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

ZRCADLO: Tulipány 
rozehrají šachy

NÁVŠTĚVA: „Hledala jsem 
toho pravého dlouho, než 
jsem si uvědomila, že ten 
pravý je holka…“

KŘÍŽOVKA o knížky

POZvánkA: Supi se slétají 
– Citron v Písku

Z NAŠÍ ŠKOLY: Písecká SŠ 
zemědělská oslavila 150 let

ROZHOvOR: 
S architektem Vladimírem Boučkem 
nejen o výstavě Na pár chvil v Jordánsku
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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

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

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

zrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlozrcadlo

20 000 cibulí jarních květin, stromy s tulipány 
na náměstí rozehrají šachovou partii

Stromy nad tulipány tak při větší představivos-
ti budou znázorňovat šachové figurky, které na 
jaře rozehrají velkou partii. 

Největší výsadba cibulovin bude realizována 
na nábřeží pod píseckým hradem a v úseku mezi 
Kamenným a  Novým mostem, kde ve formě 
klikaté stuhy protne stroze uspořádané travnaté 
plochy. Provedena zde bude strojová výsadba do 
trávníků, která na stanovišti prosperuje několik 
let. „Na lokalitu jsme zvolili směs, jež je výjimečná 
v tom, že je tvořena dvanácti druhy narcisů, které 
postupně kvetou dvanáct týdnů, a  aby těch dva-
náctek nebylo málo, měly by na stanovišti vydržet 
déle než dvanáct let. Cibulí zde bude vysázeno více 
než 12 tisíc,“ dodal Ondřej Kofroň.

v průběhu podzimu bude v Písku vysazeno na 
20 000 cibulí jarních květin. Rozkvetlé nebude 
na jaře jen velké náměstí nebo Bakaláře, ale nově 
také prostor mezi kamenným a Novým mostem. 

Jednotlivé druhy cibulovin a nové plochy pro 
výsadbu vybíral koordinátor městské zeleně 
Ondřej kofroň spolu se zahradníky Městských 
služeb Písek. Na Velkém náměstí budou opět 
osazeny čtverce pod stromy. „Tyto čtverce nás in-
spirovaly k  vytvoření jednoduchých výsadeb, kde 
se budou střídat tulipány v  nevšední  purpurově 
černé a krystalově bílé barvě, vytvoří tak jakousi 
šachovnici. Doplněny budou lemem růžové po-
mněnky, která jednoduchým výsadbám dodá větší 
kontrast,“ vysvětlil Ondřej Kofroň. 

NOvé TeCHNOlOGIe: Žáci ZŠ J. K. Tyla získali 
dvě zrekonstruované, moderními technologiemi 
vybavené učebny pro výuku cizích jazyků a infor-
matiky. K tomu škola vybudovala výtah a venkovní 
nájezdovou rampu. Dotace z IROP 4,9 milionu ko-
run činila 90 procent nákladů, 10 procent uhradilo 
město Písek jako zřizovatel školy.               -MÚ-

ORel MOřSký se po měsíci léčení vrací do přírody s vysílačkou: Samice orla mořského, kterou 
pracovníci Záchranné stanice živočichů Makov před měsícem odchytávali u Vodňan, se v neděli 17. října 
vrátila do přírody. Na zádech má vysílačku, je tak možné online sledovat její pobyt v přírodě a v případě 
nouze ji i pomoci. Mapa s pohybem orla je na stránkách www.makov.cz.  Foto Martina Šejnová

vOlNý TýdeN PRO ŠkOlÁkY: Písecké 
základní školy vyhlásí na základě doporučení 
Krajské hygienické stanice České Budějovice na 
pondělí 25. a úterý 26. října ředitelské volno, na 
které navážou podzimní prázdniny (27. až 29. 
října). Doporučení bylo vydáno kvůli nepříznivé 
epidemické situace v Jihočeském kraji. V době ře-
ditelského volna budou v provozu školní družiny, 
kluby i jídelny, kde bude možné vyzvednout si 
oběd, mateřských škol se zatím opatření netýká.

Další cibuloviny budou pro větší jarní efekt 
doplněny do všech trvalkových záhonů na Baka-
lářích, u nemocnice a v Lipové aleji, ale i do nově 
vzniklých záhonů v Komenského ulici a na Füg-
nerově náměstí. Písek tak i v příštím roce obhájí 
svůj nový přídomek – kvetoucí město.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

Škola pro život – a opačně
Tož máme po volbách, osobně jsem si oddychla, 
protože má dcera, t.č. na jeden vysokoškolský se-
mestr sbírající zkušenosti za oceánem, která volila 
v Chicagu, avizovala, že pokud volby dopadnou 
„blbě“, tak bude hodně zvažovat návrat... Ale hurá, 
asi ty Vánoce přece jen oslavíme spolu. Komunisté 
slavně završili oslavy stého výročí, takže až budu 
letos ve škole s deváťáky diskutovat o zběsilostech 
20. století, bude tato kapitola vcelku vkusně zará-
mována. Jak to dopadne s naprosto neuvěřitelnou 
story, která se už týdny odvíjí v Lánech a na Hradě, 
to zatím nevíme – ale i v tomto případě zatím ještě 
můžeme doufat alespoň v jakési využitelné mravní 
poselství a i ve školním prostředí reprodukovatelné 
(na rozdíl od některých dřívějších prezidentových 
projevů) poučení – „S čím kdo zachází...“ Bude to 
ovšem odlišné od odkazu T. G. Masaryka.

Jinak je ovšem současná situace tak neuvěři-
telná a absurdní, že bychom to ani za té totality 
nevymysleli. Pravda, do devítky se nám to hodí 
z více stran, v biologii se zastavíme u vlivu alko-
holu na činnost mozku i jiných orgánů, v češtině 
se budeme věnovat komunikaci, fake news a růz-
ným způsobům manipulace v  médiích (pozn.: 
využít Ovčáčkův twitter!). Jo, také tam máme 
v ŠVP (školní vzdělávací program) pojmy ironie 
a sarkasmus, to také půjde názorně – Jiří Pehe: 
„Pokud bude státní vyznamenání předávat místo 
Zemana Mynář, představoval bych si proslov na 
téma pravda zvítězí, osobní integrita, morálka. 
Ovčáček by přitom mohl recitovat žalmy…“

A  můžeme zabrousit i  do vod matematiky. 
Z  analýzy Deníku N vyplývá, že za loňský rok 
čerpalo evropské dotace pro zemědělce a na roz-
voj venkova celkem 66 firem z  premiérova hol-
dingu, které získaly více než miliardu korun. Jde 
o největší částku za dobu, kdy je Babiš premié-
rem. A když o tom všem budeme diskutovat, do-
staneme se k rovnicím o více než jedné neznámé... 
Hezky nám to propojení školy se životem jde!

ZDENKA JELENOVÁ
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Zprávičky z Písku a okolí
Dívky školou povinné...
V pondělí 11. října v 08:50 hod. se strážníci Městské 
policie Písek zajímali o dvě dívky školou povinné, 
které místo vyučování trávily čas na autobusové 
zastávce v ulici Burketova. Obě dívky se hlídce 
doznaly k záškoláctví, a proto byly následně pře-
dány zákonným zástupcům a věc byla předána na 
OSPOD k dořešení. O den později v 15:30hod. 
řešila hlídka MP drobnou krádež v jednom z ob-
chodů v ulici Komenského. Jednalo se o nezletilou 
dívku z Písku, která v obchodě odcizila potraviny. 
Dívka se hlídce ke svému protiprávnímu jednání 
doznala, byla rovněž předána zákonným zástupcům 
a událost OSPODu k dořešení.

chystá se revitalizace zahrady 
domu s pečovatelskou službou
Zahradu u domu s pečovatelskou službou na Jirás-
kově nábřeží čp. 2443 čeká revitalizace. Rozdělena 
bude do dvou etap a začít by se s ní mělo už tento 
měsíc, dokončení je plánováno na červen příštího 
roku. „Nevyhovující betonová dlažba bude vyměněna 
za novou, nově zde bude vybudována odpočinková 
pergola, vznikne tu prostor pro ovocné stromy a pěs-

tování bylinek, výměny se také dočká již nevyhovující 
mobiliář nebo osvětlení zahrady,“ řekla ředitelka 
domovní a bytové správy Písek (dBS) Zdeňka 
Šartnerová. Náklady na revitalizaci zahrady do-
sáhnou 2,2 milionu korun bez DPH.

Revitalizace zahrady se dotkne i zeleně, počítá 
se s úpravou té staré a výsadbou nové. „V zahradě 
jsou přestárlé a již neperspektivní keře a také sta-
ré vzrostlé stromy. Některé letos i loni vyvrátil vítr 
a poškodily plot,“ uvedla Zdeňka Šartnerová. V za-
hradě je také nevyhovující mobiliář pro pobyt vo-
zíčkářů a seniorů, i ten bude nahrazen a nově tu 
budou naistalovány seniorské lavičky. Navíc na 
zahradě vzniknou vyvýšené záhony, které se sná-
ze udržují, a také bude vybudován přístup k řece.

DBS oslovila sedm dodavatelů, tři z nich poslali 
cenovou nabídku. Jedna z nabídek byla vyřazena, 
protože nesplnila výši předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. Na základě nejnižší ceny byl vy-
brán uchazeč Václav Šmejkal.   -MÚ-

Pozor, pozor, ať nepřeberete...
Dne 11. října nedlouho po poledni „řešila“ hlídka 
městské policie v ulici nábř. 1. máje ženu, která 

nekontrolovala své chování, ohrožovala sebe i jiné 
osoby na životě a budila veřejné pohoršení. Jednalo 
se o ženu z Mirovic, která byla opilá – bylo jí na-
měřeno 2.12 promile. Po provedených nezbytných 
úkonech byla žena převezena na „záchytku“ do 
Českých Budějovic a byla jí uložena pokuta.

Ošetření stromů na Bakalářích
Od středy 20. října provádí arboristická firma na 
dospívajících jírovcích a lípách na Bakalářích sé-
rii odborných zásahů. Celkem bude ošetřeno 45 
stromů, u kterých dojde k zajištění podchozí výš-
ky a provedení zdravotních a udržovacích řezů. 
Péče o dřeviny tak nekončí pouze jejich výsadbou 
a zaléváním, naopak v tomto okamžiku teprve 
začíná. „Provedením nezbytných řezů zvýšíme per-
spektivu těchto stromů rostoucích na významném 
místě v samotném centru města a můžeme předejít 
následným růstovým defektům,“ uvedl Ondřej ko-
froň, koordinátor městské zeleně. Ošetření dřevin 
bude probíhat v celé délce Bakalářů, od křižovatky 
v Chelčického ulici až k Putimské bráně. Během 
postupu uvedených prací je nezbytné krátkodobě 
uzavírat jednotlivá parkovací místa a v této sou-
vislosti žádáme občany o pochopení a trpělivost. 
Arboristické práce budou ukončeny nejpozději do 
pátku tohoto týdne.     -MÚ-

InzerCe

osobních setkáních s často těžce nemocnými lidmi. 
Je to vždy tak obtížné, pochopit a  uchopit lidský 
osud… Přemýšlet o „smyslu“ událostí, života a nás 
samých je důležité – za podmínky, že toto hledání 
jaksi přetavíme v každodenním žití – a jsme-li uči-
telé, publicisté nebo duchovní, pak ve všednodenní 
působení na menší i větší lidi a duše, jejichž stezky 
se proťaly s tou naší. 

Když mi bylo třináct, protnula se ta má cesta jen 
na necelé tři týdny s cestou člověka, který mne do-
vedl k víře v Boha – nemohu napsat neotřesitelné, 
protože se pak v různých obdobích mnohokrát otřá-
sala v základech, ale nikdy nezmizela a pomohla 
mi překonat i chvíle, kdy se mi najednou zdálo, že 
to nejde dál. Šlo. Vedlo k tomu tehdy dávno několik 
tiše vyprávěných příběhů, pár otevřených odpovědí 
na naše puberťácké, možná i nešikovně položené 
otázky, osobní příklad a nenucení k ničemu – snad 
jen k  tomu „mít otevřené oči a  srdce“… Jedno to 

Rosťa Homola je pro mne MiSTReM PŘÍBĚHŮ. 
A sdílení příběhů je pro náš život nesmírně důležité. 
Uvědomuji si jejich sílu nejen proto, že už několik 
let učím na waldorfské škole, kde je vyprávění velmi 
podstatnou složkou vyučování... Přemýšlela jsem o síle 
příběhů a vyprávění mnohokrát. Jak ráda vzpomínám 
na svého dědečka, opraváře hudebních nástrojů, který 
nám vnoučatům často sugestivně vyprávěl krásné 
příběhy o partě kamarádů... Kam se na to hrabou 
nejrůznější fantazy světy současných filmů. 

Dnes o  síle příběhů přemýšlím často, když se 
připravuju na hodiny češtiny či třeba dějepisu. Jak 
máme ty nám svěřené dospívající duše vést, jak jim 
můžeme – pokud vůbec – pomáhat najít dostateč-
nou důvěru v sebe a ve svět? Podobné otázky by asi 
měly učiteli ležet na srdci. A nádherně na nejrůz-
nější související témata dokáže odpovídat ve svých 
textech právě nemocniční kaplan Rosťa Homola – 
ve svých psaných úvahách, a asi ještě naléhavěji při 

vyprávění byl známý příběh o mladých rybičkách, 
které se vydaly hledat vodu, jindy nám převyprávěl 
některé myšlenky Alberta einsteina nebo povídal 
o ekumenickém setkávání lidí ve francouzské ves-
ničce Taizé. Nebyl to učitel, nebyl to příbuzný, jen 
„náhodné“ setkání na letním táboře, který pořáda-
li tehdejší lidovci v tehdejším východním Německu. 
V době „šedivé normalizační totality“. 

Stejnou sílu pro mne mají mnohé příběhy Rosťo-
vy. Díky – a těšíme se na další!

ZDENKA JELENOVÁ

Kde hledat odvahu a víru...
„Jako hvězdy na noční obloze“ je název nové knížky, kterou napsal Rosťa 
Homola, vzácný a milý spolupracovník a přispěvatel Píseckého světa. Ostatně 
část textů psaných původně pro naše noviny využil pro sestavení této 
půvabné knihy. V úvodu Píseckému světu děkuje – a my velmi děkujeme jemu.

Foto Vladimír Teringl
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Český červený kříž Písek
získal zdarma nový automobil

AKtUÁLNě

InzerCe

Nový pětimístný automobil dacia dokker dostal 
Oblastní spolek Českého červeného kříže díky 
sponzorům do užívání na čtyři roky za symbo-
lické nájemné 1 koruna ročně. 

Tento sociální automobil bude sloužit zejména 
pro humanitární účely, převoz kompenzačních 
pomůcek a  zdravotnického materiálu. Po čty-
řech letech může oblastní spolek auto agentuře 
Kompakt spol. s r.o. vrátit nebo jej za zůstatkovou 
cenu koupit. Dle slov zástupců firmy Kompakt je 

kého oddělení Nemocnice Písek. Ukázky jejich děl 
můžete zhlédnout do konce října na druhém patře 
knihovny. Jmenovitě bychom rádi poděkovali Marii 
Kupcové, Mileně Berendové, Marii Novodvorské, 
Haně Vondruškové, Boženě Bačekové, Bohumile 
Míkové, Jaromíře Šátavové, Jitce Zadražilové, Marii 
Švehlové, Evě Siegelové a Janě Barnové. 

Uznání patří i ostatním dobrovolníkům, kteří 
se ochotně podílejí na programu knihovny a dá-
vají nám tak zpětnou vazbu o smysluplnosti naší 
činnosti. V našem dobrovolnickém týmu máme 
nadšence, kteří probouzejí zájem o  čtení v  těch 
nejmenších, ale i anděly, kteří chodí číst k lůžku 
k těm nejstarším, jež vedle příběhu ocení přede-
vším lidskou blízkost. Letos se rozšířila i skupina 
„promítačů“, kterým nejsou lhostejné občansko-
právní otázky, a  tak se můžete v rámci projektu 
Promítej i ty! těšit na nové tváře. 

Stálicemi mezi knihovnickými dobrovolníky jsou 
členky spolku Dobrá pomoc, které se pravidelně 
setkávají již několik let. V nové knihovně se v ře-
meslné dílně věnují přípravě a tvorbě drobných 
dárkových a dekoračních předmětů každý týden. 
Jejich výrobky směřují například do Diakonie 
Písek, Domácího hospicu Athelas, Neonatologic-

Z městské knihovny: Věnují
dobrovolně svůj čas i úsilí

Potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, rozdávat radost – to jsou 
ideje spojující všechny dobrovolníky, kteří se rozhodli nabídnout své síly 
písecké knihovně.

Ze zápisníku policie
Přišla o své kolo během nákupu 
Písečtí policisté prošetřují okolnosti krádeže 
elektrokola Apache Manitou. Zloděj využil 
chvíle, kdy majitelka v pátek 15. října po po-
ledni nakupovala v obci Zlivice na Písecku 
v místní prodejně a nechala své kolo pár minut 
nezajištěné před obchodem. Škoda na odcize-
ném kole činí 30 000 korun.Nenechavci se bo-
hužel najdou všude, proto nedávejte zlodějům 
příležitost – zámek může pachatele odradit.

traktobagr zmizel
Kriminalisté řeší případ krádeže pracovního 
stroje z probíhající stavby průmyslové zóny 
v Milevsku na ulici Dukelská. Dosavadním 
šetřením vyšlo najevo, že stroj zřejmě pachatel 
odcizil v neděli 10. října ráno a po osmé hodině 
mohl s rypadlo-nakladačem odjet z místa po 
„vlastní ose“. Po stroji bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání a policie se obrací na případné svědky 
či řidiče, kteří místem v neděli 10. října kolem 
osmé hodiny ráno projížděli a mají palubní 
kameru, aby jí poskytli své poznatky, případně 
záznamy. Škoda na odcizeném stroji je odhad-
nuta na bezmála 2 000 000 korun.

Řítil se obcí rychlostí 167 km/h
V sobotu 9. října krátce po 15. hodině jel obcí 
Malé Nepodřice řidič, který si silnici zřej-
mě spletl se závodním okruhem. Policisté 
na radaru naměřili 167 km/h – v místě, kde 
je povolená padesátka. Policisté zjistili, že za 
volantem osobního automobilu značky Audi 
sedí mladík, který u sebe navíc neměl ani ři-
dičský průkaz ani „zelenou kartu“ a za jízdy 
nebyl připoután. V autě vezl dva spolujezdce.
Dopravní policisté řidiči zakázali další jízdu 
a případ předají správnímu orgánu. Za tako-
véto porušení předpisů hrozí několikatisícová 
pokuta a zákaz řízení až na jeden rok.

Policisté hledají svědky nehod

První neobjasněná nehoda se stala v době od 
středečního podvečera 6. října do čtvrtečního 
odpoledne. Neznámý řidič jel ulicí Jaromíra Ma-
lého v Písku a před domem s č.p. 2247 se střetl 
s levým bokem zaparkované Škody Octavia. 
Nechal za sebou padesátitisícovou škodu a ujel.

Další dopravní nehoda je opět z Písku, kdy 
Denisovou ulicí projížděl v době od poledne 
7. října do podvečera 8. října řidič, který na-
razil do zaparkovaného automobilu VW Golf 
a také ujel. Škoda je odhadnuta na 40 000 Kč.

Do třetice jde o dopravní nehodu z 8. října, 
kdy krátce po 18. hodině jeli po silnici III/1734 
v katastru Mišovic dva řidiči. Od Drahonic jel 
řidič, který se dostal do protisměru a střetl se 
s  protijedoucím autem Mitshu bishi. Zrcát-
kem poškodil vozu levé přední okénko, neza-
stavil a pokračoval v jízdě.

Máte-li k popisovaným případům informa-
ce, volejte prosím na č. 974 235 254 či 158. 

Tel. 382 251 806, mobil 734 271 080

také možné po skončení nájmu vyměnit ojetý vůz 
za další novou dodávku.

Na tento projekt přispěli zejména písecké fir-
my, čehož si velice vážíme. Protože dobré věci 
spojují, tudíž doufáme, že auto bude sloužit a po-
máhat k věcem potřebným a užitečným.

Sponzorům, kteří přišli na slavnostní předání 
nového automobilu, poděkoval také místosta-
rosta Ing. Petr Hladík, který nejen Oblastnímu 
spolku, ale i  firmám popřál mnoho pracovních 
úspěchů v jejich činnosti.

PEtrA VítKOVÁ, ředitelka Ú OS ČČK Písek

29. října od 17 hodin: Vydejte 
se s dětmi na tajemnou pouť!

Pojďte se s námi vrátit k našim kořenům, začne-
me u starých keltů, kteří v tyto dny slavili začátek 
roku a zároveň konec žní a příchod zimy. Od 
16. století se stalo zvykem chodit v roztrhaných 
cárech a pomalovaných obličejích, které před-
stavovaly duše zemřelých, od stavení ke stavení 
a vybírat jablka či ořechy. 

I my se vydáme na strašidelnou pouť, při níž 
zažijeme mnoho dobrodružství. Při našem puto-
vání spatříme děsivé živé obrazy, které se budou 
snažit v nás vyvolat strach. My ale ohněm rozzá-
říme své lucerničky a svíčky a teplem a světlem 
zahřejeme naše dušičky.

17:00—18:00: Srocení strašidel a  duchů na 
nádvoří Městské knihovny. Na programu budou 
děsivé písničky, malování na obličej a strašidelné 
taneční vystoupení od TK Torra Písek. Posilnit 
se můžete v kavárně Upekla obludnými zákusky 
a pekelnými nápoji.

v 18:00 budeme z knihovny putovat k domu 
U  Koulí, kde nám strážkyně domu otevře ohni-
vou stezku mezi světy. Jakmile najdeme své svět-
lo, můžeme pokračovat k bývalému hřbitovu sv. 
Trojice. Společně vejdeme za bránu hřbitova, ko-
lem duchů zemřelých a vkročíme do kostela, kde 
prověříme sílu svého strachu. Ten umocní 356letý 
varhaník tesklivou skladbou. Pak se všichni s nově 
nabytou odvahou můžeme rozejít do svých domo-
vů, abychom zdárně překonali zimu a vše temné.

Na sebe: strašidelné masky. S sebou: děsivé lu-
cerničky, hřbitovní svíčky a  HROZIVĚ děsivou 
náladu. Za svá malá strašidla zodpovídají rodiče.

ZVE CENtrUM KULtUrY A MKP

Velký zájem o  dobrovolnictví vyvolala také 
platforma Svět v  Písku, kde se ve svém volném 
čase realizuje hned několik lidí, kteří chtějí 
usnadnit cizincům hledání nového domova a zá-
roveň sami chtějí poznávat svět a jiné kultury, ze 
kterých cizinci přicházejí. 

Písecká knihovna patří mezi moderní knihov-
ny 21. století, mezi jejichž vize patří vedle posky-
tování kvalitních knihovnických a  informačních 
služeb také poskytování zázemí pro komunitní 
život v  jeho nejrozmanitějších podobách. Jestli 
máte nějakou představu, jak ho obohatit, neváhej-
te se na nás obrátit. Dobrým nápadům fandíme.

ŠtěPÁNKA ČiNÁtLOVÁ
Městská knihovna Písek
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Hm, volby. Tolik emocí, tolik názorů, že? Tolik 
nesouladu. Ať řeknete cokoliv, ať si cokoliv – nahlas 
– myslíte, někoho vždycky naštvete. Pamatuji si to 
z rodiny, když jsem byla malá… jednou za čas se 
nad narozeninovým dortem sešly strany politicky 
znesvářené a nekompatibilní a průběhy i konce 
těch debat byly tak předvídatelné, že se možnost 
harmonického rozhovoru nad zmíněným dortem 
a kávou rozplývala jako pára nad hrncem od sa-
mého počátku. A já, jakožto člověk nekonfliktní, 
vyhledávající mírové debaty a konsensus, milující 
klid, při roztržkách trpící a nedýchající, rozhodně 
nepřicházím na stránky těchto novin, abych vyvolala 
jakoukoliv, neřkuli politickou debatu. Takže?

Takže žádný strach, přicházím v míru. Pozorujíc 
svět, jak prochází svými volbami. Volbami, z nichž 
ty politické tvoří jen malý kousíček. Volbami, jichž 
učiní každý z  nás dennodenně mnoho. „Vstanu 
hned, nebo až za 5 minut? Co si dám k  snídani? 
Kávu hned, anebo až potom? Anebo teď i potom?“ 

Jaké ponožky si dnes obleču, dcera se rozhoduje, 
komu pošle hlas do Star Dance. A pak ty mnohem 
komplexnější volby typu vzdám to, anebo bude 
Papučový den, i když leje jako z konve? Vzdám to, 
anebo se ještě pořád budu modlit, ať už ta covi-
dová doba zmizí v chřtánu minulosti a já se budu 
moct těšit na nějaké to Dekování na mostě 27. lis-
topadu? Vnímáte také, že od momentu, kdy ráno 
oko protřete, činíte jednu volbu za druhou? Tisíce 
malých rozhodovacích procesů a mezi nimi ty vel-
ké, zásadní. Životní. A v zárodku každé té jedné 
volby je nějaký záměr. Zaměříme svou pozornost 
na výsledek – na to, co chceme, co máme rádi, jak 
bychom si to přáli a pak… zvolíme. Jednu cestu 
či druhou. Nebo jinou…pořád dál a dál. Život je 
nekonečná série rozhodnutí a voleb.

Založit před necelými sedmi lety hospic byla 
pro naši paní ředitelku Danielu a zdravotní sestru 
Miladu volba jít do naprostého neznáma. Z mého 
pohledu volba neuvěřitelně odvážná (odpusťte, 

milé kolegyně, že o vás píšu, aniž byste to tušily, 
ale píšu to, protože si vás za tuhle volbu a vaši prá-
ci obrovsky vážím). Z myšlenky, kterou nesly ještě 
spolu s vrchní sestrou Lucií v hlavě každá zvlášť, 
než se potkaly, dnes existuje organizace, jež lidem 
umožňuje jednu ze zásadních voleb v životě. Vol-
bu zůstat DOMA v závěru života. Všechno hmot-
né, co existuje na této Zemi, byla nejprve myšlen-
kou v čísi hlavě. Není to úžasné? Měly myšlen ku, 
spojily svůj záměr a  jsme tady. O  sedm let poz-
ději. Písecký Domácí hospic Athelas doprovodil 
za dobu své existence do tohoto momentu 276 
pacientů. 276 příběhů, v nichž blízcí zůstali spolu 
a drželi se až do konce. I přesto, že to vůbec není 
lehké. Každým rokem roste počet rodin, které se 
na nás obrátí. To znamená, že stále více lidí udě-
lá rozhodnutí, svobodnou volbu, zůstat na konci 
svého života DOMA. A proto tu jsme. 

Podpořte nás…
Dává-li vám naše práce smysl, prosíme, podpořte 
nás. Vězte, že s každou korunou, kterou hospici 
darujete, věnujete cenné minuty péče těm, kteří si 
přejí zůstat doma a odejít z tohoto života v kruhu 
svých blízkých. I jen 50 Kč místo jedné kávy měsíčně 
pro nás učiní velký rozdíl a pomůže. Každou korunu 
využijeme poctivě a moudře na péči o naše pacienty.

Číslo účtu: 8491450001/5500 – prosíme, po-
šlete nám své kontaktní údaje, moc rádi bychom 
Vám osobně poděkovali. Z celého srdce.

A ještě na okraj pro naše dekové příznivce: dek 
přes most bylo minulé pondělí v knihovně již 55, 
zcela hotových a krásných. Ve vzduchu poletuje 
dalších cca 250 čtverců. Pomalu, ale jistě se blíží-
me k cíli díky vám všem, kdo jste v tom s námi, 
a zdá se, že svůj záměr – tedy uplést deku dlou-
hou jako písecký most, naplníme. Na začátku to 
byla jen myšlenka, legrační fantazie o barevných 
dekách spojujících lidi dobré vůle. A  teď…. teď 
už existují. Ptáte se nás, zda se deka nebude „válet 
po mostě“. Nebude, natáhneme ji přes zábradlí 
mostu, jako když si hodíte pléd přes ramena. Po-
kusíme se to udělat tak, abychom ji co nejméně 
ušpinili. Tak snad se dílo podaří, a možná uděláte 
rozhodnutí přijít a třeba si i pořídit hezký vánoč-
ní dárek pro někoho milého. Dek tam zkrátka 
bude dost a dost. Dek plných dobrých myšlenek, 
modliteb a přání. Kouzelných dek.

Těšíme se na vás a  z  píseckého hospice vám 
přejeme samé dobré záměry a ještě lepší volby.

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

Athelasové říjnové pozvání…
k volbám

Na to už je snad trochu pozdě, paní Literáková, ne? co si ta ženská z Athelasu 
vůbec myslí? Že si z toho svého „sloupku“ udělá agitku a bude nás přesvědčovat, 
že máme jít volit nebo snad dokonce koho? A to si jako neráčila povšimnout, 
že volby už máme přes týden za sebou. Frk.

rostou o nové členy a dojde ke vzájemnému pro-
pojení i v jiných oblastech. 

JANA tříSKOVÁ, Městská knihovna Písek

Interplex je singapurská společnost, která si pro 
své zastoupení v České republice vybrala prá-
vě Písek. Někteří z vás zavzpomínají na národní 
podnik Kovosvit, ti mladší možná na Amtek, ale 
v současné době se na adrese Za Pazdernou 1531 
nachází výrobní závod s celým názvem Interplex 
Precision Engineering Czech Republic s. r. o. Je-
jich zaměstnanci vyrábějí díly do aut, elektroniky 
i robotických regálů.

Mezi místní subjekty podpořené společností 
Interplex patří i Městská knihovna Písek. Stejně 
jako v  loňském roce i  letos zástupci knihovny 
přijali finanční dar od generálního ředitele Inter-
plexu pana Petra Martínka a personální ředitelky 
paní Kateřiny Kudlíkové. Jelikož mezi zaměst-
nanci Interplexu je řada cizinců, vedení společ-
nosti se rozhodlo primárně podpořit aktivity 
v  jazykové učebně zaměřené na jejich integraci. 
Knihovna věří, že řady čtenářů se tak časem roz-

Interplex podporuje 
místní aktivity v Písku

Víte, že společnost Interplex se hrdě hlásí k Písku? Dokazuje to řadou aktivit, 
které v píseckém regionu zaštiťuje. Podporou místních sportovních klubů, 
kulturních akcí a dobročinných organizací Interplex jen potvrzuje, že si stojí 
za svým heslem „Na lidech nám skutečně záleží“. 

S architektem Vladimírem Boučkem 
nejen o výstavě ,,Na pár chvil v Jordánsku“

Známe se již mnoho let, a to od doby, kdy pracoval 
na architektonickém řešení expozic Prácheňského 
muzea (kde jsem pracovala) – muzeum za ně ná-
sledně v roce 1996 obdrželo velkou cenu Evropské 
muzeum roku. Měla jsem možnost „nahlédnout“ 
do způsobu této náročné, ale nesmírně zajímavé 
práce, při které jsem poznala Vladimíra jako pozo-
ruhodného kreativního člověka, se správnou porcí 
humoru, se kterou překonával veškeré nástrahy 
takové pracovní nálože. Mnohému jsem se naučila 
a naše přátelství od té doby trvá dodnes. Je pravdou, 
že se vídáme  málo, ale vždy jako bychom se rozešli 
včera a vždy při takovém setkání nechybí smích, 
přestože nám život připravil všelijaké zkoušky. 
Toho si vážím nejvíce.

Jaké nejsilnější zážitky máš ze své cesty do Jor-
dánska? Fotografie vypovídají o jakémsi tichém 
prostoru mimo současný svět...
Vždycky jsem snil o tom, že navštívím jordán-
skou Petru, že na vlastní oči uvidím ty magické 
pískovcové chrámy, které tu někdy ve 3. století 
před naším letopočtem Nabatejci vytesali do skal 
a které se později staly jedním ze sedmi divů světa 
a památkou na seznamu UNESCO. Sen každého 
fotografa jsem si při naší krátké návštěvě Jordánska 
splnil a zjistil, že pověst, která je předchází, nelhala. 
Když návštěvník projde úzkou skalní soutěskou El 
Sík a zničeho nic se před ním zjeví v plné kráse 
světoznámá Pokladnice (Al Khazneh), většinou 
zapomene zavřít pusu. Kulisy jako z pohádky nebo 
filmu, řemeslné mistrovství, neuvěřitelně sytá 
barevnost okolních skal, tajuplné nápisy staré 
tisíciletí... Já měl navíc to štěstí, že nahoře na skále 

nad Pokladnicí se zrovna chystala svatba – nevěsta 
tam najednou stála sama na kraji útesu, dívala se 
do dálky a já cvakal jak pominutý... Budoucí plakát 
k výstavě byl na světě. Překvapivě ještě silnějším 
zážitkem se pro nás ale stala návštěva pouště Wádí 
Rum, o které se říká, že je snad tou nejkrásnější na 
světě. Je výjimečná tím, že je hornatá, je to poušť 
uprostřed skal a její do oranžova zbarvený písek 
vytváří se skalisky scenérie, které doslova berou 
dech. Dostali jsme se k ní až v podvečer, kdy už 
odcházel den a rozsvěcely se první hvězdy. Bylo tu 
ticho jak v kostele a barvy jako tady jsem nikdy 
v přírodě neviděl... Tady jsem také poprvé pocho-
pil, co znamená „slyšet ticho“! Velmi doporučuji 
navštívit ! Prý je krásné tu strávit noc – v poušti 
jsou stovky luxusně vybavených bungalovů jako 
ze sci–fi filmů. Wádí Rum odjakživa milovali fil-
maři – natáčely se tu slavné filmy jako „Lawrence 
z Arábie“ Davida Leana nebo „Marťan“ Ridleyho 
Scotta s Mattem Damonem, v Petře se zase proháněl 
Harrison Ford jako Indiana Jones.

Jsi rozkročený do mnoha výtvarných oblastí. 
která je ti kromě tvéí hlavní profese architekta 
nejbližší?
Nejbližší je mi ta, na kterou teď bohužel skoro 
nemám čas a to je malba obrazů a dětská ilust-
race, v poslední době také fotografie. I když jsem 
vystudoval architekturu na ČVUT – moje srdce 
je především ,,výtvarné“. V současnosti většinu 
času věnuji navrhování interiérů, muzejních a vý-
stavních expozic pro naše i zahraniční klienty po 
celé Evropě. Některé z nich i docela prestižní, 
jako byly státní expozice České republiky v Lon-

Přinášíme pozvání na pozoruhodnou výstavu v Památníku Protivín, v pobočce 
Prácheňského muzea v Písku. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se. Připravit 
architekta Vladimíra Boučka o čas a uspořádat s ním rozhovor považuji za 
svůj velký úspěch. 

dýně, Frankfurtu n.M nebo italské Bologni. Jsem 
hodně na cestách. Doslova se ale ,,třesu na to“ až 
se v ,,pracovním důchodu“ vrátím k tomu, v čem 
jsem byl pracovně asi nejšťastnější. K volné tvorbě, 
ilustraci, ke knížkám.. V 80–tých a 90–tých letech 
jsem totiž vedle zaměstnání po nocích maloval 
obrázky pro děti, byl kmenovým ilustrátorem 
časopisů Mateřídouška, Sluníčko ad., spolupra-
coval se Supraphonem a ateliery Barrandov, pro 
Vlastimila Brodského jsem ilustroval Hajaju, pro 
australský televizní seriál klokana Skippyho ad... 
Rád bych se na stará kolena zase vrátil do téhle 
řeky, ale nevím, jestli to ještě půjde – jestli to Ten 
nahoře ještě dovolí, když jsem se tolik let flákal 
trochu někde jinde...

v poslední době jsi také pracoval na knižních 
ilustracích. O co šlo?
Jde o knihu Miroslava Spousty ,,Kazatelka přeludů“, 
která vyšla v minulém roce v nakladatelství Petr-
klíč. Je to tajemná, spirituálně a filosoficky zamě-
řená kniha, psaná velice bohatým a expresivním 
jazykem. Navrhoval jsem její grafickou podobu, 
obálku a přidal i několik ilustrací. Autor knihy 
patří mezi mladou spisovatelskou generaci, která je 
díky sociálním sítím v neustálém styku a kontaktu 
a to doslova s celým světem. Jsem v němém úžasu, 
že knížka měla ještě před svým vydáním v ČR své 
příznivce v Indii nebo v Uruquayi. Je přeložena do 
angličtiny a v letošním roce vychází právě v Indii. 
Pokud tomu budou hvězdy přát, v roce příštím by 
měla vyjít i v USA.

v současné době se věnuješ velmi zajímavému 
projektu pro Národní muzeum. Prosím o krát-
kou anotaci...
„Na jaře tohoto roku se mi podařilo zvítězit v sou-
těži o architektonické a výtvarné řešení výstavy 
,,Když hvězdy září“, které vypsalo Národní muzeum 
v Praze. Autory scénáře jsou Libor Vodička a Lenka 
Šaldová, mladí historici a kurátoři NM v Praze. 
Výstava se pokouší zobrazit vývoj českého divadla 
a filmu od J. K. Tyla až po Libušku Šafránkovou 
a to včetně pohledu na herce– ,,jak je neznáme“. 
Její otevření je naplánováno na konec listopadu t. r. 
v prostorách Národního muzea, takže tímto všechny 
srdečně zvu... Vladimír Bouček z Písku a Prahy.“

Vladimír Bouček

Dokončení na str. 10
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Dokončení na str. 12

„Hledala jsem toho pravého dlouho, než 
jsem si uvědomila, že ten pravý je holka...“

V legislativě České republiky je manželství defino-
váno jako dobrovolné, rovnocenné a trvalé soužití 
(muže a ženy). Účelem je dle zákona založení rodiny, 
společná výchova další generace a vzájemná pomoc 
a podpora mezi partnery. Dle zákona se pak z rodiny 
stává domácnost, v rámci které vznikají různá práva 
a povinnosti. Kromě toho se také domácnost stává 
důležitým ekonomickým subjektem. Z hlediska 
sociologie jde o výchovnou jednotku. V sociologii 
je rodina definovaná jako skupina jedinců, ve které 
existují příbuzenské a citové vztahy. Je nejdůležitěj-
ším článkem společenské struktury.

V minulosti byla rodina mnohem stabilnějším 
dílkem společnosti, dnes manželství i  další pří-
buzenské vztahy stojí spíše na náklonosti, lásce 
a  potřebě být si nablízku. Pokud jedinci nemají 
potřebu tvořit rodinu, nejsou ve společnosti nijak 
právně ani ekonomicky znevýhodněni. Skvělým 
příkladem je fungování neúplných rodin. I  bez 
jednoho z rodičů (či bez dětí) může rodina téměř 
bez problémů existovat na všech rovinách.

Mění se doba, mění se lidé a s nimi i mezilidské 
vztahy. Nemanželské dítě bylo před sto lety pova-
žováno za „haranta“. Dnes se nad tím nikdo ani 
nepozastaví. Totéž platí o  homosexuálních pá-
rech. Stejnopohlavní styk u nás byl zlegalizován 
v roce 1962 podepsáním deklarace OSN. Soužití 
pak právně ukotvil vznik zákona o  registrova-
ném partnerství v r. 2006. Dnes jsou u nás sexu-
ální menšiny větší částí společnosti respektovány, 
nebo aspoň tolerovány. I přesto ale diskriminace 
existuje. Ať už ve formě šikany, verbálních urážek 
či v nedostatcích naší legislativy. Příběh Kristýny 
a její partnerky Lenky nám může ukázat zmíněné 
právní či společenské mezírky.

Příběh Kristýny 
a její partnerky Lenky
Kristýna žije se svou partnerkou Lenkou v ma-
lebné vesničce, v bytě s dvěma psy, a vychovávají 
společně dceru Andulku, které budou tři roky. 
Kromě Aničky plánují ve velice blízké době druhé 
dítko. Kristýna pracuje v zdravotnictví a Lenka je 
momentálně ženou v domácnosti. Žijí spolu přes 
sedm let a registrované jsou od ledna 2018.

„Když jsme plánovaly se jít registrovat, tak jsme 
hledaly nějaké magické datum, a když jsme zavo-
laly na úřad, tak nám řekli, že registrované part-

nerství jen v pátek od dvou,“ líčí historku Kristý-
na. Žádnou velkou slavnost nedělaly. Se svými 
dvěma svědky (které nakonec k  administrativě 
ani nepotřebovaly) si daly steak.

„Kdyby přišlo na klekání si na kolena a žádání 
o ruku, určitě by to dělala Kristýnka. Je rozhodně 
akčnější,“ poznamenala se smíchem Lenka bě-
hem rozhovoru a  Kristýna jen přitakala: „Jsem 
hlava domácnosti, vydělávám peníze a občas, když 
přijdu z práce domů, tak je to tu jak po výbuchu. 
Jekot a nepořádek. Jako když se domů vrací daddy.“ 
Kristýna s Lenkou mluví na svou dcerku dvěma 
jazyky. Anglikanismy jsou součástí jejich mluvy.

„Hledala jsem toho pravého dlouho, 
než jsem si uvědomila, že ten pravý 
je holka...“
Že muži nebudou to pravé ořechové, obě ženy 
pocítily až později. „Zkoušela jsem to samozřejmě 
s chlapama, ale nikdy to nijak nebylo ono,“ pozna-
menala Lenka. Že je něco trošku jinak, už tušila 
od druhého stupně základní školy. Sdělila mi, že za 
totality nebylo zvykem o sexuální orientaci hovořit 
ani ve škole ani doma a internet neexistoval. „Když 
jsem odešla do Prahy, tak si tam ze mě na fotbale 
spoluhráčky i někteří fanoušci utahovali a pokři-
kovali na nás, že jsme lesby. ironií je, že většina 
z nich skončila stejně.“ (většina spoluhráček – pozn. 
autorky). Společnost v hlavním městě ji přijala bez 
předsudků. „Trápilo mě na mé orientaci jen to, že 
jsem tu nechala rodiče, kteří si tady na maloměstě 
odnesli za mě.“

„Bývala jsem homofobní,“ prohlásila Kristýna 
a dodává, že do 30 let žila v heterosexuálních vzta-
zích, dokonce byla vdaná. „Přišla jsem ze Sloven-
ska do Prahy a až tady jsem si prošla coming outem 
a našla jsem si ženu.“ Dodává, že největší oporou 
pro ni byl terapeut. (Coming out = sebeotevření; 
v  psychoterapii odhalení se, přiznání se, odkrytí 
důvěrné skutečnosti o sobě, např. veřejné přiznání 
homosexuální orientace – pozn. red.)

„Ani jedna z našich sester si nepřála, 
abychom to řekly rodičům.“
Kristýna o své odlišnosti dokázala rodičům říct, až 
když byla s Lenkou. Rozhoupávala se k tomu přes 
dva roky. Z rodiny to první věděla její sestra, která 
ji od coming outu před rodiči odrazovala. „Měla 
strach, že to rodiče neustojí,“ říká Kristýna. Dneska 

už je ale rodiny respektují a přijímají, Aničku berou 
jako svou zcela normální vnučku. „Letos poprvé jsme 
byly všechny tři pozvány na letní grilování, kde se 
sejde celá rodina.“ Kvůli Aniččině onemocnění sice 
na slavnost nešly, ale pozitivní pocity, které vyvolala 
samotná pozvánka, byly zjevné. Se smíchem mi pak 
Kristýna sdělila, že její vlastní maminka si daleko 
více píše s Lenkou než s ní: „Vždycky si pošlou fotky 
a podrbou si spolu.“

Při debatě o možné migraci v důsledku radika-
lizace v Evropě Kristýna podotkla, že ji více než 
samotná diskriminace LGBT znervózňuje ohro-
žená demokracie v zemích bývalého východního 
bloku. Důvodem by byla spíše ztráta svobody, 
přítomnost cenzury apod. Lenčinou vysněnou 
destinací by byla Austrálie. Obě jsou ale naváza-
né silně na své původní rodiny a odstěhování na 
druhý konec světa si nedokážou představit.

„celá vesnice, v níž žijí Lenčiny 
rodiče, nám fandí.“
Ani jedna z partnerek neprošla šikanou či diskri-
minací, která by je nějak významně traumatizovala. 
Když jsem se ptala na negativní ohlasy a nepříjemné 
zkušenosti, tak Kristýna prohlásila, že kolem sebe 
mají jen samé skvělé lidi: „Okolí nám fandí, i jedna 
moje silně věřící bývala kolegyně mi občas píše, že 
Bůh nás miluje. O negativních lidech nevíme.“

„Jednou jsem se dala do hovoru s paní v auto-
buse, protože viděla na tapetě mého mobilu fotku 
Aničky s Lenkou. Ptala se mě, jestli je to moje dce-
ra. Říkám, moje i ne-moje, nerodila jsem. Rodila 
moje partnerka,“ usmívá se Kristý: „Paní vylítla 
jako čertík z krabičky a pak z ní vypadlo, že má 
chlapa, který ji tluče. Ale prý s tím, jak žijeme my, 
máme něco udělat.“

„Občas přemýšlím, co k tomu ty lidi vede, proč 
jsou v  těch stereotypech…,“ konstatuje Kristýna. 
Ale ani jedna si z podobných konfrontací s ná-
hodnými kolemjdoucími nic nedělá.

Přijíždím podle Kristýniných instrukcí na místo, nemůžu najít parkoviště. 
Z vrat vychází žena ve žlutých šatech, mává a běží deštěm až k mému autu. 
„Ahoj, jsem Kristýna, můžeme si tykat?“ podáváme si ruku. Naviguje mě dovnitř. 
Když přicházíme do domu, čekáme na chodbě, protože Lenka zrovna uspává. 
Po pár minutách jsem zavedena do kuchyně jejich bytu, kde na mě okamžitě 
skáčou dvě feny, chtějí podrbat a pozdravit se s nově příchozími. Dostávám 
kávu, jahody a sklenici s vodou. Odkašlávám si, zapínám diktafon…

Ing. arch.vladimír Bouček se narodil 14. srp-
na 1955 v Písku. V současné době žije a pracuje 
v Písku, Praze a Českých Budějovicích. Syn Jan je 
také architekt, dcera Bára je bakalářkou umění. 
Jeho manželkou je herečka Veronika Freimanová. 

Po ukončení Gymnázia v  Písku absolvoval 
v roce 1980 Fakultu architektury ČVUT v Praze 
u prof. Ing. arch.Věkoslava Pardyla. Jeho hlavním 
pracovním zaměřením je interiérová tvorba a vý-
stavnictví. Významná je i  jeho výtvarná činnost 
– ilustrace knih a časopisů, olejomalba, užitá gra-
fika a fotografie. 

Od ukončení studia zrealizoval na 1200 výstav-
ních expozic (v ČR a po celé Evropě), je autorem 
celé řady stálých muzejních expozic a úprav ve-
řejných prostranství. S velkým ohlasem se setkaly 
i jeho autorské výstavy:
1980 – Palác kultury, Praha – obrazy, grafika – 
výstava architektů;
2014 – Earls Court, London – obrazy, grafika, 
autorská výstava v expozici České republiky;

S architektem Vladimírem Boučkem 
nejen o výstavě ,,Na pár chvil v Jordánsku“

2021 – Galerie Památníku města Protivín: Na pár 
chvil v Jordánsku – výstava fotografií.

Za svou dosavadní činnost získal celou řadu 
ocenění. Jmenujme alespoň:
1996 – Cena „EVROPSKÉ MUZEUM ROKU 
1996“ stálým expozicím Prácheňského muzea 
v Barceloně; 
2004 – Expozice roku – ARC-H Plzeň (BVV Brno), 
hlavní cena za nejpůsobivější expozici;
2005 – Hlavní cena za nejpůsobivější expozici 
Orea – Holiday World 2005; 
– Celostátní fotografická soutěž „Stromy pro život“ 
3. místo (Divadlo komedie Praha);
2006 – Hlavní cena PRESTA 2006–2008, cena 
INSPIRA v soutěži Prestižních staveb JČ kraje;
za rekonstrukci objektu Sladovny (spol. Ing. arch.
Jan Bouček, Ing. arch. P. Šíma);
2020 – byl zařazen do Encyklopedie osobností 
České a Slovenské republiky. 
British Publishing House – členství od 11. 6. 2020.

irENA MAŠíKOVÁ KONŠtANtOVÁ

vážení čtenáři, pokud by vám připadalo, že jste 
tuto pozvánku už četli, tak se nemýlíte: otiskli 
jsme ji před více než rokem, v září 2020. k sa-
motné akci ovšem už tehdy nedošlo z důvodu 
vládních opatření proti pandemii – pevně věřím, 
že tentokrát se s vámi v knihovně sejdeme! 

„Nejsem dost statečná, abych žila dál.“ – To jsou 
slova ženy, která se rozhodla pro eutanazii. Slo-
venský dokumentarista Tomáš Krupa ji dopro-
vodil s kamerou jejím rozhodováním, loučením 

V knihovně promítáme zdarma: 
Dobrou smrt doprovodí beseda

s domovem i s blízkými až do Švýcarska, kde její 
cesta končí. 

Téma smrti je zvláštní. Na jednu stranu nás fas-
cinuje. Smrt ve zprávách, ve filmu nebo na silnici 
jednoznačně přitáhne pozornost. Zároveň nás 
děsí a  myšlenkám na vlastní smrtelnost se vět-
šinou docela rádi vyhýbáme. Víme, že umřeme, 
a počítáme s tím, že nevíme kdy. Co když si někdo 
zvolí dobrovolný odchod ze života a svou smrt si 
naplánuje? Měla by k tomu být legálně dostupná 

odborná asistence? Nepochybně je to téma, které 
vzbuzuje vášně a kolem kterého se vedou vypjaté 
debaty. Zveme vás na další dokument z festivalu 
Jeden svět. Věříme, že si po něm budeme povídat 
kultivovaně a  že dokážeme dát prostor různým 
životním zkušenostem a  různým pohledům na 
otázku: jak se díváme na člověka, který se rozhodl 
ukončit svůj život předčasně? A jak se díváme na 
lékaře, kteří jsou mu s tím ochotni pomoci? 

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

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

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

Srdečně vás zveme na citlivý dokument Dobrá smrt a besedu na téma 
eutanazie a přirozené umírání v úterý 2. 11. od 18 hod. v Městské knihovně  
Písek. Jsme velmi potěšeni, že hosty budou Mgr. Daniela Nechvátalová, 
ředitelka Domácího hospicu Athelas, a MUDr. Vladimír cejp, hospicový lékař. 

Dokončení ze str. 9
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„Hledala jsem toho pravého dlouho, než
 jsem si uvědomila, že ten pravý je holka“

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.

Jste uznávaný divadelní a filmový herec, čím vás 
naplňuje toto povolání?
Jsem asi člověk z jiné planety, ale jsou úplně jiné 
věci, které mne naplňují. Příroda, nebe, starý lidi, 
zvířata. Čím jsem starší, tím více rozumím větě 
Jiřího Adamíry: „Herectví je služebné povolání, 
o kterém nemám žádní velké mínění.“

etzlerovy Líbezné vyhlídky

Zbrusu nový koncept turné zůstane zachován. 
Menší města a sály, větší intimita a blízkost publiku, 
klasický hraný set s elektrickými kytarami doplněn 
z poloviny o unplugged pasáž, ve které Citron do-
provodí violoncellové duo. Každý návštěvník kon-
certu obdrží jako dárek nový singl kapely Citron. 
Zůstává i speciální host koncertů, skvělá slovenská 
symphonic metalová parta Symfobia!

„Takže moc děkujeme všem fanouškům, že vydr-
želi tak dlouho čekat, a 21. října se na vás těšíme 
v píseckém kulturáku! Přijďte všichni užít si skvělý 
metalový večer!“ – dodává kapela. 

Vstupenky můžete zakoupit na pokladnách 
Centra kultury města Písku nebo online na www.
centrumkultury.cz.

citron v Písku: Supi se slétají
Česká hudební legenda citron konečně vyráží na turné a první zastávkou 
bude Písek! Kapela vzkazuje: „Velmi nás to těší, že po tak dlouhé době čekání 
můžeme všechny naše fanoušky potěšit zprávou, že turné Supi se slétají začíná již 
ve čtvrtek 21. října a míří do deseti měst v Čechách i na Moravě!“ 

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

„Držíme se vzájemně v šachu.“
Registrované partnerství jim sice leccos usnadnilo, 
ale práva a povinnosti vůči dítěti a majetkové vztahy 
jim stále unikají. „Vše stojí na důvěře a na víře.“ 
Kristýna konstatuje, že nejvíce je trápí katastrofické 
scénáře. Když se Lence něco stane, nebude mít 
Kristýna na Aničku žádný nárok. „Cítím se nejistě 
vůči péči o Ani, Lenka se cítí nejistě vůči majetku, 
protože většina věcí je psaná na mě. Kdyby se něco 
pokazilo, tak já odejdu bez dítěte a Lenka zase bez 
střechy nad hlavou,“ říká Kristýna. „Jedno auto jsme 
na ni napsaly,“ dodává se smíchem a pokračuje: 
„Společnost už to tak nějak toleruje. Vyzvednutí ze 
školky půjde, lékařské věci, abych měla informace, 
kdyby byla malá v nemocnici, mohla jsem být u po-
rodu. Společnost toho druhého partnera neformálně 
respektuje.“ Největším úskalím pro ně je skutečně 
administrativní a právní stránka věci, týkající se 
péče o dítě a majetku.

„Manželství by mělo být 
hlavně ochranou dítěte.“
Novela občanského zákoníku prošla do druhého 
čtení a momentálně se jí budou zabývat jednotlivé 
výbory. Legislativa musí reagovat na změny ve 
společnosti. „Duhových rodin je i u nás spoustu, 
ale nejsou právně ošetřené. To, že ta legislativa 
neexistuje, neznamená, že ty rodiny neexistují,“ 
postěžovala si Kristýna: „Máme kamarádku, která si 
teď úplně nerozumí s partnerkou, sama nemá rodiče, 
a kdyby se jí něco stalo, tak by to dítko neskončilo 
nikde. Skončilo by v děcáku.“

„Je třeba pustit některé tradiční hodnoty a inspi-
rovat se západním světem. Myslím si, že tam pořád 
patříme,“ říká Kristýna. Sice vychovávají holčič-
ku bez mužského elementu v primární rodině, ale 
vzory může nacházet jinde. „Někteří mají pořád 
pocit, že ji vychováváme homosexuálně. Mužské 

vzory ale může najít u dědečka nebo třeba u učite-
le,“ říká Kristýna: „Stojím si za tím, že naše dcera 
má víc lásky než některé děti z normálního páru.“

„Moje máma a moje týna“
Aničce teprve tři roky budou, ale na podzim už 
půjde do školky. „Občas je hrozně přechytračelá,“ 
říká Lenka a tiskne malou v náručí. Shodly se na 
tom, že dávají své dceři do života těžkost. „Bojím 
se toho, že to za mě zase odnese někdo jiný, jako 
moji rodiče kdysi,“ říká. Kristýna naopak velice 
racionálně a ochranářsky konstatuje, že malou 
vybavují odmalička a že si to všechno pohlídá: „Je 
hodně upovídaná, zvládne to.“

Přesto, že teprve nedávno vyrostla z  plenek, 
tak maličká chápe, že jsou různí rodiče. Chápe, 
že někde je daddy a někde je to jinak. „Na koupá-
ku nás všem představuje jako: tohle je moje máma 
a tohle je moje Týna,“ usmívá se Kristýna. Osobní 
a milující vztah spolu mají i bez oslovování ma-
minka. Jak budou Aničce vysvětlovat, kdo a kde 
je její daddy, ještě nemají vymyšleno. „Hodně 
o tom přemýšlím…,“ říká Lenka. Kristýna to vidí 
na pravdivé sdělení: „Řekneme, že daddyho má, 
ale že s námi prostě nežije, a kde je, nevím. Mys-
lím, že už to ale nějak chápe…“

„Plánujeme druhé, tentokrát to 
bude obráceně. Já budu maminka 
a Lenka bude nikdo zase.“
„Na takovou rodinu nemůže být Ani sama, musí mít 
nějakou podporu,“ říká Kristýna, když přišla řeč na 
její plánované otěhotnění. „Je legální a nelegální 
cesta. My jsme šly tou legální. Byla drahá a stála nás 
dobrodružnou cestu do zahraničí,“ vypráví Kristýna 
historku s Lenku na IVF (IVF neboli asistované 
otěhotnění je podle současné české legislativy umož-
něno na požádání pouze heterosexuálním párům). 
„Stály jsme celou noc na hraničním přechodu. Lenička 

byla po iVF a kolem byli ti chlapi se samopalama. 
Připadala jsem si jako, že pácháme nějaký zločin.“ 
Teď se na celý proces připravují znova. „Výběr tatínka 
je těžký. Je jich spoustu a všichni jsou jako dokonalý. 
Kritéria na dárce jsou přísná. Musí projít zdravotním 
testem atak. Jeden dokonalejší než druhý,“ vysvět-
luje Kristýna: „Já jsem chtěla, aby Aničky tatínek 
byl vysokoškolák, ke mně bledší pleti…“ Měla být 
introvertní po otci. „Asi se přepsali,“ směje se Lenka 
při srovnávání charakterových vlastností Aničky 
a jejího biologického otce.

„Buňky (vajíčka) i sperma se odebírá tady a pak 
se to musí přetransportovat do ciziny, a pak se tam 
musím dostavit já,“ popisuje Kristýna průběh: „Je 
to daleko, legální ale opravdu drahé. Dlouho jsme 
věděly, že chceme druhé. Ale je to náročné, protože 
jsem v pozici, kdy tu rodinu živím. Zvažovaly jsme, 
jak to načasovat.“ Dodává, že deadlinem pro ni je 
současný věk 40 let.

Závěr:
Česká společnost začíná tolerovat a respektovat 
odlišnost duhových rodin. Z homosexuálních 
rodin se pomalu stává normál, podobně jako je 
tomu na západě. I gayové a lesby chtějí rodinu 
založit a podílet se na výchově budoucích generací. 
Přesto, že jim to je fyzicky umožňováno (cesty za 
umělým oplodněním, některé adopce, odnoše-
ní v zahraničí…), česká legislativa stále rodinné 
soužití úplně neusnadňuje. Heterosexuální sňatek 
chrání dítě v případě rozpadu vztahu jeho rodičů, 
vznikají jím příbuzenská práva a povinnosti mezi 
rodinami partnerů, usnadňuje majetkový poměr. 
Umožňuje také asistované početí dítěte v případě 
potíží s otěhotněním či adopci. K tomu u nás zatím 
homosexuální páry přístup nemají. Neošetření těch-
to aspektů zatím stále komplikuje a diskriminuje 
homosexuální páry v životě v české společnosti.

„Vypnuto.“ Zavírám svůj poznámkový blok 
a  vstávám ze židle, protože mi rozespalá Anička 
nutně potřebuje ukázat svůj krámek a  prý mu-
sím jít nakupovat. Chvilku si s ní hraji v obýváku 
a kolem se motají psi. Trošku spěchám, a proto se 
po pár minutách zvedám a odcházím. Než se za 
mnou zaklapnou vchodové dveře, vidím ještě ma-
lou tulící se Lence v náručí. Mává mi a já jí. Kristý-
na mě doprovází k brance. „Támhle máme vyhlíd-
nutý pozemek, chceme brzy začít stavět,“ ukazuje 
na parcelu za silnicí. Naposled si podáváme ruce 
a já přecpaná jahodama s úsměvem odcházím.

HANA SLABOVÁ, studentka VŠ
ilustrační fotografie archiv PS

NA NÁVŠtěVě

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

i poškozené nástroje. 607 602 733

Přál jste si už od dětství být hercem?
Ano. Vyrostl jsem v divadle a dobře jsem si už jako 
dítě uvědomoval, že je krásné žít mimo realitu!

Co se vám hraje lépe, komedie nebo vážné kusy?
Je mi to jedno. Zásadní je spokojenost těch důle-
žitějších, než jsou herci – diváků. Obecně si jich 
vážím víc než těch na jevišti. Ostatně bez nich 
bychom neexistovali.

Na které své divadelní období nejraději vzpo-
mínáte?
Šumperk, JAMU, Národní divadlo.

MINdGaMe – líbezné vyhlídky je netypické 
hororové představení, jak se vám v této inscenaci 
hraje a jaký máte vztah k hororům?
Během představení jsem šťastný. Partneřit s Petrem 
Halberstadtem je dar. Užíváme si to oba. Text je 
mimořádný a jeho režie rovněž. Horory miluju.

Navštívil jste někdy jihočeský Písek?
Písek – ANO! Krásné město s krásnými lidmi. Vždy 
se sem moc těším.             -CK-

Výborný herecký výkon Miroslava etzlera vám nabídne drama Mindgame – 
Líbezné vyhlídky, které odehrajeme v pátek 22. října v Divadle Fráni Šrámka. 
Ale ještě než zhlédnete divadelní „koncert“ pro tři herce, přinášíme vám 
rozhovor, ve kterém nám Miroslav etzler odpověděl na několik otázek.

Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají vydávat PÍSECKÝ SVĚT.

Pokud čtete rádi Písecký svět, budeme Vám 
vděčni, pokud se tuto nezávislou místní žur-

nalistiku rozhodnete podpořit .

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.)

Hledáme spolehlivou paní 
na občasnou výpomoc v domácnosti 

a při asistenci u zdravotně 
postižené osoby v Písku. 

Prosím SMS na 777 823 526.
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Galerie Dragoun získala darem 
obraz sedmileté písecké dívky

„Chtěl bych vám moc poděkovat a slibuji vám, že 
obrazu najdeme čestné místo a kdykoliv přijedete 
do Písku, tak vás tu rádi uvítáme,“ usmívá se Josef 
Kotalík, zakladatel písecké galerie. Paní Dagmar 
vzpomíná: „V roce 1949 mi bylo sedm let, a protože 
tatínek byl zubní lékař a spravoval panu Dragounovi 

nově otevřená Galerie Dragoun v Písku pořádá, je 
portrétní kresba uhlem z období let 1937 – 1945, 
kdy Dragoun studoval u Maxe Švabinského. 

výstavu portrétů v Galerii dragoun můžete 
navštívit od 21. října do 23. ledna a  zahájí ji 
hudebním vystoupením malířův syn Roman 
dragoun ve čtvrtek 21. 10. v 17:00.

V Galerii Dragoun bude k vidění cca 50 kreseb 
uhlem, portrétů a výtvarných studií rukou.

text a foto ZDENKA JELENOVÁ

zuby, tak on mne za to tehdy namaloval. To víte, 
že to bylo pro malou holku docela obtížné, vydržet 
takovou dlouhou dobu sedět,“ směje se při vzpo-
mínání paní Fischmann – Holz, která se v Písku 
narodila a stále se sem ráda vrací: „Ale pak jsem 
byla moc ráda, že mám takovou památku. A když 
jsem se doslechla, že tu vznikla tahle galerie, rozhodla 
jsem se obraz sem darovat, aby se z něj mohlo těšit 
mnohem více lidí.“ 

Na obraz sedmileté Dáši se můžete, stejně jako 
na velké množství ostatních vystavených maleb 
a  kreseb, podívat kdykoliv v  otevírací době ga-
lerie – tedy každý den od pondělí do neděle od 
10 do 18 hodin na adrese Jungmannova 186, Pí-
sek (budova pod Českou spořitelnou směrem na 
Velké náměstí). Ak. mal. František Roman Dra-
goun je mezi odborníky považován za skvělého 
portrétistu. Jeho kresby a studie postav jsou fas-
cinující, proto první tematickou výstavou, kterou 

Pečlivě zabalený obraz z roku 1949 v krásném dobovém rámu dopravila 
paní Dagmar Fischmann – Holz, nyní bydlící v německém městě Aachen,  
do Galerie Dragoun v pondělí 11. října po poledni. 
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První ročník výstavy Umění na kolečkách se v Písku 
konal již před deseti lety. Cesta k originálnímu 
výstavnímu projektu však započala mnohem dříve, 
konkrétně v roce 2002. Tehdy emeritní kurátorka 
Prácheňského muzea Irena Mašíková připravila 
autorskou výstavu Petru Efenberkovi. Mladý písec-
ký výtvarník a fotograf se začal věnovat umělecké 
tvorbě v rámci své poúrazové arteterapie, nedlouho 
poté, co byl následkem úrazu odkázán na invalidní 
vozík. O pět let později, v roce 2007, se konala v Ma-
lých výstavních síních muzea další Efenberkova 
výstava, tentokrát již společná s malířem Romanem 

Vokatým z Příbrami, kterého s píseckým autorem 
spojoval podobný životní osud.

Pak chyběl už jen krok na cestě k velké kolek-
tivní výstavě hendikepovaných výtvarníků, a  byl 
to právě Petr Efenberk, kdo se aktivně podílel na 
jejím konání. Ke spolupráci na přípravách prvního 
ročníku bylo dále osloveno Centrum Paraple o.p.s. 
Za pomoci ergoterapeutky Zuzany Gregorové se 
pak podařilo vytvořit v  Písku instalaci, která se 
stala největší přehlídkou výtvarné tvorby autorů 
s fyzickým znevýhodněním v celých Čechách.

V  tomto unikátním výstavním projektu, který 
se nyní koná tedy již 
potřetí, bývá předsta-
vena různorodá tvorba 
od malby, fotografie, 
keramiky, sochy až po 
šperky. Vystavující se 
i  tento ročník rozhodli 
některá svá díla věnovat 
do aukce na dobročinné 
účely. Výtěžek z prode-
je vybraných umělec-
kých děl bude věnován 
přímo Centru Paraple, 
o.p.s., které pomáhá li-
dem po náhle vzniklém 
poškození míchy. Své 
klienty podporuje v  je-
jich seberealizaci krátce 
po úrazu i  v  průběhu 
dalšího života.

Po pěti letech se Písek opět stane centrem českých hendikepovaných umělců. 
Od čtvrtka 21. října do 21. listopadu si jejich obrazy, fotografie a další díla dají 
dostaveníčko v Galerii Prácheňského muzea. Výstavu Umění na kolečkách 
slavnostně otevře vernisáž, začíná v sobotu 23. října.     

Prácheňské muzeum 
zve na Umění na kolečkách

POZVÁNKy

Vozíčkářka Petra Veselá našla v malování terapii 
i zálibu, foto PM

Střední zemědělská škola 
v Písku oslavila 150 let

Cílem akce bylo oslavit výročí školy, která je jednou 
z nejstarších škol v Písku a jednou z nejstarších 
zemědělských škol u nás. Škola, jako jedna z mála 

hostů, mimo jiných děkan Zemědělské fakulty Ji-
hočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. 
RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., tajemnice Agrární Ko-
mory ČR Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., ředitelka 
Regionální agrární komory České Budějovice 
Ing. Hana Šťastná, doc. Milada Švecová, CSc., 
předsedkyně Klubu ekologické výchovy z  UK 
Praha, zástupci spřátelených středních z celé re-
publiky a  základních škol z  okolí, zástupci spo-
lupracujících firem a  další hosté. Nechyběli ani 
představitelé Města Písku v čele se starostkou paní 
Mgr. Evou Vanžurovou, místostarostou a poslan-
cem JUDr. Ondřejem Veselým, vedoucí odboru 
školství a kultury Ing. Marií Cibulkovou. 

Oslavy byly obohaceny o účast kočáru s koň-
mi ze Státního hřebčince Písek, s účastí ředitele 
a exsenátora Ing. Karla Kratochvíle. Dále se oslav 
zúčastnila formace Sboru Selských jízd Jana Žiž-
ky z Trocnova, v čele s jednatelem Selské jízdy ze 
Štěkně panem Františkem Sáčkem.

Úvodem oslav vystoupili žáci naší školy s pás-
mem písní, básní a  hudebních čísel a  setkali se 
s nemalým úspěchem. 

Po oficiální čtvrteční části, pokračovali osla-
vy ještě v pátek Dnem otevřených dveří ve škole 
i v objektech školního statku. Ten, v rámci oslav, 
navštívila nemalá část účastníků. 

Celá oslava, byť o jeden rok odložena, se velmi 
vydařila a již nyní se těšíme na další akce, na další 
možnost setkání s přáteli a příznivci a podporo-
vateli školy.  

ing. Marie Procházková, ředitelka školy

zemědělských škol má školní statek s aktivní ze-
mědělskou prvovýrobou, který je primárně určen 
pro odbornou praxi žáků školy.

Nedílnou součástí oslav bylo přiblížení země-
dělství široké veřejnosti a  posílit zájem o  studi-
um zemědělství mezi mladými lidmi, ukázat, že 
zemědělství je moderním, rychle se rozvíjejícím 
odvětvím a  je nedílnou součástí našeho každo-
denního života. Ostatně, to, že tomu tak je, do-
kazuje i fakt, že škola za celou dobu svého trvání 
připravila do profesního života bezmála 7 tisíc 
absolventů, přestála se ctí všechny nepříznivé 
roky a v současné době vzdělává nové zeměděl-
ské a ekologické odborníky.

Oslav se zúčastnila celá řada velmi významných 

Z NAŠí ŠKOLy

Poprvé budou mít na výstavě zastoupení i fotografie Jakuba Lepiče z Písku

Někteří z  účastníků výstavy Umění na koleč-
kách III. představili svou tvorbu už v  minulých 
ročnících, jako například Klára Folvarská-Roseo-
vá, Jaroslav Jadlovský, Petra Veselá či Zbyšek Lo-
renz. Mezi autory, kteří se v Písku představí letos 
poprvé, patří třeba Jakub Neubert se svými mal-
bami, fotograf Jakub Lepič či Pavel Greguš s pod-
ložkami pod trofeje a vyřezávanými soškami.

Výstavu zahájí vernisáž, která se však odehraje 
až několik dní po samotném otevření. Uskuteční 
se v sobotu 23. října v 16 hodin. Účast přislíbil 
ředitel Centra Paraple David Lukeš, hudební do-
provod má na starosti další z aktuálních vystavu-
jících v píseckém muzeu – Milli Janatková. A kdo 
slyšel Milli hrát a zpívat před několika týdny při 
zahájení její vlastní výstavy, nenechá si určitě so-
botní hudebně-výtvarný zážitek ujít.

VAŠE PrÁCHEŇSKÉ MUZEUM

kancelář Smart Písek připravila na závěr října 
pro občany a obyvatele města týdenní akci na-
zvanou Hlava v Písku. uskuteční se v týdnu od 
25. do 31. října. veřejnosti nabídne zejména 
jedinečnou možnost navštívit řadu míst spa-
dajících do správy města, kam není za běžných 
okolností přístup. 

„Cílem týdne je atraktivní formou připomenout, 
že město zdaleka není jenom o radnici, na kterou se 
„chodí pro razítka“, ale že zajišťuje celou řadu důle-
žitých služeb a funkcí,“ vysvětluje za organizátory 
Miloš Prokýšek, vedoucí kanceláře Smart Písek.

Hlava v  Písku nabídne zájemcům například 
exkurze do nové úpravny vody na Hradišti, 

Město Písek zve do kompostárny, 
třídírny i na V. cílka a climathon

městské teplárny nebo čistírny odpadních vod. 
Zavítat bude možné i  do kompostárny u  Smr-
kovic nebo třídírny odpadu na skládce Vydla-
by. Nevšední zážitek jistě přinese komentovaná 
projížďka autobusem po Píseckých horách nebo 
prohlídka objektu kina Portyč sloužícího též jako 
kryt a další. „Chceme, aby lidé měli možnost podí-
vat se městu tak trochu pod pokličku. Zároveň jim 
na všech stanovištích umožníme dát nám zpětnou 
vazbu a vyjádřit se k fungování města v řadě ob-
lastí,“ upřesňuje zástupce Smart Písek. 

Ve čtvrtek 28. 10. se  rámci projektu uskuteč-
ní přednáška známého popularizátora vědy, 
geologa a klimatologa václava Cílka v městské 

Navzdory počasí i jiným vlivům, ve dnech 7. a 8. října 2021 proběhly Oslavy 150. 
výročí založení školy. celá akce probíhala pod záštitou ministra zemědělství 
Ing. Miroslava tomana a hejtmana jihočeského kraje, MUDr. Martina Kuby. 

Ve dnech 3. – 8. října proběhla na naší škole první 
post covidová akce Erasmu +. Hostili jsme 20 studen-
tů a 11 učitelů z Irska, Itálie, Polska, Rumunska a Tu-
recka v rámci projektu Our Earth, our home. Žáci 
i učitelé se aktivně zapojili do zajímavých workshopů 
v oblasti energetiky, solární energie, navštívili FJFI, 
kde vyslechli zajímavou přednášku, po které následo-
vala praktická ukázka práce na Tokamaku. Zároveň 
se všichni podívali na naše historicky a kulturně 
významná místa odnášejí si nejen hezké zážitky, 
ale i nová přátelství do svých domovů.

ALENA KOPECKÁ, Obchodní akademie Písek

Our earth, our home
na Obchodní akademii Písek

knihovně. „Tematicky na ni o den později navá-
že konání dalšího ročníku Climathonu, který opět 
nabídne možnost podílet se na společném vývoji 
řešení současných klimatických výzev,“ doplňuje 
Miloš Prokýšek a  dodává, že v  případě pozitiv-
ních ohlasů na pilotní ročník by se Hlava v Písku 
mohla v budoucnu pravidelně opakovat. 

Pro účast na všechny akce je nutno se předem 
registrovat na webu smart.pisek.eu, kde je možné 
dohledat kompletní program.           SMArt PíSEK
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Mám rád sport obecně, a proto se často nacházím 
na nějakém hřišti. Takových nás bude určitě víc. 
S kamarádem z práce jsme měli volno, a tak jsme 
si společně zašli zakopat na hřiště na Jiráskově 
nábřeží. Všechno bylo v pořádku až do momentu, 
kdy jsem překopl míč na druhou stranu sítě a tedy 
ze hřiště ven. Ten se pak kutálel silnicí a dolů chod-
níkem. Vyloženě kutálel, nikomu žádný majetek  
nepoškodil. Běžím tedy pro míč na chodník a tam 
potkávám pána.

„Kluci, dejte svátek těm autům, jo?“ řekl mi. 
Kolem rodinných domů tam stojí zaparkovaná 
auta, samozřejmě narážel na ně. Tak jsem tedy 
odpověděl, že já jsem žádné auto netrefil, pouze 
si přiběhl pro zakutálený míč. Pán si samozřejmě 
trval na svém a mé argumenty nebral na zřetel. 
Debata ale probíhala poklidně, do té doby by to 
bylo v pořádku. Tón se ale změnil, jakmile se pán 
ocitl za plotem u  sebe doma a  zavřel za sebou 
branku. Odtamtud mi začal tykat a  vyhrožoval, 

že zavolá městskou policii. „Jen do toho, uvidí-
me, co vám řeknou,“ byla moje odpověď. Načež 
se strhnul strašný křik na moji osobu a pán začal 
nadskakovat za plotem a běhat od domu k plo-
tu. Samozřejmě, vždyť už byl doma a za plotem, 
předtím tváří v tvář na chodníku mluvil slušně. 

„Minule mi někdo zlomil zpětné zrcátko, ale ten 
se nepřizná, tak jako ty se nepřiznáš,“ řval na mě 
přes plot další obvinění. Já jsem dál mluvil slušně 
a  klidně a  snažil jsem se vysvětlit, že ať mu ho 
minule zlomil kdokoli, já jsem poctivý občan, 
a  kdybych někomu způsobil újmu na majetku, 
šel bych zaklepat na dveře a domluvit si náhradu 
vzniklé škody. 

Pán jenom dál křičel, vyloženě na mně přes 
ulici řval: „Takoví jako ty mi zlomili zrcátko, seber 
se a  jdi!“ Takoví jako já? Co tím bylo myšleno? 
Takže jsme se dostali od řvaní a výhrůžek k uráž-
kám. Já jenom dál v klidu opakoval svůj argument 
o tom, co bych udělal já, kdybych někomu způso-

bil nějakou škodu. V tu chvíli dorazila domů star-
ší paní na kole bydlící o dva domy vedle, a můj 
argument zaslechla. Načež hned měla potřebu se 
do výměny názorů zapojit: „No to určitě! Jenom 
verbež se tady schází! Šupáci!“

A tady se blížím ke konci mého vyprávění. Ta-
kovéto výrazivo bych čekal někde v hospodě, roz-
hodně ne od starší paní, tak jsem to nijak neko-
mentoval, otočil se a vrátil se na hřiště. Ale myslel 
si své. Je mi skoro 30 let, jsem normálně pracující 
člověk, mám zdravotnickou školu a ve své práci 
se starám o nemohoucí klienty ve stáří. Proto, že 
si ve svém volnu chci zasportovat, mě nějaká cizí 
paní, která mě vůbec nezná, má právo označit za 
verbež? A  šupáka? Určitě ne. A  přesto neměla 
problém to udělat. Ani výše zmíněný pán neměl 
problém urážet jiného dospělého člověka a křičet 
na něj. Proto, že jsme s kamarádem byli na hřišti. 
Pokud zmínění dva lidé chtěli někoho urazit nebo 
ponížit, tak ponížili jenom sami sebe.  

Na závěr bych vás, milí čtenáři, chtěl upozornit 
na tyto dva domy těsně sousedící s  dětským hři-
štěm. Ať už jste děti, maminky s dětmi, nebo jen 
kluci, co si chtějí zahrát fotbal na hřišti, dávejte si 
pozor, aby se vám nebo vašim ratolestem nezaku-
tálel míč k adresám Stroupežnického 1566 a Jirás-
kovo nábřeží 1099. Mohli byste se stát terčem ver-
bálního útoku pána za plotem, nebo byste se mohli 
octnout v proudu sprostých nadávek od starší paní 
na kole bydlící na Jiráskově nábřeží 1099.

MArEK KOČAN

Dětské hřiště na Jiráskově nábřeží známe všichni. Nejlépe pak asi lidé 
bydlící kolem něho, kteří z her na něm mají nejspíš trochu pocuchané nervy. 
Opravňuje je to ale k verbálním útokům na lidi na hřišti? Já myslím, že ne. 
chtěl bych se s vámi chtěl podělit o svůj nepříjemný zážitek. 

O agresivitě lidí u dětského 
hřiště na Jiráskově nábřeží

PUBLIcIStIKA

Červenec a srpen jsou pravidelně nejexponovanější 
měsíce. A bylo tomu tak i tentokrát. Pro zážitky 
si do nově otevřených výstav Voda mne napadá 
a Animárium, oblíbeného Mraveniště, Hnízda 
ilustrace či Pilařiště pro nejmenší přišlo přes 18 tisíc 
návštěvníků, což je třetí nejvyšší počet v historii 
organizace. Co se kolonky příjmů týče, utržila 

Sladovna: vydařená letní sezona 
nepokryla covidový výpadek

největší dětská galerie v České republice jeden 
a čtvrt milionu korun. „Jsme rádi, že letní sezona 
mohla proběhnout téměř bez omezení. Ale kromě 
všeobecně povinných respirátorů a desinfekce jsme 
řešili ještě maximální povolenou kapacitu sálů, což 
celkovou návštěvnost negativně ovlivňovalo,“ říká 
manažer provozu Petr Brůha.

I přes vydařené léto Sladovna zatím stále dohá-
ní výsledky z předchozích let. „Na vině je ztracené 
první pololetí, kdy jsme byli prakticky bez příjmů,“ 
potvrzuje ředitel Sladovny adam langer a do-
dává: „Na prázdniny si nemůžeme stěžovat a mu-
síme návštěvníkům poděkovat za přízeň. Pokud 
se však podívám na dosavadní průběh roku 2021 
celkově, jde o  zdaleka návštěvnicky i  příjmově 
nejhorší období za poslední pět let.“ Ve Sladovně 
nyní doufají, že budou moci přivítat školní sku-
piny a rodiny s dětmi také na podzim. „Podzim je 
pro nás v letošním roce zvlášť důležitý. Přišli jsme 
o jarní prázdniny i školní výlety před létem. Sledu-
jeme vývoj situace a doufáme, že zůstaneme ote-
vření,“ vyhlíží následující měsíce Adam Langer.  

Jedním z částečných řešení podobných situací 
je program, který nebude nutně spjatý s budovou 
galerie. Také proto ve Sladovně pro účely festiva-
lu Pískoviště vznikla venkovní bojovka Šifra mi-
stra Jana, jíž si vyzkoušelo už téměř 800 řešitelů. 
„V době pandemie jsme se podíleli na vzniku on-
-line workshopu Jak zní svět, snažíme se některé 
z  našich výstav adaptovat na výjezdní variantu 
a připravujeme také speciální programy, se který-
mi můžeme přijet do škol či na festivaly,“ vysvět-
luje Langer. „Dále rozšiřujeme program Animá-
ria - animačního studia, které se stalo hitem letní 
sezony. Připravujeme možnost pronajmout si plně 
vybavený animační stůl a s podporou lektora zde 
pracovat třeba na vlastním filmu. Chystáme též 
pohybové dílny, podílíme se na přípravách mezi-
národní konference Hands On! a mnoho dalšího,” 
dodává ředitel Sladovny.

Galerie Sladovna návštěvníkům aktuálně na-
bízí všechny výstavy, které byly součástí letního 
programu – včetně venkovní bojovky. Zároveň se 
intenzivně začíná připravovat laboratoř s tématem 
Jan Amos Komenský, která bude v průběhu příští-
ho roku přetavena v plnohodnotnou výstavu.

GALEriE SLADOVNA PíSEK

S očekáváním a nadějí vstupovala písecká dětská galerie Sladovna do letní 
sezony 2021. Od poloviny května, kdy to umožňovala uvolňující se opatření 
proti šíření coronavirové pandemie, otevřela brány návštěvníkům. Do plného 
provozu se však dostala až začátkem velkých školních prázdnin.

Divadélko Nitka – listopad 2021
neděle 7. 11. od 14:30 hod.

Kohoutek a slepička – Jak zachránili studánce vodu, 
Jak kohoutek prodal vajíčko 
– dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. Vstupné 50 Kč

Neděle 21. 11. od 14:30 hod.
O ustrašeném čertovi, 
Jak se krejčí upsal čertu 
– dvě loutkové pohádky, ve kterých Kašpárek 
přechytračí i čerty z pekla. Vstupné 50 Kč.

LOUTKOVÉ DIVADLO Nitka Písek najde-
te na adrese Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 
(vchod vedle Charity) 
web: www.nitka-pisek.cz, 
tel. 605 845 890, Dagmar Černá

ReZeRVOVAt VStUPeNKy NeLZe – přijďte včas, začínáme přesně dle programu.

KULtURA

Milí čtenáři, je po volbách do poslanecké sněmovny, 
jejichž výsledek mi udělal radost, protože si myslím, 
že zvítězila slušnost a morálka. Odcházející ANO 
samozřejmě pofňukává, že se od nich odvrátilo štěstí 
a že se všichni spiknuli proti nim. Připomíná mi to 
vyjadřování některých našich fotbalistů po prohra-
ném utkání. Všechny ty nastřelené tyče, spálené 
šance, smolné góly, sporné výroky rozhodčího atd. 
Mnoho již bylo napsáno také o zdravotním stavu 
prezidenta Zemana a jeho (ne)schopnosti vykonávat 
svůj úřad. Jen bych opakoval již řečené či napsané…. 
A tak se dnes pokusím napsat něco příjemnějšího, 
co budete, doufám, rádi číst.

Koncem srpna a začátkem září jsem strávil spo-
lečně se svými dospělými syny čtrnáct dní na ces-
tách. Pozvali mě a zeptali se, kam bych se chtěl podí-
vat. Vybral jsem si itálii, kde jsem ještě nikdy nebyl, 
a z ní především Toskánsko. Dohodli jsme se také 
na francouzské Provence, kudy jsem před 53  lety 
putoval na skládacím kole. Celou cestu jsme pojali 
jako jednu velkou galerii italských a francouzských 
umělců, především malířů. Kdo jste již tato místa 
navštívil, jistě mi dáte za pravdu, že je co obdivo-
vat. Florencie, kolébka humanismu a renesance, mi 
učarovala. Palác Pitti s galerií Uffizi, s díly nejslav-
nějších malířů a sochařů – to není návštěva na je-
den den, spíš na týden… Stejně tak Národní galerie 
s  originálem sochy Davida, která je sice rozlohou 

menší, ale o nic méně zajímavá. A co teprve archi-
tektonické skvosty – starobylý most Ponte Vecchio 
přes řeku Arno, osmiboká budova Baptisteria ze 
zeleného a  bílého mramoru z  11. století… Prostě 
nádhera, kam se oko podívá. Kavárny, restaurace, 
galerie, umělecké dílny, spleť nevídaných uliček. 
Nedostává se mi místa, abych popisoval další krásy 
Toskánska s městy Siena, Pisa, vinařství se skvělým 
vínem či vesničky roztroušené po kopcích...

Chci se totiž ještě dostat do francouzské Pro-
vence. Krajina nespočetných tváří od Azurového 
pobřeží k  vesničkám s  neopakovatelnou atmosfé-
rou a  krásou, kde žili a  tvořili významní malíři 
Paul Cézanne, August Renoir, Vincent van Gogh, 
Henri Matisse, Pablo Picasso a další. Za všechna 
ta místa chci jmenovat vesničky a městečka Saint-
-Paul-de-Vence, Éze, Apt, Luberon, Rousillon… 
Všude na vás dýchá historie s  neopakovatelnou 
atmosférou. Úmyslně vynechávám známá turi-
stická místa (Cannes, Nice, Saint-Tropez, Avi-
gnon…), prostě jsem se soustředil na místa, kde 
tvořili umělci, především malíři, a kde mají jejich 
galerie. A ještě v jedné věci jsme měli po celou naši 
cestu velké štěstí. Málo turistů – takže jsme nikde 
nemuseli stát obvyklé fronty, všude klid a pohoda. 
Pravda, před vstupem do všech prostor jsme museli 
mít respirátor a potvrzení o bezinfekčnosti, ale to 
byla jen malá daň za získané zážitky.

Myšlenky, leťte duší mou…

A proč vlastně o tom všem dnes píši? Písek sice 
není Florencie ani další mnou popsaná místa, ale 
přece jen se tady pár významných lidí narodilo 
nebo po nějakou dobu žilo. Jak už jsme jednou na-
psal, jedním z nich byl písecký rodák, malíř Franti-
šek Roman Dragoun. Má v Písku díky panu Kota-
líkovi svou galerii a 21. října v ní bude zahájena 
výstava Dragounovy portrétní tvorby z let 1937 
– 1945. Pokud jste ještě tuto galerii nenavštívili, 
velmi vám to doporučuji. Také bych si přál, aby ve-
dení píseckých škol, základních i středních, umož-
nilo v rámci výuky svým žákům a studentům tuto 
galerii navštívit. Jsem přesvědčen, že když ne dnes, 
tak v budoucnu bude tento zážitek školáky oceněn. 
Myslím si, podobné zážitky a  emoce by měly být 
jedním ze způsobů, jak ovlivnit vnímání hodnot. 
Praktické zkušenosti mění myšlení lidí. Nejvíc mne 
totiž v dobrém i ve zlém ovlivnili ti učitelé (a další 
lidé), kteří mi připravili zážitky – pozitivní i nega-
tivní. Návštěva obrazové Galerie Dragoun se určitě 
řadí mezi ty výrazně pozitivní.

ZDENěK BENEŠ

PUBLIcIStIKA

Městečko Saint-Paul-de-Vence v Provence.
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jsem se urychleně blížil k  polosuchému stromu. 
Ale datel na něm nebyl. A vsadil bych se, že ani 
neodlétl. „Bude asi schovaný za kmenem,“ pomys-
lel jsem si, když jsem s vyvrácenou hlavou obchá-
zel strom. Ale nebyl. Že by přede mnou rafinova-
ně oblézal kmen a tím zůstával ve skrytu? Obešel 
jsem tedy strom ještě jednou. A ejhle! Datel seděl 
těsně u kmene nad silnější suchou větví. Poodešel 
jsem kousek dál, abych ho lépe viděl. Teprve z od-
stupu jsem si všiml, že nad větví je otvor. „Takže je 
to obráceně! Datel hnízdí na parkovišti a lovit létá 
do pralesa.“ To bylo jistě zajímavé zjištění. 

O  reálnosti svého předpokladu jsem se jedno-
duše přesvědčil, když datel zase odlétl. Našel jsem 
na trávě pod stromem silnější suchou větev a tou 
jsem udeřil do kmene. To byl signál pro mláďa-
ta, aby začala v dutině hlasitě žadonit o potravu. 
A byl jsem doma. Přišel jsem, viděl jsem, a teď ješ-
tě abych zvítězil – bylo třeba datla vyfotografovat. 
Skryl jsem se za jedno nákladní auto a čekal. Netr-
valo to ani 5 minut a datel byl opět tady. Než jsem 
ho však stačil zaostřit, zmizel v dutině. Čekal jsem 
tedy na chvíli, kdy vyletí z dutiny. Datel nezklamal. 
Vyskočil z otvoru a posadil se na pahýl suché větve 
pod dutinou, jednou, dvakrát si poskočil po větvi 
a chvíli se obezřetně rozhlížel po parkovišti. Když 
se ujistil, že místní i turisté se starají pouze o své 
nákupy, odlétl zase do pralesa. Byl jsem spokojen. 
Viděl jsem datla guadeloupského (Melanerpes 
herminieri), vzácnost, kterou už asi nikdy v životě 
neuvidím. Pravda, nebyl to nijak pestrý exot. Celý 
černý, velikosti asi našeho strakapouda. Jen pod 
krkem měl tmavě vínovou náprsenku. Ale tu jsem 
moc dobře neviděl. Zkazilo se totiž počasí. Oblo-
ha byla silně zatažená a padala mlha. Proto, jak se 
ukázalo doma, nebyly ani fotky nic moc. Černý 
pták s mlhou rozpitými konturami. Pro „Koktejl“ 
nic moc, pro mne dobrý. 

Byl jsem spokojen. Zbývalo ještě patnáct minut 
do dohodnutého srazu s Pavlem, ale on už přichá-

•	 Další	 zastávka	 u  rybníka	 Němec	 (vhodný	
k rozjímání a čerpání energie)
•	 Konečná	 zastávka	 u  nově	 budované	 obory	

u Novodvorské myslivny
V současné době o slunečném víkendu už par-

koviště před chatou Živec bývá plné...
rUDOLF SVOBODA

Zrovna jsme pracovali na karibském pobřeží Gua-
deloupe. Již od rána jsme se potápěli na korálových 
útesech, abychom nalovili mušle, lastury, korály 
a další přírodniny. Plavání a potápění zvláště je 
činnost vysilující, a tak nebylo divu, že nám vy-
hládlo. Jak jsme tak pojídali to, co jsme si vzali 
s sebou, uvědomili jsme si, že nemáme nic na zítra 
k snídani. A tak bylo rozhodnuto, že někdo musí 
jet nakoupit. 

ylo krásné slunečné odpoledne, a  tak se niko-
mu nechtělo opustit prosluněné skály s bohatým 
podmořským životem. Los však byl neúprosný, 
zvlášť proto, že padl na mne a  na Pavla. Vydali 
jsme se do nedalekého městečka, kde byl super-
market s  potravinami. Když jsme zaparkovali 
před obchodem, zahlédl jsem něco, po čem jsem 
zatím beznadějně pátral při všech vycházkách 
do přírody. A co jiného to mohlo u mne být než 
pták? Jistě, byl to pták, a ne pták ledajaký! Jednalo 
se o endemického datla, to znamená datla, který 
z celého světa žije jen a jen na tomto ostrově. Kdo 
z ornitologů by takový druh nechtěl alespoň kout-
kem oka spatřit? Tak i  já. A  teď jsem ho spatřil. 
Bohužel opravdu jen koutkem, když přelétl nad 
parkovištěm u obchodu a zmizel ve stěně pralesa. 
Požádal jsem proto Pavla, jestli by mne mohl při 
nákupu oželet. Když uznale souhlasil, domluvili 
jsme se, kdy se u auta sejdeme a rozešli se. 

Vydal jsem se na místo, kde datel zmizel v prale-
se. Po několika krocích v porostu bylo jasné, že mé 
šance jsou mizivé. Do korun stromů jsem neviděl 
a odhadnout v tak hustém porostu směr jeho letu 
nebylo reálné. Vracel jsem se tedy zpět na parko-
viště s tím, že to vzdám a počkám u auta na Pav-
la. Byl jsem teprve u okraje vyasfaltované plochy, 
když nade mnou znovu přelétl hledaný datel. Letěl 
tentokrát opačným směrem a přistál na proschlém 
stromě, který rostl necelých deset metrů od naše-
ho auta. Asi hnízdí někde v pralese a tady na souš-
ce hledá potravu pro mláďata, myslel jsem si, když 

PŘíRODA

zel. S  úsměvem na tváři vypadal pobaveně. Ptal 
jsem se, co se stalo, že přichází tak zvesela. Nedal 
se dlouho pobízet a popsal mi právě prožitou sto-
ry. Bylo nepsaným pravidlem, že jsme prakticky 
kdykoli a kdekoli vybírali ty nejlevnější potraviny. 
Logicky stejně postupoval i Pavel. Když našel na 
regálu zlevněné bábovky s prošlou lhůtou spotře-
by a když si spočítal, že nás budou stát stejně jako 
bageta, rozhodl se nakoupit je k snídani pro všech-
ny. Bábovka a pivo, není nic lepšího. Naházel tedy 
pět bábovek do vozíku a jel k pokladně. Cestou si 
odpočítal potřebnou sumu v  kovových mincích. 
Nakoupí výhodně a ještě se zbaví těžkých drobá-
ků. Mladá černoška u pokladny zboží namarkova-
la a vyřkla sumu. Pavel se zarazil a vypadal očivid-
ně zmateně. To zpětně zmátlo i pokladní. Podívala 
se na Pavla a pak na zboží a pak pochopila... 

„Tyhle tři bábovky jsou prošlé, a  tyhle dvě jsou 
v pořádku. Když chcete čerstvé, tak si musíte zboží 
pořádně prohlédnout.“ Pavel poděkoval a vycouval 
s  vozíkem do nákupního prostoru. Rychle od-
jel zpátky k  regálu s bábovkami, kde odložil obě 
čerstvé bábovky, aby je vyměnil za jiné prošlé. Ale 
ouvej. Žádná další prošlá nebyla na skladě. Ale 
byl by to špatný expedičník, aby si v každé situa-
ci neporadil. Objel tedy další regály s pekařskými 
výrobky a přeci jen byl úspěšný. Ke třem prošlým 
bábovkám přihodil jeden makový závin a  jednu 
sadu koláčků. A  bylo. S  pocitem uspokojení do-
jel k pokladně. Když vyložil zboží na pult, slečna 
zkoprněla. Nejen, že si bílý sáhib nevyměnil pro-
šlé zboží za čerstvé, ale ještě vymetl další regály, 
aby nakoupil výhradně staré pečivo. Mezitím jak 
znovu markovala bábovky a  buchty, nenápadně 
povolala svou kolegyni. Obě dohromady už to ne-
vydržely, aby se tajně, ale samozřejmě očividně ne-
chechtaly. „Jó, holky, kdybyste věděly, jak jsme rádi, 
když máme alespoň něco! Prošlé, neprošlé, hlavně 
když je toho hodně!“ Když jsme se vrátili, byli jsme 
pochváleni. A Pavlův moudrý a hrdinský čin byl 
natolik oceněn, že jsme nevydrželi a buchty snědli 
už k večeři. S pivem byly vynikající.

text a foto KArEL PECL,
spolupracovník Prácheňského muzea v Písku

a Záchranné stanice živočichů Makov

Helikonie zobanitá (Heliconia rostrata) roste v pralese

Kdo někdy cestoval bez zajištění „All inclusive“, ví, jak je někdy obtížné zajistit 
si celodenní stravování, zvlášť když jste většinou v terénu mimo civilizaci 
a ještě k tomu nemáte peněz na rozhazování. Přesto i na našich cestách platí, 
že „Jídlo a pití, základ je žití.“ A jíst se musí, aby byla síla pracovat.

Datel guadelupský u hnízdní dutiny

Písecké hory: chráněné území o rozloze 60 km2 za-
ložené v roce 1973 za účelem zachování výjimečné 
krajinné a druhové pestrosti území. Jedná se o roz-
dáhlý lesní komplex, který byl v minulosti významnou 
hornickou lokalitou. Unikátem je zdejší jediné světové 
naleziště radioaktivního nerostu zvaného písekit... 
Ale podívejme se na nově instalované cedule.
Živec – trasa pro pěší: Omezuje a diskriminuje 
rodiče s kočárky, protože vyjet s kočárkem k Živci 
po této trase pro pěší je na úrovni sportovního 
výkonu nosiče v Tatrách.
dopravní povolení: Změna z „ubytovaných“ na 
chatě Živec na „návštěvníky“ – za tím se může 
schovat kdokoliv a není jak to kontrolovat. Přidá-
ni návštěvníci střelnice = za tím se může schovat 
také kdokoliv a není jak to kontrolovat, stávající  
komunikace je z obce Chrastiny.

Předpokládám, že toto je předpříprava pro 
spuštění avizované autobusové dopravy na chatu 
Živec. Uvolnění vjezdu aut  následně s sebou při-
nese požadavky na parkování = vybudovat v lo-
kalitě Živec velkokapacitní parkoviště (všichni 
jsou přece návštěvníci). 

Protože jsou Písecké hory protkány množ-
stvím zpevněných lesních cest, bude motorizace 
dále pokračovat. Po spuštění autobusové linky 
na Živec (plánováno pro méně pohyblivé spolu-
občany) časem vyvstane cimrmanovská otázka: 
A není to málo, co zde můžeme nabídnout? 
•	Buď	přidat	nějakou	atrakci	(napadá	mě	lano-

vá dráha na Jarník – viz Petřín či Karlovy Vary + 
výtah na rozhlednu
•	Nebo	pokračovat	s autobusou	linkou	k ryb-

níku Nový (případně lanová dráha na Mehelník)

Motorizace = počátek konce 
Píseckých hor jako oázy klidu?

PUBLIcIStIKA

V pralese jsem našel hnízdo kolibříka, 
které má průměr jen 5 cm

Malé Antily, 45. díl: 
Jíst se musí

rozhodnutími zastupitelů zůstává rozum stát.
Parkovací dům nestojí, jeho stavba dokonce 

ani nezapočala, přesto se dál jedná o  územním 
rozhodnutí o stavbě navazující, tedy o revitaliza-
ci náměstí. A občanům byla dokonce už v červnu 
představena studie návrhu systému parkování 
v  centru, ještě před úpravami náměstí, která se 
také odkazuje na neexistující parkovací dům. 
Netuším, k čemu přesně tuhle situaci přirovnat, 
jako bych si obula boty a teprve potom na ně ob-
lékala ponožky? Máme začít stavět od prostředka 
a  postupně se dopracovat k  začátku a  ke konci. 
Začneme předělávat náměstí, přelévat auta z jed-
né strany města na druhou, a až začneme stavět 
parkovací dům, tak ta auta přesuneme kam?

Ještě před veřejným projednáním územního 
rozhodnutí pro revitalizaci náměstí, které pro-
běhlo v pondělí, jsem si myslela, že mohu zůstat 
stát, já a mé dilema, uprostřed mezi dvěma tábo-
ry občanů, PRO a PROTI revitalizaci. Dnes upro-
střed stát nemohu a musím se odporoučet do tá-
bora PROTI a setrvat tam do doby, než se začne 
poctivě od začátku – revitalizace náměstí musí 
začít stavbou parkovacího domu někde u pošty.

Že navržený parkovací dům třeba není to pra-
vé ořechové pro jeho umístění na zadní pozemky 
a projekt budovy se nejeví jako ideální? Že stavba 
může vyjít z  těchto důvodů sakra draho? Ano, 
s tím mohu souhlasit a ani se nedivím, ale to bude 
tím, že se pod záminkou stavby parkovacího 
domu vyměnil pozemek, a nakonec na něm bude 
místo parkovacího domu stát administrativní bu-
dova (v majetku developera, ne města) a parko-
vací dům se dostal na úplně jiné pozemky, jako 
by o něj od začátku nešlo. Že je to ještě horší než 
v pohádce O slepičce a kohoutkovi? Ano, horší to 
je, a jestli se začne s revitalizací náměstí dříve, než 
se parkovací dům vyřeší, bude to spíš připomínat 
příběh, jehož předlohou byla kniha Ondřeje Se-
kory Kronika města Kocourkova.

MiCHAELA ŠťAStNÁ

Od počátku, kdy vedení města návrh revitalizace 
představilo veřejnosti, mi vadí dvě věci. Za prvé to, 
jakým způsobem vedení města jednalo s občany, 
respektive s účastníky řízení. Krajský úřad poté po 
jejich stížnostech uznal podjatost města a řízení 
přenesl do Milevska, což podporuje argumen-
ty v podaném návrhu na podjatost a můj dojem 
z nevhodného chování ze strany města. Za druhé 
mi vadí samotná varianta provedení revitalizace 
v detailech, především „zkamenění“ náměstí a na-
prosté zadláždění Alšova náměstí.

Nemá cenu popisovat celý příběh revitalizace 
náměstí od chvíle, kdy nápad vznikl, jak se potom 
prosazoval, jak se dál prosazovala studie revita-
lizace, proč krajský úřad uznal podjatost, nebo 
v jaké fázi se nacházíme nyní, bylo by to předlou-
hé čtení a bylo o tom napsáno mnoho textů, ne-
jen v Píseckém světě. Zmínit chci jen svůj osobní 
pohled na revitalizaci a proč mám dilema, jak se 
rozhodnout a do kterého názorového tábora ob-
čanů se vydat, zda se přidat k těm, co revitalizaci 
podporují, nebo k těm, kteří ji nepodporují.

Nevadí mi revitalizace náměstí jako taková, je to 
prostor města jako každý jiný a na úpravy asi na-
dešel vhodný čas. Vadí mi ale představená jediná 
verze projektu, kamenné město se začalo realizo-
vat okolo hradeb až na Bakaláře, nyní proroste až 

do samého středu, zadlážděná náměstí nepovažuji 
za vhodnou volbu podoby středu města na další 
desetiletí. Nejzávažnější a  nejdůležitější důvod 
mého dilematu pak je fakt, že město počítá s úbyt-
kem parkovacích míst ve středu města, aniž by za 
ně v tu samou chvíli poskytlo adekvátní náhradu.

Nepatřím mezi lidi žijící v neustálých kompro-
misech a nikdy neřeknu „Lepší nějaká revitaliza-
ce, než-li žádná, začněme náměstím a nějak se to 
samo vyřeší.“ Já bych nad projektem revitalizace 
vůbec nepřemýšlela, dokud nebude postaveno 
náhradní parkoviště, v  tomto případě parkovací 
dům u pošty, nebavila bych se o dalších krocích 
revitalizace náměstí. Domnívám se, že by neměli 
o náměstí uvažovat ani zastupitelé města a nemě-
li by revitalizaci náměstí zařazovat do rozpočtu 
města, dokud nebude existovat ono náhradní 
parkování, na něž se revitalizace odvolává. Navíc 
mi nějak unikla předpokládaná cena revitalizace, 
ačkoliv, je to skoro jedno, u přestavby v Sovově 
ulici byl původní odhad 80 milionů a  dnes je 
schválená cena o více než 100 milionů vyšší...

Vlastně nejsem překvapena, že většina zastu-
pitelů města se podobnými úvahami, co jejich 
dnešní rozhodnutí může způsobit, vůbec netrápí, 
a proto je revitalizace náměstí v položkách rozpoč-
tu města každoročně schvalována. Nad některými 

K revitalizaci Velkého 
náměstí a centra Písku

Po odmlce se vrací do veřejného prostoru projekt revitalizace středu města. 
Město zadalo návrh na revitalizaci náměstí v roce 2015, architektonickou 
soutěž vyhrál návrh od McA atelier s.r.o. a podle tohoto návrhu se má 
centrum města změnit. Jedná se o změnu trvalého charakteru, naše náměstí 
budou změněna přinejmenším na další desetiletí, a tak tato revitalizace patří 
mezi události města velmi významné pro všechny jeho občany...
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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: 

Architekti občanům představí 
25. 10. možnou podobu návsi 

na Hradišti – přijďte diskutovat...
Město Písek zve na besedu nad rozpracovaným návrhem architekto-
nicko-urbanistické studie regenerace návsi na Hradišti. Uskuteční se 
v pondělí 25. října od 17 hodin v hostinci u Srnků, Hradiště 19/3.

Beseda se bude konat za účasti autora návrhu Ing. arch. Jana Boučka 
a městského architekta Josefa Zábranského, na které můžete směřovat 
případné dotazy a připomínky. 

IDEA NÁVRHU: „Základní myšlenkou je přiblížit náves více lidem. 
Lidem, kteří na ní žijí nebo jí jen procházejí. Udělat ji obecně bezpečnější 
a materiálově „přitažlivější“ (povrchy). Hradišťskou náves vnímáme jako 
protáhlou ulicovou „nálevku“ se dvěma, respektive třemi těžišti.“

Rozpracovaný návrh naleznete na webu města (www.mesto-pi.cz) 
a také na www.piseckysvet.cz.

PUBLIcIStIKA

Jako malá jsem se bála smrti, bála jsem se, že mě bude bolet. Uměla jsem si 
představit mnoho způsobů, jak zemřu, filmy a knihy mi dodávaly náměty, a to, 
že jsem se s dospělými o smrti nebavila, ve mně mé strachy jen živilo. Proč je 
smrt takové tabu? Proč se v naší společnosti umírá téměř za zavřenými dveřmi? 
Proč se mluví o smrti v rukavičkách a v eufemizmech? 

Než budu pokračovat, pojďme si ujasnit jednu věc: Všichni umřeme. Nikdo 
z nás neví jak ani kdy, ale nikdo z nás tu za sto let nebude. Smrt je vlastně 
v této nejisté době naše jediná jistota. Víme to všichni, že? Protože mám pocit, 
že se tak většinou nechováme. 

Denně na světě zemře 30 tisíc lidí hlady. Třicet tisíc! To jsou třeba všichni 
obyvatelé Písku. Třicet tisíc, a v televizi se o tom nemluví, v novinách taky 
ne, a já o tom píšu poprvé… Co chci říct? Že denně umírá mnoho lidí, ale 
my v našem naleštěném moderním světě máme pocit, že to tak vlastně není. 

Nechci zlehčovat bolest ze ztráty blízkého, jen bych chtěla poukázat na fakt, 
že smrt je naše známá, a ať chceme nebo ne, potkáváme se s ní každý den, když 
vyhazujeme shnilé jídlo, odstřiháváme uschlý list na květině, zabijeme mou-
chu… A že smrt i narození člověka, myslím teď ta přirozená smrt, stářím, je 
součást života každého z nás, jako třeba právě to narození. Minimálně v tom, 
že každý z nás se někdy narodil a někdy zemře. Každý den jsme svědky toho 
nekonečného koloběhu, narození a smrt, narození a smrt, uvědomujeme si, že 
jsme jeho součástí? Vím, že se stávají nehody, neplánované a možná i trochu 
plánovaná úmrtí se taktéž stávají denně. Sama jsem se už s několika setkala… 
A to bolí, nepopsatelně. Ale proč sami sobě nalhávat, že tu budeme navždyc-
ky? A chovat se tak, jako že si můžeme nashromáždit stamilióny na posmrtný 
život? Když víme, že po smrti je nám stejně celá sbírka aut i vzácných brouků 
k ničemu? Proč se tedy té smrti bojíme? Možná máme pocit, že nestihneme 
všechno, možná se bojíme, že nám něco uteče. Že budeme litovat…

Jak je mým zvykem, více otázek položím, než zodpovím. Ale u smrti mi to 
nevadí, protože zrovna u ní nikdo z nás nemá odpověď na tu nejzásadnější 
otázku. Co potom?

ALŽBětA ČÁPOVÁ, studentka Waldorfského lycea Č. Budějovice

Bojíš se smrti?

Pohřební služba Foitová – Vrba
4.10. ludmila Javůrková,Protivín, 94 let
5.10. Zdeňka Fritzová, Písek, 88 let
5.10. Jaromír Huleš, Písek, 56 let
5.10. anna Sloupová, Písek, 90 let
5.10. Ing. vladimír Mokerský, Písek, 73 let
8.10. anna kurandová, Písek, 67 let 
10.10. eva Taušlová, Písek, 81 let
11.10. František kovařík, Ražice, 81 let
13.10. Josef Růžička, Praha, 75 let
16.10. Jan velík, Písek, 54 let
18.10. Josef Fíla, Písek, 85 let
19.10. Růžena Maroušková, Kluky, 74 let

Pohřební služba Habich

6. 10. Marie Staňková, Vimperk, 81 let
8. 10. david Houdek, Mirovice, 31 let
9. 10. Milada ložková, Dědovice, 81 let
9. 10. Jaroslav vavruška, Skály, 68 let
10. 10. Jan klimeš, Protivín, 73 let
11. 10. Miloslav Nový, Písek, 92 let
11. 10. věra lojdová, Žďár, 86 let
14. 10. Marie Jarešová, Protivín, 74 let
16. 10. Helena Mikešková, Mirovice, 87 let

Pohřební služba 
  Městské služby Písek
9. 10. Jiřina Supová, Písek, 90 let
12. 10. Marie Stropnická,Písek, 75 let
17. 10. Petr Fišer, Písek, 68 let
17. 10. Josef Mašík, Písek, nedožitých 78 let

4. 10. Tereze Sobíškové, Písek, syn Štěpán Opava
4. 10. Ing. kateřině Novákové, Praha, 
 syn Jakub kahoun
5. 10. Barboře Mošnové, Ražice, 
 dcera adriana Mošnová
5. 10. Marice kašparové, Písek, syn Martin kašpar
6. 10. anně Zabilkové, Dolní Ostrovec, 
 syn Richard Zabilka
6. 10. lence Soldátové, Záluží, syn Jan klomfar
7. 10. Michaele Marešové, Písek, 
 dcera dominika Marešová
7. 10. Gabriele volné, Zvíkovské Podhradí, 
 syn Matěj Zavřel
7. 10. kristýně voborské, DiS., Tábor, 
 syn adam Chvála
7. 10. Bc. Zuzaně Holubové, Stará Vráž, 
 syn Marek Holub
8. 10. Bc. denise kopřivové, Písek, 
 dcera Rozálie kopřivová
9. 10. Michaele Neumannové, Ševětín, 
 syn Jakub Neumann
9. 10. Ing. Haně dolejší, Vimperk, 
 syn kryštof dolejší
9. 10. alici krčmárikové, Písek, 
 syn adam krčmárik
10. 10. Mgr. Barboře kolářové, Písek, 
 dcera ester kolářová
10. 10. lucii Ouředníčkové, Vimperk, 
 dcera Štěpánka Ouředníčková 
12. 10. Bc. Sáře Švecové, Písek, 
 dcera Rozálie Čedíková 

12. 10. Pharm.D. lence veselkové, Katovice, 
 syn lukáš veselka 
12. 10. Žanetě Sochorové, Čimelice, 
 dcera adriana Buzická 
14. 10. Michaele kočanové, Písek, syn adam Solař 
14. 10. Jitce Svobodové, Písek, syn Hynek Svoboda 
14. 10. kláře linhartové, Písek, 
 dcera Florence velíšková 
15. 10. anetě Holánové, Svatkovice, 
 dcera eliška Jarošová 
16. 10. anetě kačmárové, Bohumilice, 
 dcera klára Sluková 
17. 10. dominice Rodové, Volary, syn Petr kes 
18. 10. lucii Maškové, Malé Nepodřice, 
 dcera Sofie Mašková 
18. 10. lucii Zíkové, Bělčice, 
 dcera eliška Hlaváčová

Narodili se:
Vítáme a loučíme se Písek hledá vedoucího 

odboru výstavby
Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlásila 
výběrové řízení na místo vedoucího úředníka/
vedoucí úřednice – vedoucího/vedoucí odbo-
ru výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Písek.
Místo výkonu práce: správní obvod města Písek 
jako obce s rozšířenou působností, předpoklá-
daný nástup: 1. ledna 2022 nebo dle dohody.
Platové podmínky: platová třída 11 dle nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. (22.980 – 33.790 Kč podle 
délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
PředPOkladY: způsobilost k právním úko-
nům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let.
POŽadavkY:
•	splnění	kvalifikačních	požadavků	vzdělání	
podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění; 
požadavky splňuje uchazeč, který má:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 
bakalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo práv-
ního směru
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 
a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
•	komunikační	a manažerské	schopnosti,	spo-
lehlivost, časová flexibilita
•	znalost	práce	s PC,	řidičský	průkaz	min.	sk.	B
•	praxe	ve	veřejné	správě	na	uvedeném	úseku	
výhodou

více informací na webu města, přihlášky do 
vř nejpozději do 27. 10. 2021.



SOUtěŽNí KŘíŽOVKA

Ke konci 19. století byl Písek královským městem. Sídlilo zde okresní hejtmanství, okresní 
zastupitelstvo, krajský i okresní soud, krajská věznice, berní úřad, četnická stanice, velitelství 
pěšího pluku č. 11, prapor zemské obrany, hřebčinec... A o bezpečnost občanů staral se městský 
policejní úřad, který řídil komisař, jemuž byli podřízeni ... / tajenka/... 

Ze správných řešení zaslaných DO ČTVRTKA 28. 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! 


