
Napsali nám do redakce

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujemevaše vybranépříspěvky, dotazy,
připomínky či návrhy.Nezveřejňujemepříspěvky
vulgární a zjevněnepravdivé. V případěpochybností
rozhoduje šéfredaktor.

Svoje stručné příspěvky ideálně s fotkami zasílejte na
e-mail redakce.pisecky@denik.cz, nebo na adresu:
Velké náměstí 180, 397 01 Písek.
Redakce může příspěvky krátit.

Atleti bodují v tabulkách

Letošní atletická sezona
má v současné době
svůj vrchol na berlín-
ském ME. Z našeho

milevského regionu na něm
žádný atlet nestartuje, i když
poměrně blízko ke splnění li-
mitu na toto ME měla exmi-
levská nadějná juniorka, a de-
vátá dálkařka z JMS, Adéla Zá-

horová. Český atletický svaz
během sezony vede průběžné
republikové tabulky českých
atletů v jednotlivých disciplí-
nách a věkových kategoriích.
Ty jsou pak velmi důležité pro
samotnou účast českých atletů
na jednotlivá MČR.

českých
MČR.
českých
Josef Fuka

Celý článek najdete na
www.pisecky.denik.cz

ATLETI.Chyšečtí dorostenci (zleva) Patrik Bouška aOndřej Kohout.

Fotbalisté z Kluk slavili

Sobota 4. srpna patřila
v Klukách fotbalistům.
Oslavovali 20. výročí
založení klubu 1. FC

Boston Kluky a 70. výročí za-
ložení fotbalu v Klukách. Na
oslavu jim přijel zazpívat a
popřát k jubileím populární
herec a zpěvák Josef Laufer.
Nechyběla ani fotbalová utkání
a večerní zábava s kapelou
Elizabeth. Jana Hrdinová
Více fotografií najdete na

www.pisecky.denik.cz

Písečtí při pietním setkání uctili padlé české vojáky

Přinesli svíčku a květi-
nu a společně uctili
památku tří českých
vojáků, kteří tragicky

zahynuli v neděli 5. srpna bě-
hem rutinní hlídky na východě
Afghánistánu po útoku sebe-
vražedného atentátníka. Tak
probíhalo úterní pietní setkání
na píseckém vojenském hřbi-
tově.
U tamější kapličky se jich 7.

srpna v 18 hodin sešla sice jen
hrstka, o to hlubší ale bylo
vyjádření úcty padlým vojá-
kům. Skupinka příchozích,
mezi nimiž byl mimo jiné i
písecký místostarosta Jiří Ho-

řánek, krajský předseda Strany
svobodných občanů Pavel
Hubka a zástupci Sboru dob-
rovolných hasičů Písek, se
společně pomodlila, držela
minutu ticha a vzpomněla ta-
ké na další z novodobých vá-
lečných veteránů.

Iva Hubková

PIETNÍSETKÁNÍ za padlé
české vojáky na vojenském
hřbitově v Písku. Na snímku
jsou zleva Jaroslav Pospíšil, Jiří
Hořánek, Pavel Hubka, Lukáš
Nebes aRadekMěřička.
Foto: IvaHubková
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