přišly v životě těžké 
chvíle, jsem si ho znovu a znovu četla a snažila se 
nacházet sílu do dalších časů.

A tady patří Jiřímu Suchému moje vřelé přání 
především pevného zdraví do dalších dnů. Do-
kázal s Jiřím Šlitrem a dalšími svými divadelními 
kolegy neustále přinášet divákům radost a opti-
mismus, že život i přes všechny jeho strasti, kte-
rých není málo, za to stojí skutečně žít.

 S dokonalou úctou a poděkováním
iREna MaŠíková konŠtantová

Znám tolik písní, že si je až pletu
Nad jejich krásou žasnu v pokoře, 

že všech těch písní nejradši mám větu
Jednou jsi dole jednou nahoře

Zšednou ti vlasy opustí tě milá, 
selžou ti brzdy, přijde choroba
Na mysli klesat věc je pošetilá, 
pokud je v kufru písní zásoba

Písně jsou mocný, žal před nimi zdrhá
A proto zpívej o tom, že jsi rád

Zármutku mračno na nebi se trhá, 
utřete slzy, budeme se smát.

Dokončení na str. 12

Medaile MŠMt převzali 
také dva učitelé z Písku

Slavnostní ceremoniál se konal ve Valdštejnské 
zahradě Senátu ČR, přítomen byl též senátor Jiří 
Drahoš, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice. Ocenění byli no-
minováni již v roce 2020, ale kvůli pandemii byla 
akce odložena. Událost se uskutečnila za přísných 
opatření, všichni účastníci museli předložit potvr-
zení o bezinfekčnosti a během ceremoniálu museli 
mít nasazeny roušky nebo respirátory.

„Dříve se tato akce konala v březnu u příležitosti 
Dne učitelů, ale bohužel nám to v minulých dvou 
letech situace nedovolila. Ale řekl bych, že tento 
prázdninový čas je na medaile velmi příznivý, pro-
tože nám před pár dny skončily v Tokiu letní olym-
pijské hry,“ uvedl ve svém projevu ministr školství. 

Mezi oceněnými byli také dva učitelé z Písku. 
Mgr. Rudolf Přib převzal medaili 2. stupně a Mgr. 
Helena Wdowyczynová byla oceněna medailí 
1. stupně. Oba kantoři učili dlouhá léta v Základ-
ní škole Edvarda Beneše v Písku. Požádali jsme 
je o krátkou zpověď o jejich pedagogické kariéře.

Rudolf Přib zavzpomínal: 
„Od dětství jsem se věnoval hudbě, navštěvoval jsem 
Lidovou školu umění 1. a 2. cyklu v oboru hry na 
housle a na klarinet, kde jsem byl zapojen i do něko-
lika dětských komorních souborů. Po gymnáziu jsem 
studoval na Pedagogické fakultě v Plzni učitelství 
1. stupně se zaměřením na hudební výchovu. Již po 
studiu při svém působení na malotřídních školách 
bylo mým cílem probudit v dětech zájem o umělecké 
obory, tzn. hudbu, dramatickou výchovu a recitaci. 
Vyučoval jsem hru na zobcovou flétnu a s flétnový-
mi soubory jsem zajišťoval mnoho kulturních akcí 

v okolních obcích a účastnil se se žáky recitačních 
a literárních soutěží.

Na Základní školu Edvarda Beneše v Písku jsem 
nastoupil v  roce 1990 jako zástupce ředitele pro 
1. stupeň, kde jsem dále šířil hudbu. Později jsem 
zde navrhl založit výuku s  rozšířeným vyučová-
ním hudební výchovy s hrou na hudební nástroje. 
Stal jsem se okresním metodikem hudební výchovy 
a  pořádal jsem semináře pro učitele hudební vý-
chovy a hlavně připravoval metodicky uspořádané 
přednášky pro učitelky mateřských škol. Nevyne-
chal jsem žádnou příležitost ke svému dalšímu 
sebevzdělávání: tematické a  metodické semináře, 
interpretační kurzy apod. Byl jsem členem hudeb-
ních souborů, např. PIKO, Písečan, Fautores Flau-
tae, Muzikanti od Otavy, se kterými jsem společně 
s  ostatními členy velmi často reprezentoval naše 
město. Za svůj velký úspěch považuji založení dět-
ského flétnového souboru Písečtí pištci, který od 
roku 1995 dosahoval takové úrovně, že jsme zís-
kávali přední místa v krajských i celostátních sou-
těžích ve svých kategoriích, vystupovali jsme nejen 
v našem regionu, ale i v dalších místech České re-
publiky. Vyjížděli jsme mnohokrát do  zahraničí, 
zejména do  partnerských měst Písku nebo měli 
výměnné koncerty s partnerskými školami.

Ocenění za vynikající pedagogickou činnost od 
Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy mě 
překvapilo, ale bylo asi zasloužené. Na škole jsem 
učil zpočátku německý jazyk, vlastivědu a hudeb-
ní výchovu, jako zástupce ředitele 1. stupně, který 
měl při své práci ve funkci nižší úvazek.

Všichni bývalí žáci dnes vždy při vzájemném 
setkání vzpomínají na zážitky, které jsme prožili 
jak u  nás, tak v  cizině se souborem Písečtí pištci, 
a i když někteří z nich mají již své rodiny a vozí ko-
čárky, stále by si rádi zase někdy společně zamuzi-
círovali.

Práce dnešního kantora je v dnešní době ve všech 
směrech náročnější. Zanícený kantor musí nadále 
hledat nové způsoby zajímavé a pestré formy vý-
uky, používat nové technické možnosti. Věřím, že 
nedávné zákazy muzicírování a zpívání ve školách 
nás již nepotkají. Existuje řada výzkumů, které 
potvrzují hluboké účinky hudby nejen na rozvoj 
učení a  paměti, ale také na celkové zdraví. Zpěv 
a hudba nám pomáhají regulovat a uvolnit emo-
ce a  přispívají k  pozitivním pocitům a  relaxaci. 
Začlenění hudby do výukového prostředí vytváří 
pozitivní zážitek z učení, zlepšuje paměť a zároveň 
zvyšuje pozornost všech věkových skupin. Zjistilo 
se, že během „zážitkového učení“ (při kterém hud-

ba hraje například během studia) se u  studentů 
aktivuje vnímání a  informace se lépe vstřebávají. 
Hudba má také mnoho léčebných účinků. U dětí, 
které začínají s  učením hudby a  písní dříve, se 
lépe rozvíjejí oblasti mozku související s  jazykem 
a  uvažováním. Proto pokud vaše děti seznámíte 
s hudbou už v raném věku, získávají velkou výho-
du i při učení jazyků. Pozitivní účinky hudby ale 
dobře zná každý, kdo si pouští hudbu pro zlepšení 
nálady, uklidnění nebo koncentraci.“

Helena Wdowyczynová vypráví: 
„Když jsem dostala z ministersva školství dopis o tom, 
že mi bude udělena medaile za dlouhodobou vyni-
kající pedagogickou práci, měla jsem velkou radost. 
Pak jsem začala přemýšlet, kde to všechno začalo. 
A vybavila se mi vzpomínka na dětství, kdy jsem 
posadila medvídky a panenky na pohovku, posta-
vila jsem se před ně s ukazovátkem a začala „učit“. 
Dokonce jsem založila klasifikační sešit.Vždycky mě 
bavily jazyky a moc ráda jsem četla. Později v pubertě 
jsem se zbláznila do Beatles, a když už mi nestačilo 
zpívat „Itzbínu“, bylo rozhodnuto. Po gymnáziu budu 
studovat češtinu a angličtinu na Pedagogické fakultě 
v Ostravě. Mnozí sýčkovali, že angličtinu na základce 
nebudu nikdy učit, neodradilo mě to. Už před rokem 
1989 jsem se zúčastnila kurzů pro učitele angličtiny 
s britskými a americkými lektory, které pořádala Brit-
ská rada ve spolupráci s americkým velvyslanectvím, 
a zejména Britové nám představili moderní metody 
výuky cizího jazyka, tam jsem se také poprvé setkala 
se slovem „projekt“. Dostali jsme za úkol vypracovat 
„projekt“ a vůbec jsme nevěděli, co se po nás chce. 
Tenkrát nás nenapadlo, že brzy budeme skloňovat 
„projektové vyučování“ ve všech pádech. Po sametové 
revoluci byl na základkách aprobovaných učitelů 
angličtiny velký nedostatek, byla jsem na roztrhání. 
Chtěla jsem výuku jazyků začít „modernizovat“. 
Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků jsme začali 
ihned vyučovat angličtinu od 3. ročníku, takže jsem 
se musela naučit výuku tzv. „young learners“ (dětí na 
1. stupni), ale také bylo potřeba zmodernizovat výuku 

18. srpna 2021 převzalo v Praze z rukou ministra školství Roberta Plagy 
57 pedagogů nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaili MŠMt – medaile 
se uděluje ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). 
Mezi oceněnými byli také dva učitelé z Písku. Mgr. Rudolf Přib převzal medaili 
2. stupně a Mgr. Helena Wdowyczynová byla oceněna medailí 1. stupně. 

Rudolf Přib a Helena Wdowyczynová

 Jiří Suchý před vernisáží v Písku podepisuje Ireně 
Mašíkové svoji knížku, foto V. Komasová.

Přátelé, kamarádi, kolegové, 
s radostí Vás zveme na 

Rostislava Homoly – JAKO HVĚZDY NA
NOČNÍ OBLOZE
vydané k 11. výročí založení Oddělení spirituální péče
v písecké nemocnici

Křest knihy

7.10.2021 ve 14:00 hod.
Kaple Nemocnice Písek

Kmotři: 
Zdenka Jelenová  
(šéfredaktorka Píseckého světa)
Richard Štěpánek   
(přítel, kolega a  jednoruký „srdcař“, který zdolal
1000 mil na kole, na koloběžce i pěšky)

"Jako pastor jsem se musel naučit mluvit. 
Jako nemocniční kaplan se už jedenáct let učím mlčet  
a naslouchat, což je daleko těžší. Díky tomu ale
mnohem více cítím hlubokou a opravdovou touhu
každého člověka po něčem, čeho se může chytit, držet,
a co ho v životě nezklame."  
R.Homola

PIŠTE NÁM své názory!
Rádi přijímáme dopisy, 

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

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

na www.piseckysvet.cz.
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Medaile MŠMt převzali 
také dva učitelé z Písku

POZVÁNKY

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.Někdo nepotřebuje vůbec nic. Přestěhuje se do 
nové země, užívá si nového života, nových výzev. 
Někdo studoval ve své zemi vysokou školu a chce 
si nechat v České republice uznat vzdělání. Někdo 
neví, jak zapsat dítě do školy. Další se chce jen 
naučit česky. Někdo se zde rozhodne vdát a netuší, 
jak se to v Čechách dělá. Často to jsou jednoduché 
věci, jen nově příchozí neví, kdo je řeší, na koho se 
mají obrátit. Právě proto v Čechách byla zřízena 
Centra na podporu integrace cizinců, která po-
skytují odborné konzultace, odkazují na správné 
dveře, efektivně s migranty pracují.

Ale člověk je tvor společenský. A je úplně jed-
no, k jaké národnosti se hlásí. 

Svět v  Písku je dobrovolnou platformou na 
půdě Městské knihovny Písek. Ambicí zaklada-
telek je vytvořit bezpečné, radostné místo, kde 
se místní lidé budou potkávat s  lidmi různých 

svět v Písku: „Nechtějí makat“ 
a „Berou nám práci“

Od čtvrtka 21. října do neděle 23. ledna budou 
v galerii vystaveny kresby, které Dragoun vytvořil 
během svého studia na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze v letech 1937 – 1945, kdy studoval pod 
vedením Maxe Švabinského, jenž je považován za 
zakladatele českého moderního výtvarného umě-
ní 20. století. V galerii bude k vidění přibližně 50 
kreseb uhlem, portrétů a výtvarných studií rukou.

Tematická výstava Portrétní tvorba uhlem 
bude zahájí ve čtvrtek 21. října v 17 hodin hu-
debním vystoupením hudebník a  skladatel Ro-
man Dragoun – syn ak. mal Fr. R. Dragouna.

Galerii Dragoun můžete navštívit každý den 
od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin na adre-
se Jungmannova 186, Písek (budova pod Českou 
Spořitelnou směrem na Velké náměstí).

Galerie Dragoun připravila 
první tematickou výstavu

Ak. mal. František Roman Dragoun je mezi odborníky považován za skvělého 
portrétistu. Jeho kresby a studie postav jsou fascinující, proto první tematickou 
výstavou, kterou nově otevřená Galerie Dragoun pořádá, je portrétní kresba 
uhlem z období let 1937 – 1945, kdy Dragoun studoval u Maxe Švabinského. 

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
Dokončení ze str. 11

na 2. stupni. Nevynechala jsem žádnou příležitost 
k vlastnímu vzdělávání jak u nás, tak v zahraničí 
(Holandsko, Dánsko, Velká Británie), sháněla jsem 
zahraniční lektory, kteří nám s výukou ve škole pomá-
hali, organizovali jsme s kolegy jazykáři a tělocvikáři 
jazyková soustředění se sportem na Šumavě, byla to 
taková týdenní škola v přírodě, učila jsem nejen děti, 
ale také učitele, a to jak jazyk, tak metodiku výuky. 
Stala jsem se okresní metodičkou, spolupracovala 
jsem s pedagogickými centry a později s Národním 
institutem dalšího vzdělávání pedagogických pracov-
níků, stala jsem se lektorkou Britské rady a učila na 
jejích letních kurzech pro učitele angličtiny, zúročila 
jsem své zkušenosti také tím, že jsem se podílela na 
tvorbě nových učebnic angličtiny pro základní školy. 
Ve škole jsme společně s kolegy připravovali a reali-
zovali výměnné programy se zahraničními školami 
(Dánsko, Velká Británie) a se souhlasem a podporou 
vedení školy jsem školu Edvarda Beneše zapojila do 
projektu EU Comenius se školami v dánském Arhusu 
a švédském Örebro.

Ruda Přib napsal krásnou úvahu o  důležité 
úloze hudby ve výchově a vzdělávání. Má pravdu. 
Také jsem hodně používala písně ve výuce angličti-
ny jako prvek motivační a emoční. Vždycky se dě-
tem rozzářily oči a na tvářích se objevily úsměvy, 
malým i těm větším. Milovala jsem ty situace. Vel-
kou odměnou mi byla vždy ocenění od bývalých 
žáků. Nedávno jsem nakupovala v jednom super-
marketu a pokladní mě zdravila: „Dobrý den, paní 
učitelko, jak se máte?“ A pak se zmínila, že studuje 
češtinu a  angličtinu na PF v  Budějovicích. Moje 
obory. „A je to vaše zásluha, paní učitelko!“

Práce učitele je krásná, ale velmi náročná. 
V  dnešní době pracuje kantor stále pod velkým 
tlakem žáků, rodičů, často i kolegů a vedení ško-
ly. Je v neustálé interakci s mnoha lidmi a bojuje 
i  s  technologiemi, takže ten, kdo svou práci dělá 
poctivě, bývá po letech vyšťaven. Vzpomínám si na 
Zdeňka Svěráka ve filmu Vratné lahve: „Já už tady 
nejsem rád.“ Člověk kantořinu musí dělat rád. 
A  věta „Spokojený učitel, spokojený žák.“ oprav-

du platí. Ale co v poslední době postrádám nejen 
ve škole, ale i jinde ve společnosti, to je vzájemný 
respekt mezi lidmi. Lidé ve škole by si měli víc na-
slouchat, snažit se jeden druhého pochopit, spolu-
pracovat a vzájemně si důvěřovat.“

Redakce Píseckého světa oběma oceněným 
učitelům blahopřeje!

My jsme tento den podpořili červeným nebo rů-
žovým oblečením. Někteří doplnili své oblečení 
i srdíčkovým respirátorem. Mezi jedinci se našli 
i tací, kteří doladili i ponožky. Nechyběla ani soutěž. 
Po škole byla rozmístěna růžová srdíčka, na kterých 
byly napsány potraviny prospěšné pro naše srdce. 
Na první tři výherce, kteří přinesli seznam k paní 
sekretářce, čekala zdravá odměna. Po škole byla 
rozmístěna i červená srdíčka s různými úkoly, např. 
udělej 5 dřepů, obejmi kamaráda, zasměj se od srdce 
a spoustu dalších výzev. Nakonec si děti v družině 
ušily srdce, aby mohly obdarovat své blízké.

Na závěr zdravé potraviny, které bychom 
měli zařadit do svých jídelníčků: Ryby obsahují 
3-omega mastné kyseliny, které podporují správ-

né fungování srdce. Brokolice  chrání buňky 
srdce. Ovesné vločky  působí na  správný chod 
srdečního systému. Olivový olej a avokádo sni-
žují hladinu cholesterolu. Mandle zvyšují hladinu 
dobrého cholesterolu. Sója chrání před ateroskle-
rózou. Bobulové ovoce  je plné protizánětlivých 
látek a antioxidantů. Zelený čaj  je silný antioxi-
dant a snižuje vysoký krevní tlak. Grapefruit po-
siluje stěny cév a zabraňuje shlukování krevních 
destiček a  krevních sraženin. Hrozno  zlepšuje 
srdeční činnost a  snižuje krevní tlak. Orega-
no chrání srdce před záněty a je účinné proti os-
teoporóze. Skořice  napodobuje funkci inzulínu 
a snižuje cukr v krvi a krevní tlak. Rajčata  jsou 
skvělou prevencí před infarktem a mrtvicí.

Vám všem přeji hodně zdraví a myslete na sebe.
PavEL koc, ředitel ZŠ J. k. tyla

světový den srdce na tylovce

NA NÁVŠtěVě

Koupím smyčcové nástroje. Housle, 
violu, violoncello, kontrabas. Koupím 

i poškozené nástroje. 607 602 733

národností, kteří se z  různých důvodů ocit-
li v  Písku. Písečákům chceme nabídnout svět. 
Hostům ze světa chceme ukázat Písek v  jeho 
nejvlídnější podobě. Svět v Písku je místem, kde 
se můžeme potkávat, družit. Je přece skvělé mít 
možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti 
s rodilými mluvčími. 

Je možné, že chodíte na hodiny španělštiny, ale 
s  pravým Španělem jste nikdy nemluvili. Nebo 
jste právě ze Španělska, učíte se česky a pořád své 
učitelce nechcete věřit, že slova „práce“, „prase“ 
a „v Praze“ se liší. Vyzkoušejte to!

Naše první setkání proběhne v pátek 8. října 
od 17:30 v  Městské knihovně Písek. Projděte 
si s  námi knihovnu, poslechněte si výklad o  ní 
v různých jazycích, zúčastněte se Speak Datingu, 
procvičte mluvidla. Na všechny se těšíme.

anna siMotová

tyhle větičky jsou dva z mnoha stereotypů, které o migrantech kolují. Jakmile 
se začnete pohybovat v oblasti integrace cizinců, brzy narazíte na něčí otázku: 
A co cizinci vlastně potřebují? Odpověď je jednoduchá: různé věci, stejně 
jako Češi. Přijďte si o tom podebatovat v pátek 8. října do městské knihovny!

Jistě, pane premiére!
Seriály Jistě, pane ministře a Jistě, pane premi-
ére jsou v mnoha ohledech unikátní. Vznikly 
v osmdesátých letech minulého století, od-
rážejí tehdejší dobu, přesto jsou nadčasové. 
A právě pražské Divadlo Bez zábradlí přiváží 
do Písku satirickou komedii podle úspěšného 
pokračování slavného „britcomu" z prostředí 
vysoké politiky. Vláda je v krizi a premiér 
Jim Hacker má problém. Je třeba zachránit 
před krachem zemi, Evropu, ale především 
svou pozici. Tajemník kabinetu Sir Humphrey 
Appleby má plán...

V roli premiéra, ze kterého sálá roztomilá 
zmatenost i nabubřelost zároveň, se předsta-
ví Karel Heřmánek, který se rád schovává za 
sukně své poradkyně v podání Dany Moráv-
kové. Roli úlisného intrikána si vysloveně 
užívá Josef Carda. Jistě, pane premiére patří 
k  tomu nejlepšímu ze současné oddechové 
divadelní nabídky, proto si tuto inscenaci 
nenechte ujít ve čtvrtek 7. října v  divadle 
Fráni Šrámka.      -ck-

Ve středu 29. 9. 2021 proběhl světový den srdce. tento svátek byl vyhlášen už 
v roce 2000. Pořádá ho světová federace srdce pod patronací WHO. Hlavním 
cílem kampaně je zvýšit povědomí o kardiovaskulárních chorobách. tento den 
je velmi dobrou příležitostí, abyste změnili svůj životní styl a začali správně 
pečovat o sebe a své srdce.

Helena Wdowyczynová s Jiřím Drahošem na zahradní
 párty po předávání ocenění. 

Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají vydávat PÍSECKÝ SVĚT.

Pokud čtete rádi Písecký svět, budeme Vám 
vděčni, pokud se tuto nezávislou místní žur-
nalistiku a udržování svobodného prostoru pro 
Vaše názory rozhodnete podpořit – tedy poslat 
nám na transparentní účet, z něhož je hrazen 
tisk, za toto číslo aspoň pár korun.

daR PíSeCkéMu SvĚTu – jednorá-
zový či měsíční příkaz – můžete zaslat 
na účet č. 78 31 003 001 / 5500 

(Veřejná sbírka schválena 5. 12. 2013 KÚ v Č. B.)
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V ročníku hodnotila porota více než 11 tisíc prací 
ze 72 zemí světa. Oceněné výtvarné práce tvořili 
v sociálně terapeutických dílnách Horizontu, z. ú naši 
klienti pod vedením Mgr. Marcely Uhrové. Kromě 
hlavní ceny za organizaci získal jeden z klientů La-
dislav Š. za svého robota ocenění „Medaile Lidická 

Klienti HORIZONtU získali 
hlavní cenu poroty v Lidicích

růže“ a dalších devět našich výtvarníků získalo 
čestné uznání. Slavnostní předání ocenění z rukou 
organizátorek a pana ředitele Galerie Lidice Eduarda 
Stehlíka proběhlo v příjemné atmosféře v prostorách 
galerie. Prohlédli jsme si zhruba 900 vystavených děl, 
mezi kterými si každý hrdě našel to své.

Součástí slavnostního programu byla prohlídka 
Lidického památníku s  průvodkyní s  výkladem 
historie tohoto místa, na kterou by se nikdy nemělo 
zapomenout. Po prohlídce Lidic jsme byli pozvání 
do místní restaurace na výborný oběd. Posledním 
bodem programu byla prohlídka hradu Karlštejn. 
Celý den pro nás byl nezapomenutelný. Měli jsme 
radost ze zážitků i  úspěchu, kterým naši klienti 
prezentují nejen naši organizaci poskytující soci-
ální služby, ale i město Písek, Protivín a Jihočeský 
kraj, kteří tuto činnost dlouhodobě podporují.

Chtěli bychom tímto poděkovat našim výtvar-

níkům a paní Marcele Uhrové, která vede dlou-
hodobě jejich tvorbu v naší organizaci s velkým 
srdcem, a hlavně bychom chtěli poděkovat orga-
nizátorům MVVL, kteří i  přes naši indispozici 
zúčastnit se hlavního ceremoniálu předávání cen 
nám vyšli maximálně vstříc a uspořádali pro nás 
výjimečně den plný zážitků, a hlavně jsme odjíž-
děli s pocitem, že každé snažení má smysl.

Poslání Horizontu: 
Poskytujeme osobám s mentálním postižením a kom-
binovanými vadami takovou pomoc a podporu, 
kterou potřebují pro svůj plnohodnotný život, a tak 
jim naplňujeme účast na rovnoprávném a aktivním 
životě ve společnosti v přirozeném prostředí. Podpora 
a pomoc je zajišťována na respektování osobnosti 
těchto lidí, na zohledňování individuality a práva 
na vlastní rozhodování a vlastní životní prostor.

Dne 22. září 2021 si deset klientů dojelo převzít významné ocenění za 
HORIZONt, z. ú. v rámci 49. Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice – a tou 
byla „Hlavní cena poroty 2021 pro Českou republiku“ za výjimečnou kolekci 
výtvarných prací na téma „Robot a umělá inteligence“. 
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Krásné podzimní počasí bylo kulisou jejího mi-
nikoncertu, kterým zpěvačka a výtvarnice uvedla 
své dílo. Příležitostí navštívit akce muzea je však 
stále ještě celá řada. 

Již několik let se v měsíci říjnu pořádá po ce-
lých jižních Čechách akce dny otevřených ateli-
érů. Aktivně se jich účastní i písečtí fotografové. 
Letos budou představovat svá díla ve spolupráci 
s naším muzeem ve dnech 8. až 10. října a to od 
9 do 17 hodin. Pod arkádami na nádvoří zdej-
šího hradu se představí Vladimír Teringl, Karel 
Pecl, Jaroslav Pech, Václav Turek a Vendy Štoff-
lová ze skupiny Terifoto Sokol Písek a Jiří Hájek 
z Fotoklubu Písek. Na výstavě se budou jednotliví 
vystavovatelé střídat a po celou dobu tak budou 
poskytovat zájemcům průvodcovské služby.

Historie jen tak nezmizí, pouze se skrývá. Sta-
čí se správně podívat a  středověk i  pravěk jsou 

stále všude kolem nás. To je motto výstavy Šárky 
Kašparové a Zdeňka Slavíka s názvem Minulost, 
která zůstala vidět. „Lidé v naší krajině žijí už ti-
síce let. Stopy po jejich činnosti jsou všude kolem 
nás a některé z nich lze pozorovat i pouhým okem. 
Díky fotografiím Šárky Kašparové a Zdeňka Slaví-
ka se tak podíváme do míst, která v dávné minulos-
ti pulzovala životem,“ zve na výstavu její kurátor, 
archeolog muzea Tomáš Hiltscher. Ten zdůrazňu-
je, že na archeologické lokality a na jejich význam 
se zapomíná, přestože jsou nedílnými součástmi 
mozaiky, která utvářela současnost. „Ani prostřed-
nictvím fotografií není možné zcela vystihnout je-
dinečnou atmosféru těchto významných lokalit 
Písecka, díky talentu autorů však bude k  vidění 
to nejlepší, co z  nich zprostředkovat lze,“ láká na 
výstavu její kurátor. Ta začíná v neděli 10. října, 
vernisáž se koná v sobotu 9. října v 17 hod.

Zmíněné fotografy znají především diváci Jiho-
české televize, oba v ní totiž působí jako kamerama-
ni. Šárka Kašparová pochází z Milevska. Již během 
studií na Filmové akademii Miroslava Ondříčka 
se začala úzce zaměřovat na fotografování zajíma-
vých míst, měst, krajiny a obyvatel z různých koutů 
světa. V roce 2017 se zúčastnila expedice pěti žen 
v tuktuku skrz Jižní Ameriku jako hlavní fotogra-
fka. Zdeněk Slavík je grafik a  fotograf z  Českých 
Budějovic. Do jeho portfolia patří mimo jiné fo-
tografování aktů stylizovaných do industriálního 
prostředí. Významným projektem je dokument 
z  Kanárských ostrovů, na kterém momentálně 
pracuje. Výstava archeologických fotografií obou 
autorů bude otevřena až do 7. listopadu. 

vaŠE PRáchEŇskÉ MUZEUM

sérii podzimních výstav v Prácheňském muzeu zahájila v Malých výstavních 
síních multižánrová umělkyně Milli Janatková. Kdo nepřišel na její vernisáž, 
která se konala první říjnový den na nádvoří píseckého hradu, musí litovat. 

Prácheňské muzeum 
zve na Dny otevřených ateliérů 

POZVÁNKY

Milli Janatková se v muzeu představila nejenom se 
štětcem, ale i se svou kytarou, foto PM

Děti z 5., 9. a křesťanské MŠ
pečují o mrňousky z hmyzí říše

děti z páté, deváté a křesťanské mateřské školy 
získaly během letních prázdnin další nové herní 
a vzdělávací prvky  na školní zahrady. vedení 
základní školy Josefa kajetána Tyla se podařilo 
získat prostředky ze dvou projektů spolufinanco-
vaných Státním fondem životního prostředí ČR na 
základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Jeden z  projektů, který vznikl ve spolupráci 
pedagogů ZŠ a  vedoucích učitelek 9. MŠ-KMŠ 
a 5. MŠ, se jmenuje Kamarádi z hmyzí říše. Výše 
příspěvku SFŽP je 85% způsobilých výdajů, které 
byly plánovány ve výši 436 tisíc Kč

V mateřských školách v rámci tohoto projektu 
navazujeme na environmentální oblasti školních 

s  možností každodenní obměny obrázků dávají 
dětem příležitost seznamovat se obrázky živočichů 
i rostlin formou hry, u bytelných dřevěných stolů 
s lavicemi plánujeme v teplém období na zahradě 
kreslit, používat lupy a mikroskopy, prohlížet kni-
hy a časopisy, tvořit z přírodnin a podobně.

Je nutno zmínit, že na zahradě základní školy 
se kromě hmyzího hotelu objevily také vyvýšené 
záhony a hlavně přírodní přístřešek, který bude 
sloužit jako venkovní učebna jak pro žáky ZŠ, tak 
i pro případné návštěvy z MŠ.

Poděkování patří panu řediteli a vedoucím uči-
telkám mateřských škol i dalším pedagogům zá-
kladní školy, kteří se podíleli na přípravě celého 
projektu. Velký dík náleží také p. Ing. Morávkovi, 
který s námi na přípravě a administraci projektu 
ve svém volném čase spolupracoval.

hELEna LEnka kUčERová, 
vedoucí učitelka kMŠ a 9. MŠ

vzdělávacích programů. Pro malé děti jsme si 
upravili název programu na Mrňouskové z hmyzí 
říše. Jeho pomocí chceme děti naučit, že pozoro-
vat živočichy lze i na zahradě ve městě, že život 
hmyzu je velmi zajímavý. Děti se učí žasnout nad 
rozmanitostí přírody. Mohou se učit respektovat 
i nejmenší tvorečky naší planety a vidět, že život 
hmyzí říše má svůj smysluplný řád, stejně jako 
ostatní části přírody. Pohled na hmyzí mikrosvět 
učí děti úctě a respektu ke všemu živému.

Nové hrací prvky, jež jsou součástí projektu, 
přibližují dětem zábavnou a  zajímavou formou 
svět hmyzu. Realizaci provedla firma Hřiště pod 
květinou, od níž už máme na našich zahradách 
více krásných a  praktických herních prvků. Na 
zahradách obou školek se tak nově objevily dře-
věné prolézací tunely, které svým tvarem evokují 
mravence, i vyvýšené záhony k pěstování bylinek 
i květin vhodných pro hmyzí kamarády. Také byly 
nainstalovány hmyzí domečky. Děti je postupně 
vyplňují materiálem, do kterého se mohou mr-
ňouskové z hmyzí říše nastěhovat – a děti je pak 
mohou zblízka pozorovat. Nová dřevěná pexesa 

Z NAŠí ŠKOLY
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Jak si usteleš, tak si lehneš
Dne 28. září jsme oslavili svátek svatého Václava. 
Protože jeho dobu jsem se učil naposledy na střední 
škole a už si toho mnoho nepamatuji, rozhodl 
jsem se, že si historii oživím, abych věděl, koho 
to vlastně slavíme. Máme jeho rytířskou zbroj, 
která chránila srdce tak milosrdné, že neváhalo 
vykupovat otroky a kácet šibenice. Václav pra-
coval na vinicích i se ženci na polích, pil s nimi 
z jednoho džbánu a zdobí ho i to, že kráčel vždy 
v čele svých vojsk. Tyto znaky lidství, statečnosti, 
svobody a pokory napomáhaly vytvoření idolu, 
jakým se Václav postupně stal. Uměl coby vládce 
kombinovat moudrou vlídnost s rozhodností.

Kladu si otázku, jestli i  dnes je třeba idolů 
a zároveň si odpovídám, že možná více než jin-
dy. Máme už mnoho let mraky politiků, ale ani 
jednoho státníka. Svatý Václav je symbolem vlád-
ce, kterému lidé věří. Jsme jeho dědicové, té ješ-
tě krásné české země. Svou mučednickou smrtí 
orámoval kníže Václav své poslání. Měli bychom 
chránit naši státnost, kterou Václav pěstoval. Ten-
hle idol bychom měli připomínat mladé generaci 
– že to není jen den volna navíc. Znám mnoho 
lidí, kteří poctivě pracují, radují se ze života a bo-
jují proti bezpráví.

dí, že ceny rostou rychle všude v Evropě, ale není 
to úplná pravda. O  zdražování rozhodují pře-
devším ceny energií. Například Francouzi, kteří 
mají levnou energii z  jádra, mají inflaci jen 1,9 
procenta. A tady se dostávám k nezodpovědnosti 
Babišovy vlády, která dlouho odkládala přípravu 
dostavby jaderných bloků v Temelíně i v Duko-
vanech – a když se k tomu letos konečně rozhou-
pala, musí nám být líto těch ztracených osmi let. 
Babišův nápad finančně kompenzovat zdražení 
energií chudým domácnostem a navýšení dotací 
pro majitele obnovitelných zdrojů ponese střední 
třída a v budoucnu naše děti a vnuci.

Začal jsem slovy o moudrém vládci a také u něj 
skončím. Moudrý vládce musí mít čtyři základ-
ní vlastnosti. Musí mít vizi. Musí mít čistý štít. 
Musí mít odvahu. A musí mít charisma. Andrej 
Babiš nemá nic z toho. Možná charisma pro své 
voliče. Určitě nemá svědomí a  skrupule. Nemá 
žádné ideje, krom navyšování svého majetku. 
Vlastní ovšem média… 

Kvalita dobrého vládce se ukáže v krizi – tehdy 
je potřeba pokora, trpělivost a dosahování přija-
telného kompromisu. Vrcholem u dobrého vládce 
je pak schopnost sebeobětování. A  tak na závěr 
slova moudrého Seneky: „Král uznal, že nepatří 
stát jemu, ale on státu.“ – a teď ještě řídit se jimi…

ZDEnĚk BEnEŠ

Zítra jdeme volit. V době, kdy se celý svět pro-
bírá z půldruhého roku vypnutí společnosti a eko-
nomiky kvůli pandemii. Nacházíme se v  době, 
kdy poprvé hrozí lidem pokles životní úrovně. 
Netuším, kolik z nás si umí odpovědět na otázku, 
co je ve skutečnosti hlavním tématem těchto vo-
leb. Máme tady tři formace, které budou usilovat 
o hlavní slovo v příští vládě. ANO Andreje Babiše, 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalice Pi-
rátů a Starostů. První výzva, které bude nová vláda 
čelit, bude rekordní zdražování. Utkat se s  inflací 
je úkolem ČNB. Vláda ale nesmí zvyšovat dluhy 
zvyšováním platů státních zaměstnanců, sociál-
ních dávek a důchodů. Přesně tohle však vláda An-
dreje Babiše dělá. Přes státní rozpočet, do kterého 
přispíváme všichni, si nakupuje hlasy voličů – lidí 
velmi závislých na příjmech od státu. Říká se tomu 
inflační spirála a roztočila ji Babišova vláda. Dal-
ší věc, která bude ovlivňovat ceny, je bezuhlíková 
ekonomika. Zdražování energií a z toho plynoucí 
zvedání cen všeho zboží a služeb. Vláda tento růst 
může omezit omezením výdajů státu, ty se ovšem 
Andreji Babišovi vymkly z kontroly.

Obrovskou výzvou jsou zelené přirážky. Babiš 
opakovaně propásl vyjednání úlev v Bruselu. Tvr-

KULtURA

Když jsem ve svém blogu 
děti jsou to nejcennější, 
co máme vysvětloval, že 
zavření škol je součin nera-
cionality, zbabělosti a hlou-
posti, tedy dokonce třetí 
mocnina špatnosti, skuteč-
ně jsem nečekal, že v krátké 
době budeme svědky ještě 
horší zhůvěřilosti. Covidoví 

inkvizitoři dnes chtějí očkovat proti Covidu již děti 
od pěti let, někteří dokonce i kojence. Přitom víme, že 
samotný covid životy ani zdraví dětí neohrožuje, až 
na absolutní výjimky (které bychom naočkovali). Jak 
vůbec může někdo chtít experimentovat s imunitou 
našich dětí vakcínou, kterou děti nepotřebují? Jsme 
opravdu ochotni kvůli svému strachu nebo dokonce 
jen za cenu svého pohodlí ohrozit zdraví našich dětí?

Strach ze smrti, strach o  vlastní život, o  vlast-
ní bezpečí a pohodlí, strach z neznámého. Strach 
vždycky byl a stále je obrovskou hybnou silou. Prá-
vě manipulace strachem může způsobit, že někteří 
nebudou váhat sáhnout až k totalitním represím, 
k obětování svobody a zdraví druhých. Manipula-
ce strachem může vést až k  tomu nejhoršímu, co 
bych si dříve ani nedokázal představit: k účelové-

mu ohrožení vlastních dětí.
Co je to vlastně oběť? Je nutné rozlišovat mezi 

obětí osobní, ke které člověka nenutí strach, ale 
třeba jeho víra nebo přesvědčení, a obětováním ně-
koho jiného, k němuž nás právě strach nebo nějaký 
druh fanatismu může dohnat. Pokud obětuji sám 
sebe ve prospěch rodiny, své pravdy či přesvědčení, 
je to vždy mé osobní rozhodnutí, a tato oběť může 
být dokonce vysoce morální. Obětovat někoho 
druhého, což je i případ zabití nepřítele ve válce, 
může být v některých případech, například v sebe-
obraně, morálně obhajitelné. Naproti tomu, obě-
tování ve jménu ideologie, jak to známe v případě 
holokaustu nebo genocidy, je zločin, který nelze ni-
jak a před nikým obhájit. Kromě současné situace 
si ovšem nejsem vědom žádného jiného případu, 
kdy by společnost byla ochotna takovým způsobem 
riskovat zdraví svých dětí. 

Současní hlasatelé „jediné pravdy“, často samo-
zvaní „odborníci“, jež zřejmě žene primárně jejich 
ego či mocenské ambice, které jim covidová epide-
mie přinesla, nás nyní k  riziku obětování zdraví 
našich dětí nabádají. Uzavření škol byl první krok. 
Dnes nás ti největší fanatici nutí k  očkování stále 
mladších dětí. Dětí, jimž žádné riziko kvůli onemoc-
nění nehrozí. Očkování dětí se může stát zločinem 

covid: Manipulace strachem 
a ohrožení dětí

ze sobectví. Nelze jinak popsat situaci, kdy očkuje-
me naše děti, abychom chránili sami sebe. Hlavním 
argumentem je, že k  dosažení kolektivní imunity 
potřebujeme proočkovat děti, protože se nám nedaří 
přesvědčit 521 tisíc seniorů a asi čtvrtinu dospělé po-
pulace k očkování. Dospělí jsou, stejně jako senioři, 
dospělí, a jsou strůjci svého vlastního štěstí. Přenášet 
riziko na děti, kterým přitom očkování nijak nepo-
máhá, je mnohem horší než jen zbabělost.

Děti očkování nepotřebují, šíří virus méně než 
dospělí, mají nižší virovou nálož a nemoc se u nich 
projevuje převážně asymptomaticky či s velmi leh-
kým projevem. Navíc je žádoucí, abychom dětem 
nechali prostor vybudovat si přirozenou buněčnou 
imunitu k dalšímu z koronavirů, který s námi už 
zůstane.Očkování u  chlapců přináší častější zá-
važné vedlejší účinky, než riziko hospitalizace na 
Covid. Ovšem hlavním důvodem pro neočkování 
dětí je nejistota ohledně potenciálních dlouhodo-
bých vedlejších účinků vakcín, které by mohly mít 
potenciálně až velmi vážný dopad na jejich zdraví.

WHO, FDA či ECDC nedoporučují očkování 
dětí do 12 let a  zkoumání vakcín pro děti teprve 
probíhá. Jako matematik a expert na teorii pravdě-
podobnosti a řízení rizik jasně říkám: Je absolutně 
nepřijatelné ze sobeckého strachu o sebe hazardovat 
se zdravím a životy našich dětí. Takové riziko, po-
ničení zdraví našich dětí, není morálně přípustné.

kaREL JanEčEk
Mírně zkráceno, převzato z blogu 

https://blog.aktualne.cz/blogy/karel-janecek.php

Čísla jsou neúprosná. Prosté srovnání statistik 
s okolními zeměmi jasně ukazuje, že žádná jiná 
vláda za sebou nezanechala tolik mrtvých v přepočtu 
na obyvatele jako ta Babišova. Pokud by v našem 
čele stál někdo aspoň tak schopný jako v Německu, 
Rakousku nebo třeba Estonsku, 20 tisíc životů na-
šich spoluobčanů mohlo být ušetřeno. Dvacet tisíc 
obyvatel má třeba Kutná Hora, včetně dětí a batolat. 

• Zhroucení chytré karantény 
Místo slibované hi-tec vzpomínkové mapy zůstala 
tužka a papír a zcela nedostatečná kapacita, která 
vedla k tomu, že se při nástupu ničivé podzimní 
vlny nestíhalo nakažené izolovat a virus se začal 
nekontrolovaně šířit. 

• Nenaslouchání odborníkům a váhání
V srpnu 2020 Andrej Babiš nedbal varování, sám 
impulsivně prosadil zmírnění opatření a nechal 
klíčové odborníky odejít. Ještě v průběhu září si-
tuaci dlouho zlehčoval, poslancům radil, ať místo 
covidu řeší zahrádkářský zákon a sám se raději 
věnoval své kampani před krajskými volbami. 
Nezbytná plošná opatření tak přišla příliš pozdě 
a tisícům zbytečných úmrtí se již nedalo zabránit. 

• Nezvládnutá komunikace 
V jiných zemích vlády investovaly do profesio-
nálních komunikačních kampaní, které lidem na 
každém rohu vysvětlovaly, co mají dělat a proč je 
to důležité. Chaotická a nedůvěryhodná komuni-
kace Babišovy vlády vedla pouze k tomu, že lidé 
u nás byli zmateni a ničemu pořádně nerozuměli. 
Výsledkem byla nízká vůle k dodržování i těch ro-
zumných pravidel a mnohdy i neznalost základních 
opatření (správné nasazení respirátoru, větrání, 
odstup atd.) – obojí přispělo k většímu šíření viru 
a zbytečnému umírání. 

• Demotivace od zodpovědného chování 
Babišova vláda celé měsíce odmítala poskytnout 
lidem v karanténě plnou náhradu mzdy. Až do 
letošního jara tak byli lidé s nízkými příjmy fakticky 
nuceni zatajovat onemocnění či kontakty, aby se 
nedostali do finanční tísně. I kvůli tomu se nákaza 
šířila dále a další tisíce lidí zemřely zbytečně. 

Jak dál?
Babišovi nelze upřít, že je pracovitý, spí 4 hodiny 
denně a dokáže se zaobírat tisíci věcmi najednou. 
Proslulý Babišův mikromanagement – stejně jako 

jeho lidový temperament – může působit sympa-
ticky v dobách klidu a prosperity.

Drsná koronavirová zkušenost i  vám ale jistě 
ukázala, že tento typ politiků je tím nejhorším, 
co nás všechny může potkat v  dobách velkých 
krizí, ve kterých jde o zdraví a životy. Potřebuje-
me do čela státu někoho jiného, aby příští krize 
neskončila stejně tragicky jako tato. Někoho klid-
ného a rozvážného, kdo sice nezvládne na ulicích 
rozdat tisíce koblih a osobně všem odpovědět na 
mail, ale místo toho si nechá dost času na rozmýš-
lení nejdůležitějších rozhodnutí, dokáže vhodně 
delegovat práci, s  rozvahou naslouchá odborní-
kům a  celkově dohlédne dále než k  nejbližším 
volbám. Takové lídry měli třeba v  Německu, 
Rakousku a Estonsku a ušetřili tak životy svých 
občanů. Takové lídry si můžeme zvolit letos i my. 
Koho přesně – to už je na nás – voličích... 

Zdroj: https://neschopnostzabiji.cz/

Lidé volí Babiše proto, že jej považují za schopného manažera. Koronavirová 
krize ukázala, že je to ve skutečnosti neschopný chaot. Myslete na to prosím, 
až půjdete letos k volbám...

Jak neschopnost zabíjela? 

Graf: srovnání počtu zemřelých na covid 
v přepočtu na populaci ČR

PUBLIcIstIKA
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tomu byl pravidelně po část prázdnin hostem 
rodiny Černých na Blatensku. Doc. Černý tak vy-
učoval Jirku i mimo fakultu. Po skončení vysoko-
školských studií pracoval Jiří Formánek do vojny 
krátce v Západočeském muzeu v Plzni. 

Po vojně byl v roce 1956 přijat na místo zoo-
loga do Jihočeského muzea v  Českých Budějo-
vicích. I tam pokračovala jeho spolupráce s doc. 
Černým. Věnovali se například mapování hníz-
dišť čápa bílého. Na motorce jezdil s  Waltrem 
Černým od vesnice k  vesnici a  kromě toho, že 
dokumentovali aktuální jihočeská hnízdiště, ještě 
zpovídali pamětníky předchozích hnízdění. 

Výsledky tohoto výzkumu s názvem „Rozšíření 

čápa bílého (Ciconia ciconia) v  českobudějovic-
kém kraji“ společně publikovali v  roce 1959 ve 
Sborníku Krajského vlastivědného muzea v  Čes-
kých Budějovicích. V  této práci je uvedeno nej-
starší doložené české hnízdiště bílých čápů. To 
spadalo už do mého odborného rajonu, protože 
bylo, nejméně od roku 1875, na tvrzi ve Starých 
Kestřanech. Jedná se tedy o  historicky nejstarší 
doložené hnízdění v Čechách. Pravdou je, že se za 
mého působení v píseckém muzeu (1970 – 2008) 
několikrát se v rámci kestřanského areálu přemís-
tilo, ale v současnosti je opět na původním místě.

Během svého působení v Jihočeském muzeu se 
Dr. Formánek zasloužil o zřízení terénní ornito-
logické stanice u rybníka Blatec, kterou jihočeští 
ornitologové, a nejen oni, využívají dodnes. 

Dr. Formánek byl nejen patronem kroužkova-
telů, ale i  aktivním kroužkovatelem. Když mu to 
práce dovolila, vyjížděl s přáteli a spolupracovníky 
do terénu. Díky tomu se podílel na několika obje-
vech hnízdění nových, u nás dosud nezjištěných, 
druhů.  Jako příklad může posloužit odchyt prv-
ních exemplářů slavíka modráčka středoevrop-
ského po roce 1980 na loukách u Postřekova. Jirka 
Formánek byl prvním v českých zemích, kdo našel 
a vyfotografoval jeho hnízdo se snůškou vajíček. 

a  obálkami s  krásnými starými rodinnými fot-
kami.Ti, kteří o své fotografie přišli, nebo neměli 
možnost nějaké dohledat, si tak mohli zavzpomí-
nat nad obrázky nás ostatních. 

Pamětníci těm mladším pomohli s  určením 
míst, která dnes vypadají již jinak, a také se po-
vedlo vyjasnit, z jakého časového období jsou na-
příklad fotky, na nichž jsou zachycené meliorační 
práce,  při kterých zapadly do bahna těžké pra-
covní stroje. Nejstarší fotografie byly dokonce 100 
let staré, na nich byla zachycena původní silnice, 
která vedla kolem známé, dnes již bývalé hospody 
U slunce v Chlaponicích. 

Na jiném obrázku, pořízeném v období kolem 
2. světové války, je skupinka malých kluků, ale 
kdo konkrétně je na fotografii zachycen, se nám 
bohužel nepodařilo zjistit, i když mezi námi byli 
pamětníci, kterým je přes 80 let. Pobavili jsme se 
i nad školními fotkami z již zrušené obecné školy 
v Drhovli, pro dnešní děti je jistě zajímavostí, že 
se tu ještě v 70. letech minulého století vyučovalo 
také náboženství.

Vybavit si dobu dávno minulou, znovu na fot-
kách vidět ty, kteří už nejsou mezi námi, rozpo-
menout se na některé události, vidět se, povídat 
si, příjemně strávit čas. To jsme si při plánování 
akce přáli – a  to se také podařilo. Naše dvě ve-
dle sebe ležící vesnice Mladotice a  Chlaponice, 
mají své setkání za sebou, jsme rádi za to, že se 
v minulosti našli lidé, kteří zachytili události je-
jich doby, a  jsme rádi, že se spousty zajímavých 
obrázků podařilo zachovat právě pro nás a my je 
s úctou zachováme pro naše děti.

ivana vaZačová, MaRta hRoníková

V mládí jsem se těšil na každý příští den v očeká-
vání, co příjemného mi přinese. Nebyl to problém, 
protože v tu dobu člověk baží po poznávání nových 
věcí a také se mu ho v dostatečné míře dostává. 
Dožil jsem se stáří a i přes bolesti fyzické se sna-
žím radovat z maličkostí. Nejraději mám stále 
opakované zaběhnuté rituály a novinek se spíš 
děsím, protože těch příjemných je čím dál méně. 
Ty nejméně příjemné jsou spojené s konečností 
našeho života. Ubývají mi totiž známí, přátelé 
i příbuzní. A nepomáhá ani vědomí, že se třeba 
dožili vysokého věku. 

Poslední takovou ztrátou bylo úmrtí Jiřího 
Formánka. Doufám, že to ode mne tam nahoře, 
kam ho jistě vynesla božská ptačí křídla, nebu-
de považovat za troufalost, když ho považuji za 
svého ornitologického učitele a později i kolegu. 
V tomto směru nebudu jediný, protože on se cho-
val přátelsky ke všem zájemcům o ptactvo nebes-
ké. Jako vedoucí Kroužkovací stanice Národního 
muzea (1965 – 2001) byl vždy vstřícný a ochotný 
pomoci všem kroužkovatelům, ať už se jednalo 
o zoology profesionály nebo amatéry. 

Když jsem v roce 1970 nastoupil do Okresní-
ho muzea v Písku, tak jsem se stal nejdřív jeho 
muzejním kolegou (kroužkovací stanici zřizuje 
Národní muzeum), posléze i kolegou kroužkova-
telem. Jak jsem později zjistil, měli jsem po určitý 
čas ještě další společnou věc. Bylo jím pražské 
bydliště na Letné. Jirka se narodil 6. února 1930 
v Pulicích u Dobrušky, ale do školy začal chodit 
už v  Praze. Jeho zaměření na ornitologii ovliv-
nila blízkost „divočiny“ v  Královské oboře (já 
tam jako kluk řádil v době, kdy se už jmenovala 
Stromovka). Jirka Formánek se při studiích zoo-
logie na Přírodovědecké fakultě stal oblíbencem 
vedoucího katedry doc. Waltra Černého. Díky 

PŘíRODA

Zastávám názor, že věda by měla být nejen pro 
vědce, ale také pro lidi. Tím nechci říci, že by věd-
ci nebyli lidmi. Ale jejich výsledky, i úspěchy, jsou 
často neodborníkům nesrozumitelné. RNDr. 
Jirka Formánek, spolu s dalším Jirkou, Ing. An-
dreskou z  Hluboké, byli pro mne nedostižným 
vzorem popularizace vědy. Oba psali odborné 
práce, ale i  populární články a  publikace, dělali 
přednášky pro veřejnost a  fotografovali. Posled-
ní knížka Jiřího Formánka, Hnízda pěvců, vyšla 
v  roce 2017, je dokladem jeho popularizačních 
schopností, ale, protože je plná unikátních záběrů 
ptačích hnízd, i dokladem jeho píle a schopností 
fotografických. Proto jistě zaujme i veřejnost.

RNDr. Formánek, CSc. opustil ptačí svět i nás 
v pondělí 12. července letošního roku v úctyhod-
ném věku jednadevadesáti let. Protože má zaslou-
ženě velkou přízeň veřejnosti, která se nemohla 
pohřbu zúčastnit, organizuje Národní muzeum 
setkání k uctění jeho památky, které se uskuteční 
14. října 2021 v  17 hodin v  přednáškovém sále 

Historické budovy Národního muzea. 
Dr. Formánek prožil smysluplný a bohatý život 

a nejen to, on obohatil život i nám, kteří jsme ho 
znali. Proto máme smutek, a protože jsme i my 
svědky, jak se náš svět mění k horšímu, sdílíme 
i jeho smutek vyjádřený v postesknutí: „Těch zou-
falejch skřivánků je sotva desetina toho, co bejva-
lo před padesáti lety“. 

text a foto kaREL PEcL,
spolupracovník Prácheňského muzea v Písku

a Záchranné stanice živočichů Makov

Zpívající samec modráčka, Řežabinec

Doufám, že to ode mne tam nahoře, kam ho jistě vynesla božská ptačí křídla, 
nebude považovat za troufalost, když ho považuji za svého ornitologického 
učitele a později i kolegu... 

Ornitologovi RNDr. Jiřímu 
Formánkovi, csc., s úctou

Jiří Formánek na Aktivu kroužkovatelů 2013.

A napadlo vás, že to nabízí skvělou možnost, si nad 
těmi starými, někdy zažloutlými fotkami báječně 
povídat a zavzpomínat? Nás to napadlo a proto jsme 

se rozhodli, že takové setkání dáme dohromady. 
Jenže kde? Naše dvě  vesnice – Mladotice a Chla-
ponice sice nemají hospodu, ale máme bývalou 
hasičskou zbrojnici. Konají se v ní jednou za čas 
volby a tak je pro takovou akci jako stvořená, má 
totiž to hlavní: stoly a židle.

Akce byla avizovaná s  dostatečným časovým 
předstihem. Ještě před prázdninami se na ná-
stěnce v obou obcích lidé dočetli, co se plánuje, 
a byli vyzváni, aby se pokusili najít fotky lidí, míst 
a  událostí, které se váží k  životu našich vesnic 
a  okolí. Všichni tak měli možnost v  klidu najít 
fotky, které na setkání vezmou sebou.

U  někoho to vypadalo zpočátku beznadějně, 
nakonec většina z  nás přišla vybavena deskami 

Nad starými fotografiemi 
v Mladoticích a chlaponicích

 

Přátelé písecké průmyslovky zaplnili 1. 10. 2021 městskou knihovnu, kterou se nesla v odpoledních ho-
dinách hudba školní skupiny Rezistence, a dokonce nepřišla zkrátka ani legendární harmonika z 50. let 
a po dlouhé době znovu zazněla! Jeden z návštěvníků oslav – náš bývalý žák a později i zaměstnanec 
(tehdy na civilní službě) – se harmoniky vystavené jako exponát chopil a všem přítomným zahrál 
průmyslováckou hymnu, ke které ještě přidal tradiční píseckou Když jsem já šel... Odpoledne se tak 
zpívalo a hrálo jak ve foyer, tak i v atriu, a přízemní chodbu zcela ovládla osvětlená panelová výstava 

historických a současných fotografií, dochovaných 
tabel, blikajících a rozsvícených elektrovýrobků 
a produktů našich žáků. Nechyběla ani mluvící 
robotka Kristýna, která lákala především děti. Kdo 
přišel, neprohloupil. I občerstvení zajištěné SOŠ 
a SOU Písek bylo vynikající a zábava pak končila 
až po setmění. Výstava je k vidění až do konce října, 
a vy se tak můžete v knihovně projít průmyslovkou, 
a to v datech i obrazech.

Mgr. hana Maříková, sPŠ a voŠ Písek

Průmyslovka slavila 80 let

PUBLIcIstIKA

Dělali jste doma, na chalupě nebo na chatě někdy pořádek? Našli jste při tom, 
třeba na půdě, pár  černobílých nebo starších barevných fotografií? Nebo 
někdo z vaší rodiny celý život aktivně fotil a zůstaly vám po něm plné albumy 
fotek, na kterých je vaše rodina, kamarádi, spolužáci, místa nebo události?

Tisk fotky J. Formánka. Hnízdo čápů bílých na tvrzi 
v Kestřanech v 60. létech 20. století.

Pár modráčků chycených na Řežabinci 
při kroužkovací akci 
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Zemřeli:

Ze sPOLeČNOstI

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HABICH – Písek a okolí

od roku 1994
Budějovická 436 (vedle Jikastu)
Jeronýmova 312 (za hl. poštou)
www.pohrebnisluzbapisek.cz               
e-mail: habich@habichps.cz              
Tel. 382 213 541 – 382 224 477
Stálá služba SO, NE, svátky 606 627 983

ZNAK KVALITY

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

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: 

Dny otevřených 
ateliérů představí 

písecké fotografy
Již několik let se v říjnu v jižních Čechách 
pořádá akce Dny otevřených ateliérů. Těch 
se účastní i písečtí fotografové. Letos budou 
představovat svá díla ve spolupráci s Prácheň-
ským muzeem ve dnech 8. až 10. října od 
9.00 do 17.00 bude pod podloubím v nádvoří 
muzea. Výstavy se zúčastní pět členů skupiny 
Terifoto Sokol Písek a jeden člen fotoklubu 
Písek. Na výstavě se budou střídat jednotliví 
vystavovatelé, kteří poskytnou zájemcům 
průvodcovské služby po výstavě.

karel Pecl a Martina Měřičková, 
kurátoři výstavy

PUBLIcIstIKA

Ráda si v běžných věcech hledám životní metafory, 
a dnes jsem se rozhodla s vámi jednu sdílet. Stojím 
na přechodu v Českých Budějovicích a přemítám…

Často se mi stane, že stojím na přechodu, čekám 
na zelenou a  vedle mě se nějaký člověk rozhodne 
zkrátit si to čekání a  vyrazit na červenou. V  de-
vadesáti procentech případů tam vteřinu po té, co 
vkročí na přechod, skočí zelená. Zákon schválnosti. 
I mně se to takhle párkrát stalo. Jenže to není úplně 
to, o čem chci psát. O zákonu schválnosti jindy ;-).

Cílem přechodů je přejít, odstát si nějakou chvil-
ku, a  jen co naskočí zelený panáček, vydat se do 
mělčiny, kterou nám pomyslný Mojžíš – semafor 
v moři dopravních prostředků vytvořil. Co nejrych-
leji se dereme skrz cyklisty, kočárky a psy na druhý 
břeh. Chvilka zastavení a pak život teče zase dál. 

Když tam tak stávám, někdy tlačítko zmáčknu, 
a  někdy ne. Beru to jako velkou metaforu života. 
Buď budete na chodníku stát a čekat. Nebo uděláte 
něco pro urychlení svého čekání a  zmáčknete tla-
čítko. Jistě, někdy se vám opravdu může zdát, že to 
trvá příliš dlouho, ale ta vteřina, kterou vy si ještě 
postojíte, vám může úplně klidně zachránit život. 
Protože přece za každým kopcem (čti „před každým 
semaforem“) je opilý traktorista nebo blondýna, co 
si zrovna mění cédéčko. Někdy se může stání na 
chodníku zdát opravdu skvělé a nevidíme potřebu 
procesu pomáhat. Je teplý letní večer, slunce zapadá, 
a nám se ještě nechce domů, nepotřebujeme dřívější 

Životní
 semafor

30. 9. karel Špalda, Boješice, 101 let
2. 10. Marie Benešová, Praha, 97 let
2. 10. Josef kunt, Slabčice, 91 let
3. 10. Marie Bílková, Kluky, 96 let
3. 10. dušan Brabec, Písek, 84 let
3. 10. dagmar Mikotová, Milevsko, 77 let
3. 10. vlasta Habichová, České Budějovice, 87 let

Pohřební služba Foitová – Vrba
16. 9. lukáš varhan, Svatonice, 41 let
20. 9. Petr daňa, Malčice, 70 let
21. 9. Hana Šimonovská, Příbram, 61 let
25. 9. Jana Bačková, Protivín, 80 let
26. 9. Jiří Hrdlička, Písek, 57 let

Pohřební služba Habich
22. 9. eduard Tuček, Tálín, 90 let
22. 9. František Joza, Písek, 57 let
23. 9. Miroslav Pátecký, Dolní Nerestce, 77 let
25. 9. ladislav Čabrádek, Písek, 77 let
25. 9. lubor Muzika, Písek, 80 let
26. 9. Josef Tlapa, Smrkovice, 78 let
27. 9. danuše Hřebíčková, Malé Nepodřice, 88 let
27. 9. Petr Zoubek, Písek, 69 let
29. 9. Jaroslav kůrka, Nový Dvůr, 74 let
29. 9. antonín Tunega, Písek, 84 let
30. 9. ludmila Pešková, Plzeň, 79 let

27. 9. Marie Měsíčková, Kyjov, 92 let
4. 10. ludmila Javůrková,Protivín, 94 let
5. 10. Zdeňka Fritzová, Písek, 88 let

Pohřební služba 
  Městské služby Písek
24. 9. ludmila Bolardtová, Písek, nedožitých 72 let
4. 10. Marie Sadilová, Písek, nedožitých 82 let

21. 9. daniele danihelové, Vodňany, 
 syn Matyáš danihel 
21. 9. lence Novákové, Mikulov, syn Matěj Petřík 
22. 9. andree Polatové, Písek, syn Matias Polata 
22. 9. Gabriele Šusterové, Písek, 
 dcera Gabriela Šusterová 
22. 9. kateřině dolejškové, Písek, 
 syn václav dolejšek 
23. 9. Barboře adámkové, Mirovice, 
 dcera Sofie adámková 
23. 9.  Jitce kutlákové, Zlatá Koruna, 
 dcera kateřina Pojerová 
24. 9. Markétě Hrůzové, Líšnice, syn Tadeáš Hrůza 
24. 9. Bc. Markétě Poldové, Písek, 
 syn Maxim Janík 
24. 9. Martině Pavolkové, Osek, 
 dcera ema Spolková 
24. 9. denise dunkové, Písek, 
 dcera  Šarlota dunková 
24. 9.  evě lálové, Vodňany, dcera alžběta Šálková 
25. 9.  lence Burianové, Praha, 
 syn  Maxmilian Burian 
26. 9. Janě kudrnovské, Kestřany, 
 dcera Pavla dudová 
27. 9. dominice Mezera kapounové, Písek, 
 dcera Zara Meadow Mezera
27. 9. Petře Bicanové, Lhota u Kestřan, 
 dcera Michaela Bicanová 

27. 9. Zdeňce Cmuntové, Kestřany, 
 dcera valerie Cmuntová 
28. 9. Mgr. kláře Holánové, Milevsko, 
 syn antonín Zíka 
28. 9. karolíně Zíkové, Milevsko, syn Matyáš Zíka 
29. 9. Janě doubkové, Malé Nepodřice, 
 syn Sebastian doubek 
29. 9. Zuzaně Čelkové, Milevsko, syn Štěpán Šnobl 
29. 9. Zdeňce lebedové, Strunkovice n. Blanicí, 
 syn Jiří Šabršula 
30. 9. andree liškové, Písek, dcera emily Pilná 
30. 9. lence kaliankové, Vodňany, 
 dcera Tereza kalianková 
1. 10. MDDr. Sandře Mazánkové, Milevsko, 
 dcera lara Mazánková  
1. 10. Tereze Mrázkové, Milevsko, syn Matěj Smrt 
1. 10. Michaele Soldátové, Milevsko, 
 syn Jakub Soldát 
1. 10. kateřině Jounové, Vlkonice, 
 dcera Mia Nováková 
2. 10. Martině Nechvátalové, Dražíč, 
 dcera emma Nechvátalová 
2. 10. Bc. kristině Šrámkové, Strakonice, 
 syn Samuel vernarec 

Narodili se:
Vítáme a loučíme se 2. 10. Marcele Godlové, Mirotice, 

 dcera Jessica Godlová 
3. 10. veronice Faktorové, Vodňany, 
 dcera Rebeka Rokůsková 
3. 10. Magdaleně Bílkové, Cehnice, 
 dcera ema Bílková 
4. 10. Camille Ťupové Guillotové, Písek, 
 dcera adéla Camille Ťupová 
4. 10. Nikole Mazúchové, Lnáře, 
 dcera karolína kinská 

zelenou. Nebo jdeme s někým a pozornost, kterou si 
věnujeme, je mnohem podstatnější než minuty, jež 
si vystojíme na břehu silnice. Někdy se takto trénu-
ji. Stojím si za to, abych udělala něco pro urychle-
ní procesu? Je to dnes potřeba, nebo ne? Spěchám? 
Chci být dnes akční? Stojím si za to, abych udělala 
něco pro dosažení svého cíle? 

V  tomto případě je cílem bezpečně přejít silni-
ci, ale pojďme si to uplatnit na jiné životní sféry… 
Možností máme mnoho. Stát na přechodu, netrpě-
livě čekat na zelenou a svým pofrkáváním otrávit 
všechny spolučekajícící. Tak moc spěchat, že nás 
nenapadne zmáčknout tlačítko pro chodce, zato 
nás ale napadne vběhnout ve zdánlivé mezeře do 
vozovky a  zkusit proces urychlit. Ve většině pří-
padů zjistíme, že buď: a) tam vteřinu poté skočí 
zelená, a kdybychom byli jen o vteřinu pomalejší, 
riskujeme o mnoho méně, jdeme s davem a celkově 
se chováme nerizikově; nebo b) přeběhneme silnici 
a nějaký řidič nás musí na poslední chvíli dobrzdit, 
aby nám neodřel paty, případně pouze sklidíme 
nevraživé pohledy ostatních čekajících. A  ještě je 
tu možnost c), že situaci neodhadneme dobře a ři-
dič nám neodře jen paty. Obyčejně i žebra a obličej. 
V nejhorším případě se tento přechod stane posled-
ním, na který jsme v životě vkročili. 

Přechody jsou tréninkem trpělivosti, odhadu 
a  správného načasování. Jsou ukázkou morálky 
a  slušnosti. Jsou zkouškou nás samotných. A  při-
tom jsou to jen přechody a semafory. Tisíce z nás jen 
přecházejí a nad něčím takovým vůbec neuvažují. 
A tak to je, a mně teď naskočila zelená, tak jdu, ale 
až budete stát na přechodu, vzpomeňte si na mě…
aLŽBĚta čáPová, studentka Waldorfského lycea

Změny dopravní obsluhy 
spoji MHD Písek v souvislosti 
s rekonstrukcí silnice I/20
Rekonstrukce průtahu Pískem I/20 (realizuje 
ŘSD), by se měla 7. října přesunout na druhou 
polovinu vozovky. Bude proto uzavřen sjezd a ná-
jezd do ulice Hradišťská (u Billy). Předpokládaný 
termín dokončení této etapy je 19. listopadu. 
V souvislosti s tím dojde ke změnám dopravní 
obsluhy zastávky MHD Hradišťská:
lINka Č. 1 – spoj č. 10 vynechá zastávku 
Hradišťská; lINka Č. 5 – všechny liché spoje 
vynechají zastávku Hradišťská.
U ostatních linek se mění pouze trasy přejezdů 
mezi jednotlivými zastávkami v okolí uzavírky, 
obsluha zastávek ale zůstává zachována s tím, 
že lze očekávat při přejezdech mezi zastávkami 
po objízdných trasách dílčí zpoždění některých 
spojů, za která se cestujícím předem omlouvá-
me. Od 8. října bude naopak opět všemi spoji 
obsluhována zastávka Šrámkův most.    -MÚ- Ilustrační foto z minulé výstavy Karel Pecl.



Písek byl odnepaměti městem škol a studentů, kterému se přezdívalo Jihočeské Atény.
Ve 2. pol. 19. století zde bylo kromě obecných škol např. gymnázium, vyšší reálka, rolnická 
a lesnická škola, pokračovací škola průmyslová a obchodní. Na počátku 20. století k nim přibyla 
hudební škola a soukromá ... / tajenka/... 

Ze správných řešení zaslaných DO ČTVRTKA 14. řÍJNA vylosujeme dva výherce knížek z Nakladatelství 
Albatros. Řešení posílejte mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo SMS: 704 369 155, nezapomeňte 
uvést jméno, adresu a svůj telefon! 

sOUtěŽNí KŘíŽOVKA


