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Spolupráce s OČKEM
Díky našemu Senior Pointu, který pomáhá s registrací 
a rezervací na očkování proti COVID-19, se podařilo za-
jistit termín na očkování a informovat více jak 800 seni-
orů starších šedesáti let. Senior Point také úzce spolu-
pracuje s očkovacím centrem v písecké nemocnici, které 
vše díky dokonalé organizaci a přístupu skvěle zvládá. 
David Randák, vedoucí lékař píseckého OČKA, nám od-
pověděl na několik otázek. 

Čím vás naplňuje vaše povolání?
Na povolání lékaře, nebo teď spíše 
koordinátora očkovacího centra, 
mě v současnosti nejvíce naplňuje 
to, když vidím, jak se postupně vy-
prazdňují COVID oddělení a jednot-
ky intenzivní péče. Ano, očkování 
není jediný účinný nástroj v kontro-
le onemocnění COVID-19, ale jeho 
příchodem se miska vah přiklonila 
o mnoho více k normálnímu životu 
pre-covidového období. Dovolím 
si zde ale i přidat stinnou stránku. 
V posledních dvou desetiletích za-
žíváme proměnu ve způsobu nahlí-
žení společnosti na naše povolání. 
Kdysi vážená „studovaná“ osoba, 
která byla brána jako přirozená au-
torita, je v poslední době sledována 
skrze prsty. Zda je na vině kultura 

„internetové školy“ nebo všeobecná změna v hodnotách 
společnosti asi není v mojí dikci hodnotit. Neříkám, že 
povolání lékaře je poukaz k automatické autoritě a prav-
dě, na druhou stranu znevažování síly názoru lékaře na 
situaci, která se týká zdraví populace, je nemístné. Toto 
mě zase naopak velice demotivuje v další práci a věřím, 
že nejsem jediný.
Přál jste si už od dětství být lékařem?
Hodně lidí říká, že věděli, že chtějí být lékařem již dlouho 
před podáním přihlášky na fakultu. Já jsem jako dítě neo-
chvějně věděl, že lékař být nechci (důvod byl truc mé ba-
bičce, která mi naplánovala, jak jí budu ve stáří léčit). Navíc 
jako dítě jsem pravidelně omdlíval při aplikaci injekcí, při 
odběrech krve a panicky jsem se bál krve. Humorné na tom 
zpětně je zejména to, že první 2,5 roku po škole jsem se vě-
noval chirurgickému oboru, kde se krvi moc vyhnout nedá.



Jako adolescent jsem připustil, že povolání lékaře by mohlo se-
dět k mému nahlížení světa. A jako (snad ještě) mladý dospělý 
rozhodnutí svého adolescentního já schvaluji a jsem za ně rád.
Co vám, již přes rok trvající, covidová situace vzala a co na-
opak dala?
Nad tím jsem asi zatím takto nepřemýšlel. Pokusím se to ve 
zkratce shrnou a začnu od toho pesimističtějšího. Vzala mi 
kontakt s rodinou a přáteli, vzala mi nepočítaně času, který 
bych jinak trávil s manželkou a dětmi a vzala mi trochu naiv-
ní víry v lidskou soudnost. Dala mi možnosti využít zkušenosti 
v trochu jiné oblasti než vlastní provozování lékařského povo-
lání, získal jsem základní znalosti o výrobě látkových roušek, 
nadbytečné informace o Ivermectinu a Sputniku V a (i když 
v tom asi není příčinná souvislost s COVID-19) další budoucí 
hladový krk do naší domácnosti.
Jaký máte vztah k Písku?
Narozen na Moravě, vychováván na Berounsku, studovaný 
v Praze. V Písku jsem byl poprvé, co si pamatuji, na začátku 
6. ročníku medicíny - tedy v 25 letech. Potkal jsem zde svojí stá-
vající manželku (i když i ona není Jihočeška). Písek znám krátce, 
mám ho ale rád o to intenzivněji.
Pro odlehčení – máte nějakou veselou historku? 
Problémem převyprávěných historek je to, že pak již ani zdale-
ka nezní tak vtipně, jako zněly v hlavě vyprávějícího. Co mě na-
posledy rozesmálo k slzám byla nevinná otázka mého 3 letého 
syna, když po XY měsících potkal se svým dědou (mým tátou). 
Prohlédl si ho, podíval se na svoji těhotnou maminku, koukl se 
zpátky na dědu a zeptal se s nadějí v hlase :„ty máš taky mimi?“. 
Z očkovacího centra jsou to nejčastěji přeřeky  (např. v názvech 
vakcín: COMIRNATY – Komiterna) a tvrzení typu: „chodím pra-
videlně každý týden na očkování vitaminem D“. Nicméně to asi 
není tak úplně vtipné pro mimo specifickou situaci.
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Senior Point nově nabízí pro seniory 60+ vytištění Certifikátu 
o provedené vakcinaci. Vztahuje se pouze na seniory naočko-
vané v očkovacím centru OČKO. Po ukončeném očkování proti 
Covid 19 nás můžete požádat o vytištění certifikátu, nutno vzít 
s sebou mobilní telefon použitý při registraci a občanský prů-
kaz. Kancelář píseckého SeniorPointu najdete z boční strany 
Divadla Fráni Šrámka v Tylově ulici a má otevřeno v pracovní 
dny od 9:00 do 14:00.

Certifikát pro seniory 60+



Kulturní dům

pátek 11. června až neděle 13. června
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LINE DANCE 
- pořádá TCS Louisiana a Česká asociace Line dance

pátek 18. června od 17:00 | zdarma | zahrada KD 
HONZA KAŠPÁREK - hraje pro radost

pátek 25. června od 18:00 | 100 Kč | zahrada KD
STRINGS  - k poslechu i tanci

středa 9. června od 19:00 | 360 Kč | 420 Kč | 440 Kč
MŮŽEM I S MUŽEM
Vtipná autorská férie 4 žen, 4 archetypů.
Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Sed-
láčková, Dáša Zázvůrková

pátek 25. června až neděle 27. června 
ŠRÁMKŮV PÍSEK 2021 - celostátní přehlídka experimentující-
ho divadla

neděle 13. června od 19:00 |150 Kč pp | 170 Kč nm
KONCERT ČESKÉ HUDBY - vystoupí sopranistka Aneta Podrac-
ká Bendová, na kytaru Libor Janeček a trio doplní flétnistka 
Mariia Mikhailova

PROGRAM ČERVEN

Divadlo Fráni Šrámka

Koncertní síň Trojice

úterý 1. června - středa 30. června | zdarma
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUB PÍSEK w - 70 let od založení

Galerie Portyč



Písecké kulturní léto odstartovalo
Z bohaté nabídky jsme pro vás vybrali TOP akce. Kompletní 
program najdete na www.centrumkultury.cz.

1. července | Letní kino | 19:00
ČECHOMOR

13. července | Zahrada KD | 18:00
RIGHTNOW - koncert strakonické kapely s atraktivní vlastní 
tvorbou 

21. července| Letní kino | 20:00
CHINASKI

27. července | Zahrada KD | 18:00
LÁSKA - koncert písničkáře Václava Vaňury

6. srpna | Zahrada KD | 17:00
JAZZ IN PÍSEK

7. srpna | Letní kino | 18:00
MIRAI 

13. srpna | Letní kino | 18:00
CIRK LA PUTYKA ~ KABARET DYNAMIT

14. - 15. srpna | Palackého sady, zahrada KD |10:00 
FOOD GARDEN FESTIVAL 

24. srpna |Trojice | 19:00 
CLASSFEST ~ Není nám to Fux, aneb bacha na Zacha - klasická 
hudba v moderním pojetí

25. srpna | Palackého sady | 16:00
ÓČKO TOUR - vystoupení populárních interpretů

27.  - 28. srpna | Palackého sady, zahrada KD | 10:00
DOTKNI SE PÍSKU  - městská slavnost

10. září | Letní kino | 20:00 
TŘI SESTRY 

18. září | Palackého sady | 13:00
PÍSECKÝ FESTIVAL VÍNA  - první ročník kulturně-gastronomic-
ké akce s vinařskou tématikou

Sledujte  pořad plný zajímavých hostů
STRČ HLAVU DO PÍSKU



www.centrumkultury.cz

Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line nebo v pracovní dny:
 na pokladně KD (382 734 711) v pondělí - pátek 8:00–16:00

na pokladně Senior Pointu 9:00–14:00
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na: 
marketing@centrumkultury.cz 

uzávěrka na červenec je v úterý 15. června 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Centrum kultury města Písek, 
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 500 výtisků

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

Uvádíme program filmových premiér na první týden v červnu. 
Aktuální program najdete na našich webových stránkách.

pondělí 1. června 17:30 / úterý 2. června 20:00
JANIČKA Z ARKU
110 Kč  | mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | F
pondělí 1. června / úterý 2. června 19:30 
JEŠTĚ MÁME ČAS
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | USA
středa 2. června / čtvrtek 3. června 17:30 
LÉTO V KREUZBERGU
120 Kč| mládeži do 12 let nevhodný  |české titulky | SRN
čtvrtek 3. června / neděle 6. června / pondělí 7. června 20:00
SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO
120 Kč | mládeži do 18 let nepřístupno|české titulky | 
Rumunsko/ČR/Chorvatsko/Lucembursko |Filmový klub Samotáři
pátkek  4. června / sobota 5. června / neděle 6. června 15:30 
PROJEKCE 3D V SOBOTU DUŠE
3D 150 Kč, 2D 130  Kč, do 15 let sleva 20 Kč| mládeži přístupno 
| DABING | USA
pátkek  4. června / sobota 5. četvna / neděle 6. června 17:30 
PRINCOVA CESTA
3D 150 Kč,  2D 130  Kč, do 15 let sleva 20  | mládeži přístupno 
| DABING | F/Lucembursko
pátek 4. června / sobotu 5. června 18:00 / neděli 6. června 20:30 
NAPĚTÍ
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | GB
pátek 4. června / sobota 5. června ve 20:00 / pondělí 7. června 
17:30 
RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno |české titulky | Dánsko
4. června / sobota 5. června 20:30 / neděle 6. června 18:00 / 
pondělí 7. června 19:30
ZEMĚ NOMÁDŮ
130 Kč| mládeži přístupno |české titulky | USA


