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Milí čtenáii,

jak jsme slíbili, zno\'Ll vás poinformujeme o za:1írnavostech v naší škole, piineseme piíspěvky jak

z kulrurních, tak i sportovních akcí, dáme r.ám několik dobr'.fch tip na prázdtiny a snad r'ás
r'naší literámí rubrice i trochu pobavíme. Pololetíuž 1e zzse zdáně (možnáinezdátně) za námi,
a my Se tak m žeme naplno věnovat aktir'nímu odpočinku u našeho pololetního expresu.
TentokrátpÍtcházírne s anketou, rozhovoÍem se zz:fmavou osobou 2 zábavnou stránkou.

Dnešní vydáni pro vás opět piipravila redakční ndz _ tfida BtI _ a musíme S potěšením
konstatovat, že Se k naší polovině informatrkri pňidala i dfuhá část _ progÍamátoži. To nás
samozÍejmě těší, a 1en doufáme , že podle jejich \rzoru se k nám pňipojí i další studenti naší velké
školy. Název našeho počínání totsž poiád ještě není ustáleny, L Y! tak máte možnost se k jeho

konečnému tirulu q,jádiit. Tentokrát jsme naše snažertt nazvali jako 
',Pr 

mkaiiny... Ten piíští
název ještě stále nechceme ptozradit, i když ie asi riplně nejvydaienější. Vrátíme se tím toaž
ke jménu časopisu, ktery zde vycháze| ve|mi pravidelně, byl chloubou našeho ristavu. A zde se
právě nabízí hádanka pro vás všechny. Jaké jméno bylo s časopisem vždy nerozlučně spojeno?

To je otázkapro všechny! Vaše odpověď očekáváme r' redakční schránce ve tiídě B1I.

Chtěli bychom poděkovat všem piispěr'ovatelťrm (i když ne vždy dobror'olnfm) a všem

pomocníkrim. Jsme opravdu tádi, že jsme je našli.

Piejeme várr' pňíjemné ,,počteďčko.., hodně dobrych známek, spoustu zábavy a szmoziejmě

skvělé a slunečné p zdniny. Učitelskému sboru děkujeme za qpělivost apÍedáváni poznatkri
a zkušeností. Chceme všem popiát poÍádn,f oddech a získání nové ener5'ie, kterou musíme
všichni nabrat na další školní rok.

Za vzši pÍíze děkuje B1I

Co se děje?

Vrcholí závěr školního roku a nďe nervozita pomalu pŤechazí do stádia pohody, uvolnění
a kl idu po bouŤi!

Co se bude dít?

PÍtcházelí PRÁZDNINY a s nimi dva měsíce oclpočinku, pohody, klidu ocl písemek, zkoušení

a učení. Mrjžeme si užívat u moŤe, na plovárnách, mrjžeme si zasportovat, zatáboítt, zatrampotlat
a zaÍádtt na rŮznych rockoÚ.h koncertech a festivalech. Někteií si také zabngidničí, aby okusili,
jak chutnápráce, a r,1'dělalr si tak trochu peněz.
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Co se dělo?

Druhá část školního roku piinesla iadu akci, kde naši

tak i odborné znalosti.

Tiídy A1, 81, C1, Dl absolvovaly lyžažské v'.icviky v Krkonoších, navštívily fiImové

piedstaveď s názvern Sík lidskosti. 81 podnikla r1ílet do Prahy,
kde zhlédla ďvadelní pňedstavení Gazdjna roba v nasťudování

Divadla Na zábraďí, poďvala se do zákulisí a prohlédla si Slavín.
Dl pro změnu zvoltlajako cíl svého bádání pivovar v Protivíně.

nastoupily během nora zbiezna na praxe, tĚídy 82 a D2 podnikly
exkurzi do Temelína z později také do Prahy, stejně tak jako C2
z A2, které navštívily ďvaďo. Tiídy A2 a B2 vyrazily na povinnf
turistickf Ll:riz na Stědroďně. Všechny 4 tiídy druhych ročnílď

také zh|édly frlm o Nicolasu Wintonovi. TÍida A2 ukončila školní

rok velmi pŤíjemně ptocházkou na Ž;,,,.

vykonaly povinné praxe, 83 podnikla vylet do Prahy, E3 si zzÍidťra

exkurzi do pivovaru v Ceskych Budějovicích a tovněž navštívila

ďvadelní piedstavení, po kterém se poďvala t do zákulisí Divadla

Na zábraďi. TÍida 83 strávila sr,trj rrylet na Lipně. Také všichni

tÍeťáct mohli zapÍernyšlet nad židovskou problematikou a druhou

světovou válkou. Anketu qkající Se tohoto filmu piinášíme
na dalších stránkách.

si počátkem dubna r,ryzkoušely své literámí schopnosti

pii maturitní ptáct. Pro všechny tňídy byly'uskutečněny poŤady

o B. Hrabalovi a o Písecku v literatuie. Květen už byl ve znzrr.'etlt
nervoztty 

^ 
následného uvolnění, konaly Se toaž zkoušky

z dospělosti. Většina ze studenťu rispěšně dokončila stuďum
na naší škole, a obdržela fudlž své maťuritní rrysvědčení

pii slar'nostním piedáváru ve Svaté Trojici.

Tiídy A2,B2, C2, D2

Tiídy A3, 83, C3, D3 aE3

Tiídy A4,B4, C4,D4

VoS _ studentr 3. ročníku měli napilno v posledním t'.idnu školy, jelikož je čekala absolutoria.
Po rispěšném zvládnutí této velké zkoušky obdrželi titul Diplomovzny specialista (DiS.).

Jak vidno, akcí na SPŠ a VoŠ je více než dost, 
^ 

oPtav'du se tu tedy nenuďme. Takhle aktivně
jsme vyplnili naše druhé pololetí. Nesmíme opomenout, že Se zde konaly rŮzné soutěže jak

kulrurní, tak i sportovní, pii kterych našl' žáct získali mnohá ocenění. Nagiíklad pii matematické
olympiádě byli velmi rispěšní v krajském kole naši studenti - ondiej Sejvl, Václar' Pavlor'ec,
Michal Skulka a Josef Němečelr. Jistě stojí za zminku, že velmi skvěl ch rispěchri získali naši

studenti pii krajském kole SoC, jmenovitě napiíklad z naší tiídy J,Íi Hybek získal 1. místo, ze
tiídy D4 to byli David Ríha a Jan Slajs, kteií také obsadili 1. místo, 2. místo si zasloužil Martin

Srir'a ze tžidy C4 a 3. místa patiilaJanu Hanzz\ovi ze tňídy 84 aJanu Zárubovt ze tiidy D4..
I ve sportovních kláních jsme dokonale Íeptezentovali. V silovém čtyňboji žákŮ SS získal

r' kraiském kole 2. místo Jan Hošek a v republikovém finále snowboard slalomu obsaďl 5. místo
Petr Hoštička. Většina Úš. imenovan;ích srudenťu pak byla oceněna u starosťy města Písku.



Anketa školv

Ke konci školního roku 
i:,-. 

se vydali rnezi srudenry školy, a to do prvního, druhéhoa tretího ročníku, abychom udělali ,,rychloanketu.. tfkající se akcí tohoto pololetí a celkovéhodo1mu studenru na škole . otázky, 
'" 

ki.,é studeno oápo,,i da|i, zněly takto:

Prváci, druháci a tÍeťáci se zričastnili filmu Sík lidskosti, vypovídajícím o dobru, kteréudělal Nicolas Winton během druhé světové války p,o á,kou repubtiku. Byl jsi i ry na
_tomto filmu, pog1ígadě jak na tebe tento dokument zaprisobil?
Jsi spokojen na SPS a VoŠ?
B1íží se ptázdniny a s nimi i druhy sportovní den. Tentokrát proběhne ve črvrtek 26. 6.Těšíš Se na něj a zričastníš se i ty něiaiym sportovním lrykonem?
Jakou máš oblíbenou skupinu, zpěváka'.bo zpěvačku?

Některé reakce na anketu byly piekvap ující, od děsiv,.ich riprk až po nastrčení iinéhočlor'ěka, ktery nám byl ,,pied|9z!n.. ) ^bv 
*i. otázky zodpověděl. Nakonec se nám pieci jenpodaiilo získzt pár skoro normálních odpávěď

1.

2.
3.

4.

1,. ,,Bylo to smutny."
2. ,,Hm, celkem jo."
3. ,,Áno, těšim...
4. ,,Lunetic.:-D "

1. ,,Dojemné, pěkně udělany...
2. ,Jsem spokojen."
3. ,,Dobré pro sblíže ru, poznáru.

Dobrá by byla ričast všech studentu..
4. ,,Nohavica."

1. ,Jéžiš,jsem to moc neviděl...
2. ,,Pohoda."
3. ,Jo, těším, z častním.,,
4. ,,Kabáty.,,

1,. ,,Iam jsem nebyl."
2. ,JO!, .
3. ,,Netěším, a]e z častním...
4. , ,Operace Artaben. ' .

1. ,,Ale jo, dojem dobrej...
2. ,Jde to."
3. ,,f.ěším se a z častním se...
4. ,,Metallica."

1. ,,Uplně 6žasnej.,,
2. ,,Pruměr...
3. ,,Ne a nezričastním se...
4. ,,Nemám...

1., ,Ne."
2. ,,AÍlo...
3. ,,Těším, nezričastním, já ťu dneska

končím...
4. ,,Rug. against the machine...

1. ,,Bylo to fajn."
2. ,,Velmi."
3. ,,Ne|sem tu a netěším...
4. ,,Kabátt.,,

1,. ,,Docela dobry."
2. ,,No, líbí no...
3. ,,Těším, ale nez častním...
4. ,,Tňeba Nightwish..



PŤipravili isme pro vás rozhovor

s PhDr. Havlanem, kterf se ťrčastní

mnoha školních akcí, ie iedním
z oÍganizátori soČ a angažuie se

i v kulturním životě naší školy. Dtikazem

ie nedávná qistava fotografií Písecka.

Vernisáže fotograÍií, které isou umístěny

na chodbě naší školy, se ťrčastnili téměŤ

všichni studenti.

obecně se o Vás ví, že jste pÍipruvoval

ryfstavu rlkaiící se Písku. r,k dlouho

ttvala pžÍprava?

,,Zajímám se dlouhodobě o historii Písku

a odmali čka ád fotografuji. Tyto dva zá1my

jsem spoiil a desítky let si fotografuji písecká

místa, která se zásadně mění, kde Se staré

domy mění za nové. Proto když jsem pied

pěti lety našel na internetrr projekt Kra1ina 7a
školou, dom]uvil jsem Se s některymr žáky

školy a společně jsme ke starym fotografiím

poÍtzovalí současné záběry těchto rníst.

Práce byla náročnější, než jsme očekávali

a protfila se o několrk let. Až teprve

v tomto roce jsme dotáhli některé dvojice

fotogtafi. (star.fch a současn ch) k finálnímu

zptacovánt,,,

taká je Vaše nejoblíbenější kniha?

,,Bible. Zaám ie nepiekonaná a asi

nepieko natelná.,,

r,ky i, Váš oblíben spisovatel?

,,Mika Waltari."

také máte obHbené zpěváky/zpěvačky?

,,Louis Armstrong, Jiií Suchy a Hzna

Hegerová...

Navštíuil jste Písecké slavnosti?

,J.' isem tam procháze| a poslechl si

trochu hudby."

Sledufete EURO?

',Nesleduji, 
ke Sporru rnár':vztah stále

negativnější. Vaď mi chor'ání fanoušhi, není

to sport, kter".f b;irual. I když jsem měl fotbal

tád,už na něj neďr'ám...

I,Iv máte oblíbeny žánr Íilmu?

,,Fllavně dokumenry...

Sledujete doma často teleuizi?

',I 
k televizi mám čím dál tím r.íc negatir'ní

vztah,0Ůd1ž ji nesleduji.občas se poďr'ám na

dokument, někdy na zprásry, ale televizi

k životu nepotiebuji. Využívám spíše

intemet."

!,ky názot máte na letošní soČ?

,,V posledních dvou letech její riroveĚ silně

vzrostla, ptotože se do SoC pňihbšuií

i maruritnt p ce. Chtěl bych, aby SoC na

této rovni pokračovala...

Máte raděii kino nebo divadlo?

,,Mám rád hlavně operety, ale v posledních

letech jich v Písku hta1í málo. Choďm také

rád do knihovny, nejen v Písku, ale

í v Praze.,,

ByI jste někdy v zahraničí, popÍípadě

kde?

,,Ano, jezďm každoročně. V podstatě jsem

viděI všechno, Co jsem vidět chtěl. Letos

jedu na jeden ostrov v Neapolském zá|ivu.

odtud chci ještě iednou navštívit Pompeje

a Vesuv. Chtěl bych určitě v budoucnu

navštívit Turecko a jezďrn hrozně d do

Chorvatska."

Katežina Samcor'á' B1

Martin fup1i, r\2

Martin Suchan. B1



Spotovní soutěže

Naše škola se pravidelně ričastní všech sportovních aktivit, které se v Písku konají.
Zde pÍinášíme soupisku informací o umístění našich žákŮ.

Florbal

Stolní tenis
Basketbal

Siloq' čryiboj

Sportovní \ezertt

Snorvborďng

Umístění:

2. místo _ okresní finále
1. místo _ okresní fnáIe

3. místo _ okresní fináIe
1. místo _ okresní finále
2. místo - okresní ťnáIe

5. místo jednotlivci _ republikové fnáIe
petr Hoštička)



LyžaÍs\i vycvik tŤídy B1I

Každy rok poiádá naše škola lyžaisk1' kutz pro první ročníky, tedy stručně a jasně iečeno

',Lyžák,,. 
Na tuto akci se asi těší oprar.du r.šichni" A to i ti, kterí na hory ncjedou. Naskytá se totiž

šance odpadnutí mnoha hodin Nejen pro nepňítomnost profesoru, ale hlavně i pro nepňítomnost

dané tiídy. -fo s sebou nese oddych i pro kantory, kteií napiíklad r' B1I učí Náš kurs se konal

koncem ledna, a rrysvědčení jsme tak dostávali se zpožděním.

V pátek 25. 1. v osm táno jsme se sešli pňed školou, kde byl pro nás piistaven autobus" Ten

nás odr'ez| do krásného prostiedí Krkonoš, a to na Portášky. I(dyž jsme doruzí|l na místo, bylo

krásné počasí a na sjezdovce Se proháněla spousta nadšcnych |yžarŮ. Jelikož Se naše chata

nacházela až na samotném r.rcholu Portášek, nczbylo nám ruc jiného, než tam rryjet lanor.kou.

F{ned poté, co jsme se ubytovali r'e srrych pokojích, čekal nás oběd a také první 1izda Pňi ní jsme

byli rozděleni do skupin Další den se tedy mohlo začít s ricvikem. Bylr t tací, kteií na lyžích či

snorvboardu rukdy nestáli, ale musím ffct, že po několika málo dnech jsme všichru zvládll

základn pn.ky jako zatáčení, sjíždění pluhem a s^ÍnozÍejmě zabtzděnt. Jelikož jsme v pondělí byli

už dost unaveni, nastal takzvany ,,kriticky den... I)ro mě a ieště dalších pá, spolužáku to

zn^menalo rrysrup na Sněžku, což p^tíj, k jednomu z mych ne1hezčích zážttkti. ostatní šli buď do

Pece pod Sněžkou a někdo zrjstal na sjezdor'ce N[usím Íict, že počasí nárn během našeho pobytu

celkem rryšlo. Zbytek ryd''. jsme většinu času strár,ili sjížděním sjezdor.ek Pátek 1. 2. pro nás

znannend konec našeho rydenního ,,Iyžáku,, Naskládali jsmc r.ěci do autobusu a čekala nás cesta

domu. I piesto jsme, že jsme měli i pár nepňíjemnych urazu, užLli jsme si spoustu legrace. Ale

hlar'ně jsme se všichni lépe poznall'. Už se těším na další společny qílet" A myslím, že nejsem
jeďná

Martina l{rejčová, 81



LyžaÍslcf {cvik A1S

Začátkem roku se začínaií konat lyžaiské ''".icviky. Jejich cílem je srudenty naučit lyžovat, jezdttna

snowboardu nebo zdokonalit jejich schopnosti. Rád bych porryprávěl o ,,Iyžáku,, tfidy A1S,
kterého se zričastnili i někteií studenti druhého ročníku.

V polovině ledna Se scházelj studenti obou tiíd pňed školou spolu se soymi kantory.
Zvědavost a nedočkavost záitlra z žákŮ čekajících na autobus. ,,Doufárr1 že pojedeme nějaky-
dobr.'.im autobusem,.. iíkali si. Naše skupina druhák věděla, co nás čeká. Mírně jsme prvákrim
naznačovah,že se nemusí obávag že vše bude fajn. Konečně piiiel ,,t:ráš,, autobus.Jeho piíjezdem
začah někteií zmatkovat a nesmyslně se hmuli dopiedu, jako by čekali, že o něco piijdou. Po
nz\ožertt zavazadel do kufru se nastoupilo do autobusu a fíí do Krkonoš. Během cesty do Velké
Úpy část žák spala, část koukzla na f'lmy na notebooku a zbytek si dopiával dobrot, které lsme
všichni dostali iako svačinu.

V poledne se doraz1|o na místo, věci se rryložily, nastrkaly do malé rolby avynzí|o se směrem
k lanovce. Učitelé zaÍídtlj tiket na jednu 1ízdu pro osobu. opět nastaly zbytečné obavy typu,,kdo
pojede se mnou na lanovce... Po domluvě se obě tiídy nechaly bez problém lryvézt riplně
nahoru. Kzždj, si pak vzal své věci z rolby a domluvené skupinky studenťu získa\y od učitelri klíče
od pokoiri. Večer se všichni sešli ve společenské místnosti, kde byly podány instrukce a poučení
do dalších dnr1.

Bohužel první tii dny slabě pršelo a do toho foukal vítt. Zmoklé věci, zkažená náIada. Tohle
nikdo nečekal. ovšem na druhou stranu bylo k ďspozici mnoho jinych věcí. Kulečníli, stolní
tenis, televize a restaurace ztr-:'ěnily náladu v lepší. Někdo si relaxoval na pohovce, Jínj,si dopiával
klidu v restauraci u kávičky. Někteií stíhali více činností najednou. Studenti prvního ročníku
odpočívali u televize, zaárr,ico my druháci jsme si užívali biliardu a kávičky.

Ctvrry den skoro poiád sněžilo. Tím se samoziejrně zlepšily podmínky klyžování. Vše se
obrátrlo k dobrému. My jsme byli spokojeni, učitelé také. Konečně se dalo Ííct, že isme iezdili na
sjezdovce a ne na bahenru dtáze. Pád pňedcházel pádu. Kam lidské oko dohléďo, tam se někdo
válel. Ať studenti SPŠ nebo někdo i-y.

Velké pády nastaly zhruba zz po\ovinou svahu, kde se odpoledne vytvoiily obrovské boule.
Nerovnost byla i pro ty nejlepší snowboarďsty a|yžaÍe zkouškou zručnosti. Stačilo neodhadnout
svoji zběhlost a bum. ,,Auu, hzha, hihi, to je tÍouba.., slyšel každy, kdo spadl. Ále ďky zákonu
schválnosn postihlo z^ chvfli posmívajícího se totéž.

Den pied odjezdem z hor si každy balil svá zavazadla. Nepoiádek, hledání věcí. Snaha mít vše
co nejdffv sbaleno se ovšem ne vždy zdai]Ia. A proto se opakovaly další pokusy znovLl naskládat
věci do tašky. Nakonec se to a\e každému poveďo.

Ráno v den odjezdu jsme vstali,

svlékli povlečení z postelí, uskutečnili

poslední pravy a piedali uklizené

pokoje. od učitelťr jsme Se naneštěstí

dozvěděli, že rolba nepojede, protože
není sďh. Toto zlištění nás znepokojilo.
Měli isme pfu možností, i"k se dostat
dolti. Většina si rybrala cesťu pěšky.
Bohužel s batohy' sno'"vboztdy a |yžemi.
Bylo to fyzicky náročné, neboť cesta
činila zhnlba 4 km po lesní cestě.
Cestou zpět. do Písku si ale pňes všcchna
riskalí každy pÍáI vráat se a prodloužit si
pobyt"

Martin't'up1' A2
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Piinášíme piíspěvek od Jiiího Hfbka z naší tňídy. Jíž v minulém čísle jsme se s ieho literámím
nadáním setkali a teď si mrižete piečíst další povídku s tímto vskutku tajemnym názvem.

Bezdomovec

Vftah Se pomalu blížil k r,rysunuté plošině na zvláštním ochozu. CeIá stanice byla složena
z podlaží kruhového ťvaru, j,ž měla na okrajích ony ochozy a ty byly vfsťveny na sebe od
nejmenších po největších a zase zpět. Zkrárka iako káča. Na vrcholu se tyčila vysoká věž, takika

posetá rťnnymi anténami. Všude kolem létaly nizné věci. Některé r'ypadaly jako anta, jiné iako
stíhačky a UFo. Pipin se S vyva|enyrna očima kochal tímto zvláštním, i asnym, okouz|ujícím

pohledem. Kabina dosedla až piekvapir'ě iemně. Na ovládacím panelu r,ytahu zača|o pod
obrázkem označující vystup blikat červené světlo. Poté se oteviely dveie, což bylo doprovázeno

zasyčením. Lidé a Spousta ruznych ťvoru na ochozech se ani nepodávali, jako by takovéto piílety
byly n^ denním poiádku. Pipin popadl so"i kufr od atnády, zabezpečeny nejnovějšími

technolosemi, a odvážně vykročiI vstiíc svému novému osudu. Po plošině došel na ulici a zrlovu

ho pňepadl rižas onoho místa. Není divu, že stanice vypadala tak kouzelně. Podlahabylz vyrobena

ze zv|áštního kovu piipomínajícího ÍTlÍamor, ktery se lehce, tak akorát, leskl na všechny strany.
Zábrud|t bylo pochromované a ozdobené všetijakfmi ornamenťy. Jeden z nich pňipomínal

pyramidu, jinj, zzse slunce. Vnitiď část ulice byla doslova poseta rťnnyrnt obchody. Jedním
směrem bychom mohli r'idět napiíklad Fredovy bublinky a opačnym směrem Joshovu zeleninu.
Některé nápisy byly psány anglicky, iiné poďvnfm znakow.fm písmem. Pipin se otočil a v tu tánu

se lekl. Ynzil do něj smradlaq', zarostly r'-:ruž v černém foztÍhaném kabátu a pronesl nev:.lr,frn
tÓnem: ,,Aaa| Další piistěhovalec! Všichni skončíte všichni jako já! Na ulici!.. Chlapec na něj
r,ryděšeně hleděl, jak kulhá dál. Vtommu to vše došlo.Je riplně sám. ,'Co já budu dělat? Kde budu
bydlet? Co budu iíst? Jak se ttr domluvím?.. To byly právě jeho myšlenky, které mu neustále

a dokola běhaly hlavou.

Pipin se tedy rozhlédl a vykročil ulicí. Stále a stále Se mu hlavou míhaly ony depresivní

myšlenky. Napadlo ho, že by se mohl dojít zept^t
do nějakého obchodu, zda exisnrjí nějaké riňady,

které by mu mohly pomoci. Vešel tedy do nejbližšfto
vchodu. Ve rryloze byly podsvícené barevné trubice
plné barevn ch bublinek. Dveie se samozieimě

oteviely Samy. Pipin se rozhlédl. Po zdech se plazily

zvlráštni wíticí housenky. Na stropě viselo skleněné
vajíčko, ze kterého pomalu vysnrpovaly světelné

paprsky. Vlevo seděla pafiz poďvn ch lidí. Byli

podivně oblečeni. Měli na sobě bundy pošité
toztrhzn'fmi kusy látky zrŮznych materiá|n. Z kalhot

iim vyčnír'aly něiaké ostny. Jedna holka měla v nose

blikaiící kroužek a vysokou čepici rozdělenou na dvě
části, mezi kterymi létaly blesky. Na stole pied nimi
Iežely poďvné barevné svítivé ampule. Yždy po jistě

chvíli si ienu ampuli piiložili na rista a stiskli a stiskli
knoflík zespodu. V ampulce se zablesklo, poté zhas|a
a iim se zaviely oči. Jako by usnuli. Muž za pultem,
zÍejrně prodar'ač, byl osázen,! něčím, co rrypadalo jako

piercing. ,,Co ru chceš? Tohle není pro tebe|,,, ZakÍíče|
na Pipa. Chlapec raději utekl zpět na ulici. Plny obat',
strachu a špatn1'ch zkušeností z nár.štěr. místních obchodri se loudal dáI. Po chr'íli uviděl temnou
uličku. Vešel do ní' sedl si za bedn<lu. která |ežela na zerni a zača| brečet.



Z temného místa naproti chlapci se ozr.alo chraplarrym hlasem: ,,Proč brečíš kluku?.. _ ,'Kdo
jsi?.. zeptal se Pipin. ,,Neboj, neublížírn a, odkud jsi?.. Konejšil ho tajemny hlas. ,,Pii letěi jsem

r1ytahem,.. odvětil Pipin. Strašidelny hlas pokračor,zI ,Já také, ale je touž dávno, stalo Se to pied

tiiceti lety. A víš co? Mám doceia hlad, široko daleko není nic k snědku!., Ze stínu se najednou

lrynoiila tňí metrová stv ra z na1ež1la r.šech srrych deset uší!

Pipin se bleskurychle zvedá na nohy a utíká temnou uličkou dál" Nesrvťrra vydává hlador.é

zr'rrky a je mu v patách. Chlape c padá na zern! Zakopne o nějaky piedmět. Pfišera Se na něj l'rhá.

Pipin hbitě uhybá, vstár'á a běží dál Po chvíli už nem že, 1e vyčerpany. Zastavuje. Pohlédne

nahoru a zJtstr', že se pied ním ryčí snad až padesáti metrová zeď. otočí Se a spatií slintající

nesrvriru, pňipravenou ho sežrat.

Pipin hleď .trr^Íi v rvái jisté smrti Vtom Se ozve silny impuls a oslní ho siln1i záblesk. Fllar'a

monstra se rozlétne na r.šechny Strany. Z konce zapáchz1ící uličky vychází nějak1i rnuž se zbnnl

\r ruce. Pipin, stále v šoku, se bojí, že rnu chce ublížit. Buší do q'soké zdt pied ním, avšak bez

rispěchu. ,,Není ti nic?.. Zept^ se muž Pipin je r1'děšeny Mlčí. omdlél'á. Zachtánce ho bere do

náručí a odnáší ho pryč.

Chlapec se probudtl. Ležel v pňíjemné poste|s', zdi okolo byly pěkně vyzdobené. otevicly se

dveňe a do místnosti vešel onen muž. Pňedstavil se: ,,Áhoj, já jsem Petr... _ ,J^ jsem Pipin,..

odvětrl chlapec. ,Já vírn,,. odpověděl Petr. Pipin se poďvtl, že ho zachtánce zná. Dostalo se mu

pňekvapující odpovědi: ,Jsem tvrij stryc...

Jiií I Iybck
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Matutitní ples tÍíd B4 a C4

V pátek 1'4. 12. 2008 se v píseckém Diskokomplexu Jih pružba) konal maruritní ples tĚíd 3,4
aC4 prumyslové školy v Písku. Kdo piišel, určitě sizatančil. K tanci l:r:áIav hlavním sále skupina
Top Band"

V .'p clubu se posťupně vystiídaly skupiny Parunoid, Ticho de pre cupé band a Pub-Animals.
Jako nástup si maťuranti piipravili téma ťrtěku z vězení. Možná je to téma hodné kzamyšlení,
ale o tom až |indy. Během večera vystoupily taneční skupiny Zip Písek a ČryiÍstek ze Strakonic.
Troufám si iícg že kdo piišel, tak určitě nelitoval. A kdo nenašel odvahu zavítat,tak o dost pňišel.

Kamil Lovás, 84

M.ii maturitní ples

Á i. to tady! Den s velkfm D alias mahrritní ples. Ještě nedávno isem si iíkal, že ie to ieště
daleko, že ner.rrá cenu se tím zab1rvat. A ejhle, je to nr!

Už od časného tána mi nohy pi'ešly do stávkové pohotovosti a je|tkož jsem byl nevyspalf
(v noci to Prostě nešlo), tak nezbylo nic jiného než si rryslechnout hlavní otganizátorku, lgvou
nohu, co se ii- nelíbí a co požadují. Tepnre okolo sedmé jsme se dohodli na nějakém
kompromisu a !á se mohl trochu nasnídat.

Tombola byla umístěna během chvíle a začz\o zdlouhavé nacvičován. Zprvl to vypadalo, jako
když se 11^ jednom místě sejde stovka cizích liď, kteií se v životě neviděli. Chaoticky se
zalnotávaL', zasekávalt... ZkÍárka další piíspěvek šedi vlasťr našeho choreografz, ,,P\eskyho... Zato
zvukďi jsme pfidali tolik let navrch,že tu bude ještě strašit v roce 3 000. Skoro zžbtečel smíchv!

Během tohoto ,,humbuku.. čas nemilosrdně kráčel dál a hoďna H se b|iž1|a... Či* b\íže byt^,
tím více rostla naše snaha ,,něco sesmolit.. geometrickou iadou. Naše reaktory hlásily
pÍetržeru... A naie dnou klid. Klid pied bouií!

Ále nakonec Se piece i.' všechno extrémně vydaiilo. Kdo něco ,,nevychytal,,, tak
improvizoval. Celkově to však mělo perfektně vypilovany efekt.

Martin Podr. B4.S

M.ii matufitní ples

Všechno zača|o už o několik měsícrj ďíve. Jenže ie pátek, den maturitního plesu a stále něco
chybí. Nevaď, to Se podá.

Generální zkouška, čas uuká a osudny okamžik nastává. Takové zďouhavé, pro někoho nudné
piedtančení' Ale už to tzk byvá. osmá hoďna a slavnostní násrup. Někdo se tňese a někdo si to
užívá. Já osobně se hodně bavím. R že, piípitek, polka s roďči. Mamka, babička, slečna a po
dvou panácích se skáká už zvesela. Naiednou blesk a jsme chyceni. Tedy jen na fotografri. ,,Taky
musím zkouknout diskotéku.., iíkám si' Vezmu slečnu z^ ruku 

^ id. se paiit. Pieci i.'
babička...musím se asi krotit. Ale vše jsme zv\ádh, užili isme si a pobavili se. A tak to má bft.
I ten náš marurák se povedl a stál za to|

l3
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Ach to táno

Určitě se ÍTlnou souhlasíte,že ráno r'ětšinou by"á nejhorší částí dne. Ať už musíte vstávat do

školy či do zaměstnání, tento téměi každodenní ,,rituál.. se vám ner'1rhne po cel1í život. Nebo je to

u vás jinak?

Yždyť si to vezměte ,Iežíte si v zahiáté posteli, nic vás netrápí a zdá se vám hezky sen. Právě

v tu chvíli většinou nastává okamžik, na kter..f se váš buďk těší celou noc. Zzčne hlasitě zvonit

a váš sen se náhle rozplyne. Nezb1rvá, než se zvednout z postele 
^ 

buďk vypnoul Pak už

následují každodenní činnosti, jako návštěva koupelny, snídaně, oblékání a další. I ty isou však

značně zďženy nntrj nemotomostí. Po absolvování těchto náročnych zkoušek se vydáváte do

školy, což se vám snaží značně znepžíjemnit ranní mráz. Když to ale všechno piekonáte, mtižete

se radovat z da|šího piežitého ránz a těšit se, až z^se ulehnete do své postele.".

Milan Durkov, 84

Ach to táno

Ráno m že bft buď pfijemné, nebo nepfiiemné Zá|eží to na více okolnostech.

Tieba na tom, co máme v plánu ten den dělat. Určitě se každému vstává lépe, když ví, že ho

čeká něco piíjemného. Tňeba jápakvstávám táda docela bny.I ty méně piíjemné věci, co k ránu

P^tÍí, dokážu tak oproti iinfm lidem zvládnoutbez většího pÍernáhání.

Jiné je to v situaci, když vím, že mě čeká napiíklad návštěva zubního lékaie nebo jíná

záIežttost, co zkazi náladu hned, iakmile se probuďte a vzpomenete si na ni. Takováto tána jsou

opravdu nepňíjemná. Zpostele se vstává těžko a i ostatní věci, co musíte zvládnoug jako by byly

dvakrát tak těžké a nesnesitelné než obyče1ně.

Dalším faktem ovlivóujícím vaše táno je to, čím jsme se v noct zzbyvali a v kolik jsme šli spát.

Když člověk usne včas, piiměňeně unaven pruci, tak mu probuzení nedělá takovy problém,
jako když vstává tieba po náročné společenské akci. Určitě to všichr:rt znárne, nevstává se pak

lehce. Když ten den máme ještě nějakou neveselou akci, nevstali bychom nejraději vribec.

Chtěl bych tedy podotknout, že kzždé táno bychom si měli snažit co neivíce zpfijemnit. Áno,

r'ydáte spoustu sil, ale za pokus to stoií, protože ne nadarmo se ffká _ iaké 1e táno, takovy je i celf

den.

Jan Sfkorovsk , 84

TÍídní sch z|gr
.l

Tfidní schrizky! Spoustě strrdentu toto Slovní spojení zpťrsobuje mtáz po zádech, jinym nedělá

vribec nic, ale někteií další z něho rna1í,,plné kalhoty... Nevím, kam bych měl patiit já, a\e 
^ikdyjsem si z toho velkou hlavu nedělal. ,,Roďčák.. prostě byl, je a bude, a pochybuJt, že ho nějaká

technická vyrnoženost zntčí.I když?! V budoucích letech by se mohl poňádat po internetu. Každ1i

by si nasaďl doma sluchátka s mikrofonem a mohl by si popovídat s učiteli. ONLINE stuďiní

prukaz by ukázal prospěch a pak už by mohlo piiiít klasické roďčol'ské kárání, tieba taky po

intemeťu nebo po mobilu, protože jaky sťudent by se v den roďčáku zdržova| doma! Myslím,

že v budoucích letech ie to docela reáIné a není to vrlbec špatny nápad!

I.ukáš Viktora, E,3



TÍídní schtizl<y

,Iohoto 
období, které se naštěstí opakuje pouze dvakrát do toka, se obávají r'šichni zričastnění.

Z pohledu učitelri je to běžná poňád dokola se opakující ruuna, která pro tu druhou stranu nemusí
byt vždy pÍijemná. Tato rutina spočívá pňedevším v hledání odpověď na nejruznější otazkv

usměvaÚch roďčri, kteií se piišli, ink si zpÍvu mysleli, vytahovat, iaké že to rna1i chytré,
zodpovědné děti, které nekouii, nefetují a ještě ke všemu se dobie učí.

A iak tak čas plyne a učitel r,1práví a vypráví, rismělry z t.váÍí posluchačri se pomalu vyttáce1í

a nejednoho z nich mnohdy musí všudypňítomnf učitel pňivádět k vědomí pár dobie umístě"y*i

fackami. Je-li akce ríspěšná, pozná se zpravidla tak, že se uštědiená rána wáa zpět. V druhém

piípadě je tčeba piivolat nějakého matikáie, ktery umí počítat alespoĎ do pěti, abv neprodleně

zzhá1il rnnasáž srdce. Takto oživení lidé se pak vrhají na svého zachránce se zaťar'"ími pěstmi a se

slolry: ,,Proč jste mě kfisili, 1á chci umčít!!!...

Tu nastává druhá fáze tzv. tiídních sch zek, kterou je uklidĎovánt po nastalém šoku, jenž ,

postihl ťyto rvory, Íkající si dospělí lidé. Slova ritěchy, jakfmi jsou napfiklad: ,,Nic si z toho

nedělejte, já jsem propad taky ienom ďikrát a terazky h.i... napoprvé většinou moc nezabítaJí, a\e

zlepšení nastává v okamžiku, kdy slyší totéž o ieďteli školy. Po této informaci se trochu vzchopí,

dodají si kuráž kávou z místního automatu a ještě jednou, tentokrát s pňimhouienyma očima' se

poďvají na r,yplatní pásky sr,7ch ratolestí. To, že rozrušení ještě zcela neodeznělo, prozndi na

ťyto ubohé, prací zkroucené liď, tiesoucí se hlas a kávou opaiené ruce. A když se konečně po
prilhoďnovém utrpení, zesláblí. a zpocent, p\azí ze tiídy ven' rna1í pocit, jako by Se ztovna

probuďli z piíšerného snu.

To, že to není sen, ale holá pravda, mě nutí k zamyšlení se nad tím, k čemu vlastně tato
shrornáždění jsou. Pro potěšení?Jak kdy a jzk pro koho.

Martin Dvoňák' 83

vž isou tady zase tÍídní sch zlry

PÍtchází ten neslavně očekávany den, kdy se všechny dětl začínají strachovat večera, až 1eJtch
roďče pčijdou domil ze školy a začnou dětem rryčítat chyby. Děti se bojí právě toho, jak na ně

roďče kiičí aiikz1í, že jsou hrozni a že odteď se musí jenom učit a rnají clomácí vězení. Mysiím si,
že chyba začíná 1iž u učitelri, kteií ieknou roďčrim, t. čem jsou jeiich děti špatné' t' čem by měly

piidat a co provedly. 
.fohle 

když učitel r,rychrlí na ,,chudáky.. roďče, není se co ďvit, že doma
dostanou jejich ratolesti co proto. Podle mého názoru by učitel neměl zapornínati na dobr'é r.ěci,
které děti dělají, a povědět právě i o nich roďčrim. Napfiklad, že Anička měla nejlepší rikol z dala

si s ním hodně ptáce, Itoman pomohl sebrat p^Í-,1učitelce rozs}pané učebnice a ještě jí podržel
dveie. Místo těchto informací se ale roďče dozví, že Anička neumí vyimenovaná slova, pii
hodině vyrušuje 

^ 
n^ vysvědčení dostane trojku. Roman rozbil vázu, když zlobil o piestávce,

a zas\oužil by potÍestat. Pak se nikdo nemrjže ďvit, že se děti do školy netěší, když iirn i pies
všechnu snahu, zase po tiídních schrizkách roďče vynadají. A roďče si rnrbec neuvědomí, že děti
schválně chyby nedělají a že když už něco provedou, snaží se r'še napravit. Ale to už r.ětšinou
nikdo ner'iď.
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TÍídní sch zka

J. 
-i 

víc než jasné, že tuto nutnou zprás-u musím povinně oznámir roďčum. Pilpadá mi to
jako riplná zbytečnost. Naši za rně známkv stejně nerrylepší, naučit se lát}iu iednotliw./ch piedmětu
musím sám, tak kde je nějaká logrlra? Roďče za nic na světě nepochopí. proč je na kiasifikačním
lisru kolonka pro neomluvené hoďnv (kten'ch mám víc než dost) 

^ 
bodorÍ SYStém našeho

tiídního učitele. oprar.du tomu nerozumí. nebo žtliv jiné době. Poprar-dě rečeno _ 1á sár.r' to také
nechápu. Už to viďm. . ' r.šechnv kuirurní akce, večírky nebo hlavně moje oblíbené rockové
a metalové koncerty piedern zakázané a o denní r-ětě ,,jď se učit.. ani nem]ur-ím. To všechno jen

ajen kvťlli tiídním schtizkám, kde ještě nejsou Stoprocentně Jtsté známky na rrsr.ědčení, které
piece stihnu r,ytáhnout.

Jestlr i já jednou prijdu ďtětr na tiídní schuzlrr-. \.Zpomenu si na sebe, jak jsem ru skutečnost' že

na mě roďče vyzvída1í prospěch u trídního učitele. nesnášel. Snad budu jako roďč chápal-ější

a odpustím si doma ttapny komentar k trídru schuzce srrlch dětí. Vždyť tňídní schuzka je jen

formalita, která byla, je i bude, a je jen na dětech a později rrrlad ch lrdech' iuk se ke sr.ému

vlastnímu životu postaví a jak se r'něm uplatní .\le žiji predstavou, že moje děti rni budou na

tiídních schrizkách učitelé jen chr.álit. Protože moje děu budou opra\'du chvtré, jak jinak než po
tatínkovt, že?

Petr Koláň. ts,3

A' zase ie tu tÍídní sch zka

I(dvž tuto r.ětu q'ikne náš tňídní učitel, v celé tfidě se fozezní iemnf šepot srovnateln1i se šumem
listí, ktery postupem času síIi, až se dostane do stáďa, kdy by si někdo mohl mvslet, že se r. naší
trídě odehrár.á souboj několika šelem. Ási každy zná ten okamžik, kd!. si zminěná slor.a

wslechne, a rázem si tak r'zpomene na sr'rlj prospěch. Téměi automatich' se spusrí usilol.né

piem šlení, jak asi docílit toho, aby se znánky rodiče nedozr.ědělr, piípadně aby se nedostar'ili na
zmíněnou tiídní schrjzi. Je zde samoziejmě možnost udat špatné datum, nebo dokonce zata1tt 1e1í
eístenci. ovšem tyto r'arianry obyčejně r.edou k jednomu nemilému telefonátu. Na jednom

konci je ucho učitele a na druhém ucho roďče. \I1-sledek ie pak mnohem horší než pÍirná pnvda.
Mvslím si, že 1e zbytečné ihát kl.uli prospěchu roďčum, 1eltkož ,,Iež má krátké nohv..' a \'e

r^.isledku nárn tak roďče r'ětšinou pouze wioží, co r-še máme zakázané a že bychom s tím měli

něco udělat.

Jan Smejkal, E3

IJž isou zase tÍídní sch zlq'.. . ?

Řekne-ll Se tfidní schrizka, jistě se nárn rybaví nejhorší den, kten- obr-vkle nastáv á dvakrát do

roka. Pro někoho muže tento památny den piinést pěkně zbičor-ané pozaď a pIáč, pro někoho

risměr' a pochr'a\u. Já osobně si pamaru:1t, že na zákIadní škole se žáci vždy pied roďčor'skfmi

schuzkami chovali zdr.oiile a mile, ale bohuže| už to bylo jako nošení diír,í do lesa. Učitelé si na

nás pěkně smlsli a oplatili nám pětrměsíční trápení. Našli se i takor-í učitelé, kteií nás i chválili, ale

v naší tiídě to bylo možná r. pn-ní trídě V dnešní moderní uspěchané době už 
',roďčáky..nejsou

to, co bÝr.alv a znarnenaly N{oc Se na ně nechoď, a když už dostaneme wnadáno, tak Se ru

naskytá hodně znárná odpověď: ,,Ale mami, dyt, za to nem žu.To ten náš pan učitel! on si na

mě zasedl... 
. l 'o, jesti i to bude fungor.at, mužete ryzkoušet samr r\le risledek bn.á r'ětšinou

stejnÝ Je poznat na tom, jak si žáci pornalu sedají na sl.á ztna|o:,aná pozads' 
N,Íartrn Uhlíi. E3
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Reportáž - Ptaha

Dne 1. 11.20a7 isem se zričastnil společně se svou tfidou exkurze do Strže u Prahy a poté do
samotné metropole Ceské republiky.Ve Strži jsme navštívili b;ivalé letní sídlo Karla Capka a jeho

ženy" Zde jsme zhlédli několik videodokumenrri o Capkově životě včetrrě lednoho r'idea o jeho

bratrovi Josefovi. Dále isme si prohlédli expoztci, ve které nechybělo mnoho originálních věcí,

které Capek používal. Napiíklad obleky nebo originály leho vysvědčení. od pr r'odkvně se nám

dostal vysažny v'.iklad k celému jeho životu.

Po odjezdu ze Strže isme se piesunuli do centra Prahy na kubistickou {stavu. Zde nám bylo

osvětleno kubistické umění. Pruvodkyně pro nás piipravila několik rikol , z ruchž zz zminku sto!í

hlavně porovnávání naší doby s 19. stoletím. Po prohlédnutí galerie |sme se vydali zpět směr
Písek. Myslírn' že to byla velmi poučná exkurze akaždy si z tlt něco odnesl.

Petr Kolái, E'3

,,. 
'... . ,.,,,.,,i.i
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Vylet do Prahy

\r pondě|í 9 . 6. 2008 naše tlida B 1 společně sc tňídou E3 a A2 nar'štír,ila Prahu. Na programu
jsmc měli nár.štěr.u ďvadla Na zábrad\í a polovina z nás ještě prohlídku Vvšehradu. Dir'adelní
pňedstar'ení Gazdtna roba mě velice zauja|o. Už i.. ďky hereckému obsa:lení Po skončení
pňedstar'ení nás dále čekala prohlídka zákulisí ďvadla, ktcrá byla r.elmi za1ímal.á. Poďvali jsme se
do maskérny, kosrymémv a všude jinam, kam se obvčejnÝ nár'štěi'ník dir-adla nepodír'á. Na
Vyšehradě jsme si prohlíželi pomníky vyznamn1'ch osobností a dáie už nás čekala pouze cesta
zpátky do Písku. E,xkurze byla velmi zajímavá a dozr-ěděli jsme Se spousru zrjímarÍch informací.
Ráda bych Se tam poďr.ala zno\.u.

\Iartina Krejčová, B1
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Gabriela Preissová _ Gazdjna toba

Pňedstavení, které jsme viděli, nárn velmi mistrně piedveďi herci Divadla Na zábradlrí.

Z některych jmenujme alespoĚ Pavla Lišku v roli kožišníka Samka, Davida Švehlíka jako Mánka,

Zdenu Hardbolcovou jako jeho matku a v roli E'vy krejčíiky q'stoupila Kristína Maděrovičová.

Podáď tohoto ďvadla nám objasnilo pojem nadčasor'ost ďvadelní hry. Všem se nám líbilo a jistě

bychom ještě někdy chtěli zavítat do Divadla I.Ja zábrad|ípopfipadě do kamenného ďvadla.

lv{ánek, syn z r'elkého statku, miluje krejčíiku Evu. Mánkova rnatka má však pro syna r,1.branou

bohatou nevěstu, a proto trvě r'ryčte, že Mánka I^ká, aby se dostala na gÍunt. Uražená Eva dá
Mánkovi r.olnost, ač ho miluje, ayezfi:'e si kulhar.ého kožišníka Samka Nemriže však sr.ému muži

pfiryknout, a když jt wazí piipomínkou, že sarna za Mánkem běhá, prchne se srrym milencem,

nebot' ani on není v rnanželsn.í šťasten. odchází spolu se zemědělskymi rolníliy do Rakouska.

E,r.a naléhána Mánka, aby si jtvzalzaženu. Nechce byt jen jeho ,,fobou.., nechce bft druhyrn jen

pro smích. Mánek je slaboch, není schopen dát se pro ni rozvést. E'va je tak velmi morálně

porižena, v zoufalswí se vrhne do Dunaje.
Autorka podává otiesn1l obnz vesnického žlvota ovládaného peněžní morálkou

a piedsudky všeho druhu, které zpťrsobují neštěstí r'žirrotech mnoha liď.
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Zaiírnavé tipy na ptázdniny

Letrrí r'olné dny v nás vždy -'yr,'olávají touhu po něčem neobr,7kiém. Většinou 1ezdirne za
sluníčkem, t když toho máme i u nás dost, ale hla-u'ně nás láká moie, které nárn zde chybí"
Pňinášíme informaci alespoá o 4 zemích, do kterych bychom se mohli poďr'at PatÍi k rum
nedaleká ltálie' slunečné Chorr'atsko' trochu vzdáleněiší Bulharsko a nádhetná a luxusní Francie.

Itálie

Itá[e je stát ležicí v J1žní Evropě na Apeninském poioostrově.

Na Se\reru hraničí s Francí (488 k-), Šrrycarskem (7 40 k-), Rakouskem (430 k-)
a Slovinskem (232 k.). Uvruti Itálre Ieží dva městské státy: \ratikán a San Marino' Z wchodu
Itá[i omyvá Jaderské moňe, z 1l'hu IÓnské može a ze západu Tyrhénské moie. Celková délka

pobieží je 7600 km. K ltálii p^tÍí dva velké ostroly ve Stiedozemním moii: Sarďnie a Sicilie.
Itálie je členskou zemí E,vropské unie a NATo.

Hlavní město: fu- (Roma)"

Rozloha: 301 203 ktn2 (z toho 2,04 9Á vodní plochy)
Neivyšší bod: Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur (1748 m n m)
Počet obyvate|:57 715 625, Hustota zalidnění 194 ob / kr.rr,

Jazyk: italština , Nábožensťví: katolické

Státní riwar a státní zÍizení: republika Vznik: 17. biezna 1861 (sjednocení městskfch Stáťu)
Prezident: Giorgro Napolitano ("d 15. 5. 2006) Piedseda vlády: Silvio Berlusconi (od
15. 4.2008)

Měna: euro @,UR)

S eznam geo grafic\ich riwarri

moŤe: Ligurské moie, Tyrhénské moie, Stiedozemní moie, JÓnské moie, Jaderské moňe
zá|ivy:Janovsky záItv, Gaetsky záItv, Salernsky zá|lv, Tarentsky záhs,, Benátsky záItv

prťrlivy: Messinsky prrilil., otrantsky prulrv, Borufácky pr lir'

ostrovy: Sicílie, Sarďnie, E'Iba

poloostrovy: Apeninsk1í poloostrov' Salentina, Kalabrijsky poloostroY, Gargano
pohoií: Ápeniny, Alpy, Dolomity

iezera.. Gardské jezerc (I-ngo ď Garda), Como, Mag5'iore' T.rasimenské 1ezeto
Íeky: Pád, Tibera ffevere), Amo, ofanto, Sineto

Podnebí:

Alpy Ieží v mímém pásu s rozdíly mezj vrcholy hor a ridoiími. Pádská nížina má chladnv
r.nitroze.msky charaktet. Zbytek rizemí Leží v subtropickém stňedomoiském pásu s r,vpickym
horkym suchym létem a mírnou zimou bohatou na sážk,1.

Obyvatelstvo:

S téměi 60 milrÓny obyvatel podobně 1ako Velká Británie a Francie paďí Itáiie
k nejlidnatějším státum Evropy a je nejlidnatější z celé j|žní E,r'roPY F{ustota zalidnění je

pruměrná (190 obyr.. /k,n,).Piirozeny pňírristek je r. současnosti mímě stagnující StŤední
délka žtvota je u žen 80,5 a u mužri 74,1' Iet Itálie má čwrtou neistarší populaci na sr'ětě.
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Prohlídka Vyšehtadského hŤbitova

Pi{ návštěr,ě Prahy jsme také za.r,ítah na hibitov na Vyšehradě. Vyšehradskf hibitov je jednou
z dominantních součástí Národní kultumí památky Vyšehrad. Je zde mimoiádné soustiedění
hrobri lryznačnych osobností, |ež se r-e sr.é době zas|ouž]Iy o foz\.:.oj české kuirury, r.zdělanosti,
národního sebeurčení, státní SamoStatnosti.

Zpočátku zde byly zÍlzovánv i.' jednotlivé pomníkyi první byl postaYen nad hrobem
spisovatele, knihor'níka a archiváie \,ráclava Hanky nedaleko od hlar.ního vchodu na hibitov. Na
jeho vrcholu je symbol Sr'atoboru: pii ruce držící kruh jako znarneni spolkového hesla: Poncíhej! _

oněcuj! _ Panatu1.! Posťupně byl hňbitor. rozšiiován, až koncem 19.století dosáhl dnešní roz\ohy.
Současně s probíhající piestar.bou kapirulního chrámu v novogotickém slohu nabyl i hibitov
dokonalé rrywarné podoby: poior-inu jeho obr'odu obepnuly novorenesanční arkády s r,1'stavnÝmi
hrobkami a rolnr 1893 byla dokončena i dominanta celého hibitova, hrobka .|/nuín. Tvrircem
arkády a Siavína byl Antonín Wieh| ž^k a následor.ník největšího českého arclrrtekta 19. století
(mj. Národního ďvaďa) Josefa Zítka.

V pruběhu času pak pojmenování Slat,ín začz\o bvt r'obecném povědomí vztahováno na cely
\ryšehradsky hibitov. I když to je r-ěcné nesprávné, r1'sr'ětlení tohoto lryznamného posunu zní
dost logicky: Hrobka Slar.ín symbolizuje cclé toto S\.até pole, kde mezi tisíci těch, kdož věnovali
S.'ui žjvot roďně, ňemeslu, riiadu a siužbě nejbližším spoluobčanrjm, odpočívají t stovkv liď,
kteií rynikli nad sr'é okolí S\rou záslužnou činností pro ceiou společnost' pro národ a vlast ve
r.šech oborech kultury, r.ědy a hospodáisn-í, duchor.ní siužbě, r- tělesné kulruňe, \re správě
veiejnych věcí, politice, t ženv a muži, zaosaní do naší paměti sÚm osudem obětí váiek
aperzekucí. Nad iejich hroby se zvedá architekrura Slarrína jako společny pomník těch, bez jejichž

pňírrosu by piítomnost našeho národa neměla Svou současnou wái, riroveů kultury a vzdělanosti.
TÍebaže tento hňbitor' není rozlehly, každ'v plíchozí zpnvtdla poprvé projde jen po hlar'ních

cestách, aby nalez| 1ména iemu známá nebo povědomá" Teprve pri opakovanych návštěvách
r.sťupuie i na postraní cestičky a kromě jmen zemÍelych začíná více l'nímat také vywamou
podobu mnohych náhrobkŮ,lež jsou opravdovou galení sepulkrální ftibitor.n| plastrky 19 z 20.
století, s pozristatky i z dob diívějších.

Vvšehradsk hčbitor' není nějak m muzeem s ukončenou historrí, jako je tomu tňeba
u Malostranského hibitova nebo u nejstarších oddělení olšansKch hibitor.rl, kde bylo pohibíváď
ukončeno. Č"' od času pÍtchází smutná chr.íje. kdv je do pudv r1šehradského svatého pole opět
ukládán někdo, kdo nás na.'žd}' opustil, a zustal nesmrtelny už l.' sÚm ďlem 

^ 
sr'ětlou

památkou, kterou po sobě zanechal.

Ještě něco si por'ězme: \rr'šehradskí- hrbitov 
^ 

Slar'ín nejsou rylučnjn pohňebištěm r.šech
lryznačnych muž.,3 a žen, kterí ncir.íc utkr-ěli r- paměti nátoda a veňejnosti i\{nozí, podle r-lastní

poslední rniie či pÍáru rodinr.. odpočír-ají někdv r,e svém rodišti, jind,v r- místě. kde pier-ážně

p sobilr 
^ 

zemieli. I r- Praze samé jsou pochol'áni na ňadě míst. zetména na olšanech

či na Vinohradském hibitor-ě Dajo br. se uvést mnoho piíLladri, ale to bv bvlo nad rámec tčchto
nor'in. Nebudeme se tjm proto zabir-at a seznámime Se jen s rím lr.be ÍČ,[T\ Z naší historie, ktery

nárnposkytuje procházka po \.všehradském hibitor'ě.

Na Vyšehrad zaríta1í denně po celÝ rok stovky nár'štěr'níku ze r.Šeci.l kouru l-lasti a světaďl .

T'i poslední mnohdy nemají dost času nz tozsáhlou prohlídku, a proto preJcr Šlm rrhledár-ají jen

ne1známější jména, s nimiž sc 1tŽ doma setkali. Neičastějším kulrurním po1ídi.m crzincu k naší

zernlje hudba, a tak jejich pn.ní cesta oblykle r.ede k hrobu Antonína Dr-oráka Zeyrnéna občané

Spojenych stáru ho namnoze po\- u1í t za zakladatele sr'é národní hudbY; jeden motir' z jeho

9 symfonie e-moll Z not'éln 'tt,ela (Lllrgo) je dokonce státní hymnou Státu Iorva. Také hudbu

Bediicha Smetany mnozí dobic zna1í, od E,r.ropy po Japonsko. Z \tte oi je hostrim,

nejcn z anglrcké jazykor.c oblasti. znárn Karcl Capek"

Byli jsme tádi, že t my jsme zar-ítair a sctkali sc tak s mnoha jmény, o ktcrvch slyšíme r.ětšinou

ien l,e školc
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Chonratsko

Chorvatsko je nástupnickií stát b;i.valé Jugoslávie, ktery se geograficky nzchází na pomezí
stiední a jihov'.ichodní Evropy. Jeho sousedy isou Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna
a Hercegovina 

^ 
Cemá Hora. Hlar'ním městem ie Záhieb. Starší název byl Charvátsko,

chorvatsky i. naz váno jako Hrvatska.

Obryatelswo:
Podle sčítáru lidu z roku 2001 r' Chorvatsku žlje 4 437 460 obyvatel, z ntchž 1e 2 301 560
žen a 2 1'35 900 mužri.

Pruměmf věk ie 39,3 (muži 37,5, ženy 41,0). Pruměrná déIka žívota je 75 let, gramotnych

ie 98.5% obyvatel. Pruměmy roční piírustek obyvatelstva: 0,40 o/o l, roce |992 (z 0,82o/o
v r.  1948)

Národnostní složení:

V roce 1991,:

Chorvati 89,63 o/o

Srbové 4,54 o/o

Bosůáci @Íuslimové) 0,47 o/o

Italové 0,44 o/o

Maďaii 0,37 o/,

Slovinci 0,30 9/o
Álbánci 0,34 o/o

Češi O,24 o/o

V roce 2001,:

Chorvati 78,1 '/o
Srbové'| '2,2o/o

Bosůáci (I\duslimové) 0,9,,/o
Maďaii 0,5 o/o

Slovinci 0,5 o/o

Álbánci 0,3,/o

Češi O,4 o/o

Náboženství:

iímskokatoličtí kiesťané 87,83 o,b

pravoslavní kiest'ané 4,4 o o

muslimové 1',3 oi,

ProcenťuáIní zzstoupení r. podsatě kopíruje etnické složení: katolíci jsou Chon.ati' S praYoslavím

se ztotožĚují Srbové, s islámem BosĚáci.

Hlavní město: ZáhÍeb
Rozloha:56 542krrrz (z toho 0,01 oÁ r'odní plochy)

Neivyšší bod: Sinjal (1831 m n. m.)

Počet obyvatel: 4 496 248, Hustota zahdnění: 78 ob. / k,n,

Jazyk: chorvatština

Státní ťrwar a státní zÍizení: republika

Prezident: Stjepan Mesié, měna: kuna (100 lipu) (HRK)



Bulharsko

Bulharsko je stát r' jihorrychodní E,vropě, na Balkánském poloostrově. Země souseď na severu
s Rumunskem (kde hranici woňí Dunaj), na západě se Srbskem a s Makedoní, na jihu s Řeckem
a' na' iihov.ichodě s Tureckem. Vfchodní hranici woií Cemé moňe. V roce 2004 zerně vstoupila
do NATO a']-.. 1,. 2007 do EU.

Velká část povrchu Bulharska je homatá. CenttáIní částí země se táhne ve směru ze západu na
r'1íchod pohofi Stara Planina. J1žně od hlavního města vystupuje masiv Vitoša měiící 2290 m.n.m.

Jthozápad zerně vyplóuje mohutny horsky masir' s pohoiími Rila, kde je také nejvyšší hora
Bulharska a. také Balkánského poloostrova Musala měiící 2925 m.Íl.m.' dále Pinn a plošně
rczsáh|ejší Rodopi.

Do Cerného moie odr.áď své vody největší ieka zerně Dunaj, k rimoií E'geiského moňe pztÍí
Marica.

Podnebí rná na Severu ráz kontinentální, na jihu a q'chodě stiedomoňskf. Pruměmé lednor'é
teploty se pohybují od -2 do 2oC, červencové od 21' do 25 "C.
Bulharsko má 7,5 milionu obyvatel. Poměrně velká část z ruch ž1je v hlavním městě Sofie.
Úi.d.'í- jzzykem je bulharština, která se však vlivem sousedních jazykŮ poměmě dost vzd tla
slovanskému typu. Dom]uvit se světovymr 1azyky bÍ,á obtížnější, uspějete nejspíše s ruštinou.
Y náboženském složení obyvatelswa pievlá,Ja1í pravoslavní. Bulhaii jsou velmi tempefamentní
a pohostin''í, pňi nejruzněiších pÍi\ežitostech se obdarováva1í květinami a t mezi neznámymi lidmi
je značně rozšíiené tykání. Specifikem v bulharské komunikaci ie piikyvování fla znarnetlt
nesouhlasul a zaYrtění hlavy na souhlas.

Bulharsko nezapÍe r'lir,ry mnoha rllznych kultur na celou s\rou zemi - ďky svému umístění ve
vychodní části Balkánského poloostrova Se stalo lryznamnym piístavním centrem. Mezi
bulharsk1Ími parnátl'ami najdete ňecké cl.rárny, ňímské lázně, byzantské pevnosti i kupolor.ité
hrobk7. Vnitrozemí Bulharska ukr'.ivá zž700 jeskyní, z ruchž nejhlubší dosahuje hloubky 415 m
Moiské pobieží je 378 km dlouhé a' ie woieno tozmantryrrrr piírodními riwary. Skládá se
z pisčiqch p\áži, zalesněn1Ích strání a hor, dolí ňek i skalnatych zátok. Cerné moie, které biehy
Bulharska omyr'á, ie bulharskym největším pfirodním bohatsrvím. Mtiže Se pyšnit čistotou
a prŮznčno'stí až do hloubky 20 metru . PIáže klesají pod moňskou hlaďnu jen velmi pozvolna.
V zimě se Cemé moňe poměmě často bouňí, v létě je ale poklidné. Jeho voda obsahuje rnálo soli,
neboť se do ní r.lér'ají iekv Dunaj a Dněpr.

Mezi nejčastěji navštěl'ovaná stiediska leurí rekreace patÍi Slunečné pobÍeží, ZIaté pískv,
Nessebar, Primorsko a další destinace. Bulharsko má 2 letiště, a to ve Varně a v Burgasu.

Rozloha: 110 993,6 tď 1zoot;
Správní členění: 28 kraju s krajskymr měsry.
Hlavní město: Sofia (Soíria) 1,1 mil obyvatel

Celkoqi počet obyratel:7 9]3 671 (200I)
Flustota zalidnění: cc^ 72 obyvatel na km'

(2001)
UŤední iazyk: Bulharštrna. Patňí do skupiny
jlžnch slovanskych jazyk,j Jazyk prošel
složitym q'vojem 

^ 
vzdáItl se nejvíce

slovanskému typu. Nemá skloĚor'ání, chybí
infinitiv. Je pod t'lit'em sousedních jazyktt

(rumunština, albánština, novoiečtrna) z využívá
vypťrjček z rurečtiny, iečtiny a ruštiny. Písmo je

kyrilské (cyrilrce).
Měna: ll-er, (= 15 Kč), ÍTIn. č. let'a,
rnezínátodní označení BG N.

l+ ť' rlx
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Francie
firancie, oťtctáIrtl názcv Francouzská rcpublika. je demokr;rrlcki. S:j' i. ]chož metropolrtní část se
nachází v západn E,vropě. Součástr Francouzské rcpubirsr. :S1)u iflr zámoiské departemenry
a zárnoÍská uzemi r' Karibiku, Ser-emj a Jtžní.\rncrice . i- Ino:ckclr . ',c.ánu a oceánii. Francouzi

často piezďvají metropolrtní Francu l 'Ilexa.eonc išestiu}rciníii,. xr-.ir .c.:::-lu qeografickému rr,.aru.

Je členskou zerni  Ser 'eroat lant ické alrance N \1.o) a je redruÍTt lc z:k.: l r;ících č1cnu I. , l -ropské

uruc (E,U) Dále je Francie jedrum ze zakJádajících členu Spoicni-ch r:roju Je iedním z pět i
stál1'ch členu Rady bezpečnostr oS\ s prár-em \-eto. a také jednou Z osfi l] uzr:anr.cil nukleárních

mocností.

Francouzská kulrura ie ruznorodá .Ie or-Iir-něna rozďlností 
^ 

poslednírru r.lnamr imrgrace.
Francie v čele sPaiížíhráLa r-elmr curežitou rolr po celá staletí jako kulrurru centrum ceié Er'ropy.
Mnoho architektonickych Sn-lu zápacru cir.rlizece r-zniklo r.e Francii, r,ětšina rÝwarnych Styl
nor'or.ěku se zroďlav paiižské umělecké kor:nunitě Francie byla dlouhou dobu považována jako

centrum evropského umění a hudbv Zerlě se chlu'cí širokím spektrem tradiční lidor'é hudby, ale
i hudbou p ttaženou imigr^nl- z Aickr. Lacrnské -\n.lenki- a .\sie. Co se ryče klasické hudby,

pocházízFrancie několik legendámích sklacateiu. S|eině rrk r umělcu dnešní doby hrajících rock,
hip hop, techno, funk a pop.

Nejpopulárnějším Sportem \-e Francu je totbal Daišínr oblíberr.rn.r SDort\- \-e Francii jsou

cykiistika (r.e Francii se každoročně porádá světoznámá Tour ie France). rr-qbv. lehká atletrka,
Formule 1 (Grand Prix Francie r- NÍagnr,-Cours) a terus (French open v Paríži) \ejhraněišlm

sportem ve Francii je petanque. Ruzné form,v petanqu hraje ve Francii piibližně 17 rrulionŮ Lď.

Další znlrr''ou hrou, která odsud pochází, 1e
stolní fotbal. Mezi místnímr je velmi

populámí, což dokazují četná vítězswí

Francouzri na světolych šampionátech.
Francouzi několrkrát poiádaii olympijské
hry. letní r'letech 1900 a 1924 v PaÍižj a

zrmrrj \r r. 1924 v Chamonix, 1968 \r

Grenoble a 1,992 r. Alberwille. Nejvíce lidé

cestují do této nádhem é zer'rrě za r.r'oIern, a\e
i za kultufou a také za sportem. Ve F-rancii se

nabíze1í všechny Lyto rnožnosti. Nejznámější

místa u moie jsou'Saint Trcpez (město, ve

kterém natáčeli Cetníky ze Saint Tropez),

také rnísta s r'ryh1edem na Atlantsky oceán

a město Marseille (město, které je v zálir,rr ve

Stiedozemním moii). V zimě ťuristé lezdt
spíše do Alp, kde také Ieží nejr.ětší hora

Er'roPY Mont Blanc (4 810 .). Nejznámější

atrakcí Francie je PaÍíž, kde stoií E,iffelol-a

:,ěž dnešní symbol Pat.že. Y Paiížt ie
spousta míst, kam Se mrižete podíl-at Za

kulrurou, potňebol'ali byste na Paiíž nejméně

rok, abvste si ii drikladně prohlédli.
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Písecko

Volnf čas se však dá krásně strávit i v tuzemsku. Písek nabízí také spousťu možností. Jistě vite', že
se nedávno konaly slavnosti našeho města. Možná by vás zajírnalo, proč zača|i Písečtí poiádat
městskou slavnost vždy první neděli v červnu. My várn na tuto otázku odpovíme.

V roce 17 42 obsaďla Písek francouzská ar:rnáda z obyvatelé města žih. ve velkém strachu.
obávali se, aby Písek nedopadl jako zL tiicetlleté války, kdy obsazení města podle některych

pramen piežilo jen tiináct liď. Proto se Písečtí chodili modlit k obrazu Panny Marie a prosili ji,

aby město uchránila od drancován a ničení. Madoně piitom slíbili, že pokud město ochráni,
budou každy rok na její počest poiádat děkovnou slavnost. Stalo se tak a Písek 8.června 1742
rakouské vojsko osr.oboďlo. Písečtí slib dodrželi. Prvď děkovná bohoslužba se sloužila o dva
roky později na náměstí, kam bylz děkanského kostela pod baldachfnem vynescn obtaz macony.
Radní si tehdv považova|i za velkou čest, když mohli nést baldachfn. Slavnost pozdě|i piestala
mít čistě církevní táz. Choďli Se rLa" ni ukázat zásrupci cechťr, ňemesel, písečtí ostrostielci

z zásupcí rt;znych spolkri.

A ještě další zajírnavost. Víte, kdo obarvil písecké prapory? Byl to historik a uchivái August

Seďáče\ kter..f tak oživil starou stiedověkou traďci. B"'oy pfaporu Sc odvozují od barev

píseckého znaku _ zlztého p lměsíce a hvězdy či hvězd na modrém podkladě. Pop wé zavláIy
pÍ^pory v místních barvách v neděli 9. června 1'901'. od tohoto roku tedy zdobily Písek nejen
prapory žlutočerné (rakouské) a červenobíIé (nátodn', ale i žlutomodré. Velkou mÓdou bylo také
nošeď žlutomodď.h stužek.

V Písku ie možnost navštívit Prácheřské muzeum, které sídlí v prostorách hradu postaveného
zaPÍernysla otakaraII. Muzeum je nazvané podle histodckého kraie, jehož centrem bfval právě
Písek. Prácheřsky kraj vznikla ve L2. století a existova| až do roku 1850. Tvoňilo ho rizerní
dnešďho Prachaticka, Strakonicka, část Písecka, malé části Klatovska a Piíbramska.

V prvním patie lr-:rulzea'jsou zajímzvé expozice o dějinách regionu. Písecko bylo osídleno 1tžve
stňední době kamenné. Dochovala se Ízdz archeologrckfch náIezu, které isou také vystavcny.
Pozristatkem královského hradu ie rytíis\f sál. Piemysl otakar II. si Písek velmi oblíbil a často na
píseckém hradě pobyval. V expozici Dějiny regionu je prezentována historie Písku a okolí od
první zmir.ky o městě v roce 1243 až do konce 20. století. Velká pozoÍnost je věnována Písku
v období husitském. PověStné kádě, do kter".ich obyvatelé města vhoďli všechen svrij ma|etek,
stály poprvé v Písku iiž v roce 1419. Téhož roku se písečtí husité piipo1ili k povstalé Ptaze.
DokonceJanZ1žka pii svych jihočeskfch pobytech dáva| piednost Písku pied Táborem. Také na
Písecku Se v 16. a 17. století bouiili poddaní proti vrchnosti. Dne L4. S1pna. 1,571' došlo
., Šu-o.,icích k vraždě rydÍe Ludvíka Loreckého ze Lkouše a jeho synri Adama a Zdeťťria. Yražda
byla spiknutím poddanych, které ,yti rvrdě utiskoval. Poddaní byli vyslechnuti na mučidlech

a popfaveni v Blatné. Událost se stala inspirací Jaroslavu Vrchlickému k napsání balady Lorecky
ze Lkouše. Písek byl také prvním městem, kde František KÍužík instaloval elektrické osvětlení.
Elektrifikace byla provedena v červenci 1887 a centrem w.froby a rozvodu elektrického proudu se
stala elektráma v Podskalí. Voda z otavy otáčela vodním kolem. To pohánělo elektrické dynamo.
Když v létě voda r. otavě poklesla, proud skomíral. Československá republika bvla v Písku
r,ryhlášena omylem o 14 dní diíve _ 1,4, Ííjna 1918. Na generá|n stávce 1'3. Ííjna bylo totuž
dohodnuto vyhlášení republiky. Dohoda byla později odvolána, ale do Písku inforrnaci zapomněli

oznámit. Jednotlrvá období jsou doplněna srylov'.fmi írgurami postav v životní velikosti.
Na Dějiny regionu navazuje ve druhém patie expozice Kulrurní traďce Písecka. Písek byi

městem škol a studenru, a tak byl právernnaz7rcán jrJeočeskymi Atenami. Na píseckém gyrnnáziu
rT-učor,al básník Adolf t{eyduk, studovall zd,e básník František Laďslar, Čelakovsk1i, spisovatel
Karel Klostermann' první dramaťurg N{rodního ďvadla Laďslav Stroupež'i.W, spisovatel Josef
IJoleče\ básnící Antonín Sol'a, Fá a Srámek a Jan Carek. V nedalekych Miroticích se naroď1
malíi N{ikoláš Aleš. Poutavé expozice jsou i v suterénu PrácheĚského rrruzea _ Z\ato v Pootal'í
dokumenruje technologii pravěké 2' stiedověké těžby. Ryžor'áním získávzh zlato z otavy 1Iž
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Keltové. V chladnfch sklepních chodbách mohou návštěvníci Pozotovat sladkovodní ryby
r'akváriích. od 

"soboty 
21. června zde m žeme navštívit rrystal'u Josefa Yáchzla, která !e

pojmenovaná ,,Sumava umkající a romantická... Vybor Rady Evropy ocenil roku 1996
Prácheóské muzeum čestnou cenou ,,Evropské muzeum roku...

A na závěr ještě zminka o Sladovně! Stále se m žeme poďvat na rrystavu fotografrí. Autorem
vystary s názvem Hibernace času je oceĎovany fotograf JanYávra, písecla.i rodák.

od prázdninow.fch měsícri se posťupně začnou zzp\ř'ovat i další sály. Těšit se mtižete na
rrystavu Kočkohrátky _ Hračky nehračky (od 3. 7,) vytvarníkri zÍJrue v-irvam1ich umělcri ČR
aYác|ava Kubáta nebo interaktivní dětskou rrystar,'u Klubu Amos. PÍizruvce historie jistě zzujrne
exemplái obĚího leporela Lucie Seifertové Děiiny udatného českéh o nátoda z pát bezvj,znamnych
světov.fch událostí (srpen _ z^a. Milovďci v'tfwamého umění v červenci jistě neopomenou
ristavu obrazri akademického malíie Antonína Síta (1915 - 1983) ze sbírek strahovského opata
ňadu premonstÍátu (od 7. 7.). MaIí návštěvníci se mohou v srpnu azáÍí setkat s malíiem Zdeókem
Milerem a jeho Krtkem. Pro veňejnost jsou o ptázdninách piipraveny letrrí díl'y.

Hudební fontána

První setkání u Hudební fontány na nádvoií
Sladovny v Písku se uskutečnilo 31. května a tzké
na začátku června. Pňi hie světel a tryskající vody
zde zazněla ďla piedních světov,.fch umělcri
Mozartz, Beethovena' Chopina, Dr'oňáka a Jinych.
Piíiemnf večer jste mohli strávit 

,|'3., 
1'4., 1,5.,21,.,

22. a stále |eště mťržete 28. a 29. června., vždy od
21 hoďn.

Europromenáda

Pnvy bňeh pod Sladovnou |e už ďouhá |éta místem roďnnfch ptocházek Písečan
i návštěvníkri města.Ještě nedávno zdebyla prašná cesta, kterou vedla r'prostoru od Kamenného
mostu k městské elektrámě krásná promenáda se stylorryrnzábrad|írna lampami.

Bvla r.ybudována za pomoci dotace Evropské unie a státu v rámci projektu Regenerace
historického jádra města Písku na biehu ieky otavy mezi Kamennym mostem a Putimskou
bránou. Promenáda je součástí pfstence, ktery město posrupně buduje kolem historického 1ádra
r. místech, kde stály hradby.

od městské elektrárny povede směrem k Putimské bráně, katovskou brankou pies |1ž
rekonstruovan;f hradební pňíkop a Bakaláče až do Palackého sad a' Zpět k iece. Cesta je

obohacena o schoďšťové vyhlídky na ieku a historicky most.
To bylo tedy několik možností, iuk si zpiíjemnit letní d'y, a piitom nemuset nikam 1ezdit.

Pi{eme várn krásnf odpočinek a hodně ptázdnin"Ú:h zážitki, o které se pak s námi m žete
podělit. Tňeba v pňíštím vydání našeho PRUMKARENI.
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A na zár-ěr našeho čísla ještě pár rccepťti" K léru neodmyslitelně patĚí táboráky, grilování a večerní
posť7]*:l. \Íužete doma pňekr.apit! Pokuste se dle naší rudy doma samr pÍip'ai'it zahtadru pát1,
tcÍ]l, ,r:it bez traďčních buitu a klobás' Uvidíte, že skliďte obrovsky-rispěch" Má to i jednu
-"-" :. :: Sice :nirožná trochu zašpiníte troubu v kuchyni a lehce zamzžete kuchyri a trochu nádobí,
-. : Z'se nebudete poštípaní od komárŮ auzeti kouňem z venkovního krbu.

Spičkované kuÍecí čwttky
-l menší kuiecí čwrtky, asi 50 g masitější anglické slaniny, olej, kmín, sťrl.

Z kuiecích čtvrtek odstraníme velké kosti, porce prošpikujeme slaninou pokrájenou na
špalíčky, potňeme olejem, pokmínujeme, osolíme a vložím. páa tozehláq gnl. Gnlujeme asi 10
rrunut, potom porce obrátíme, potieme olejem a grilujeme stejnou dobu i po druhé straně.

Papdka plněná sytem
8 paprik' 1, svazek směsi bylinek, 4009 or,čího syra nakládaného v oleji (feta), barevny pepi.

U paprik nakrojíme víčko, a\e neodkrojíme ho. odstraníme Semena. Bylinky omyjeme,
osušíme a lístky najemno nasekáme. Sy. dáme okapat na síto a olej zachyarne. Poté ho
rozrněIntme vidličkou, smícháme s bylinkarru a tozetieme s trochou oleje. opepiíme. Pomocí
ižičky naplníme hmotou papnkové lusky l,usky potieme zachycenym oleje- 

" 
po ..šech stranách

grilujeme na rošru asi 3 _ 5 minut"

Vepňové kotl.ty plněné sytem
8009 r.epiorrych kotlet, 25}gnahrubo nastrouhané nivy,

N{arináda: 100rnl olir'ového oleje, 4 věn'ičky tymiánu,
česneku.

ostrvm nožem do kotlet naiízneme kapsu.
Rajčata omyjeme a nakrájíme n^ silnější plátliy,
které posypeme provensálskym koňením. l,ístky
n miánu piidáme do oleje, pňisypeme i pepi
a prolisujeme česnek, promích áme. Kotlery
naplníme nivou a uzavieme párátkem. Maso
:.lt-ieme ochucenym olejem a necháme asi 3 hoďny
- chladu odležet. Pňitom maso r. marinádě jednou.::: jrne Pak maso r,ryjmeme , zachytíme
::-:.r :cčnou mannádu a grilujeme zhruba 10 minut

- 
j:e Strany. Když kotlety otočíme, položíme na

..-.: j ' lu plátek rajče te a dogrilujeme. Během

.-:-. .. :ru potírárne zbylou marinádou.

L) - ,1:ou chut ' !

1 velké rujče, provensálská směs koňení.

drceny čemy a ze\eny pepž, 3 stroužky
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