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RADA MĚSTA ZASEDALA

pokračování na 2. stránce

Dovolte mi v krátkosti se vrátit k V. MĚSTSKÝM SLAVNOSTEM PROTIVÍN-
SKÝM. – Příprava, zajištění vystupujících, vyvážený program pro všechny věkové 
kategorie, skvělá vystoupení Báry Basikové, Blue Effectu, ohnivé a dřevorubecké 
show a dalších, byla pro téměř 1400 diváků velkým kulturním zážitkem, který byl 
bohužel narušen vydatným deštěm. Že tato situace nastane, jsem dle přesné předpo-
vědi věděl již dopoledne, ale věřil jsem, 
že návštěvníci neodejdou a že práce, 
kterou město vyvinulo, bude zúročena. 
S velkou radostí mohu konstatovat, že 
kvalita účinkujících přesvědčila divá-
ky a ti zůstali a bavili se. Samozřejmě 
neblahý dopad špatného počasí měl za 
důsledek menší počet diváků a zejména 
doprovodný program pro děti nemohl být 
odveden na sto procent. 

Jsem velmi rád, že městské slavnosti 
se staly pevnou součástí „léta“ v našem 
městě, staly se další neodmyslitelnou 
tradicí našeho kulturního života, i přes 
jejich nemalé finanční náklady. 

Dovolte mi poděkovat zejména Sylvě 
Karfíkové z MěKS a jejímu týmu, finanč-
nímu odboru MěÚ, OS Technické služby 
a městské policii za bezproblémovou 
přípravu a zajištění průběhu slavností. 

Již dnes se těším na VI. protivínské 
slavnosti a doufám, že program bude tak 
kvalitní jako letos a snad budeme mít 
větší štěstí na počasí. 

J. Hlaváč, starosta města

STŘÍBRNÁ MEDAILE 
PRO PIVO SCHWARZENBERG

 
Do jihočeského Pivovaru Protivín putuje 
prestižní ocenění z odborné degustační 
soutěže Dočesná 2011. Její porota o uply-
nulém víkendu udělila stříbrnou medaili 
světlému výčepnímu pivu Schwarzen-
berg 10 %. 

„Z ocenění mám já i všichni moji 
kolegové radost. Bereme jej jako důkaz, že 
naše pivo vaříme dobře, a to nás motivuje 
v dalším úsilí,“ uvedl Michal Voldřich, 
sládek protivínského pivovaru. 

Odborná degustační soutěž Dočesná 
probíhá již tradičně pod záštitou Chmelař-
ského institutu v Žatci, a to při příležitosti 
Žateckých slavností. Do letošního 54. roč-
níku se přihlásilo 35 pivovarů s rekordními 
196 vzorky piv. 

Výčepní pivo Schwarzenberg tímto 
úspěchem navazuje na výsledky z letošního 
Piva České republiky a loňské Dočesné, na 
kterých obsadilo také druhé místo. Poza-
du nezůstávají ani další protivínská piva 
– Prácheňská Perla získala druhé nejvyšší 
ocenění v kláních Znojemský hrozen 2010 
a Sdružení přátel piva 2010. Úspěchy pak 
sklízí také vlajková loď celé skupiny značka 
Lobkowicz, která si odvezla ocenění napří-
klad ze soutěží Pivo České republiky 2011 
(3. místo pro Lobkowicz Premium Neal-
ko), Australian International Beer Awards 
2011 (3. místo pro Lobkowicz Premium 
i Lobkowicz Premium Nealko) či Zlatý 
pohár PIVEX – PIVO 2011 (Certifikáty za 
vyrovnanou kvalitu v obou kolech soutěže 
pro Lobkowicz Premium, Lobkowicz Pre-
mium Nealko i pivo Merlin). 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 28. 7. 2011 

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu 
v umístění plynového potrubí v pozemku p. č. 2678/1, 
47, 60/6, 2678/2, 2678/4, 2678/5, 2678/6, 2678/7, 
2678/11, 2678/8, 100/143, 2678/9, 2678/10, 2693/1, 
110/2, 115/8, 99/4, 99/1 a 2693/5, vše v kú Protivín, 
právo zřízení a provozování distribuční soustavy, 
za jednorázovou úplatu ve výši 160 000 Kč + 
32120 Kč DPH

LETOŠNÍ PROTIVÍNSKÉ SLAVNOSTI 
SE I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ VELMI POVEDLY

Foto M. Šole

Foto M.Černá
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FINAN�NÍ PORADENSTVÍ JI�Í JÍN�
Oznamuje zm�nu adresy kancelá�e na Masarykovo nám�stí �.p.29

p�vodní kancelá� �PP (bývalá cukrárna Hv�zdi�ka). 

  Ú�ední hodiny: Po 8 - 11       13 - 17 
Út 8 - 11       13 - 17 
St 8 - 11       13 - 17 
�t 8 - 11       13 - 17 
Pá ZAV�ENO

Mimo tuto dobu lze domluvit sch�zku na tel. �ísle 777 615 203. 

Veškerý servis zdarma - povinné ru�ení, havarijní pojišt�ní, cestovní pojišt�ní,
životní a úrazové poj., penzijní p�ipoj., stavební spo�ení, pojišt�ní staveb a 

domácností, poj. odpov�dnosti, kreditní karty a spo�ící ú�ty AXA. 

Revize Vašich stávajících smluv, možnost výb�ru z více pojiš�oven,
slevy z povinného ru�ení až 81%. 

!! Hledáme spolupracovníky do nov� otev�ené kancelá�e. !! 

Ve čtvrtek 1. září ožila po dvou měsících 
školní budova dětskými hlasy. V letošním 
školním roce navštěvuje naši školu 389 dětí. 
Žáků je tedy méně, než před rokem. O to 
více se všichni těší na prvňáčky. Do prvních 
tříd nastoupilo celkem 43 žáčků, z toho je 
19 děvčat. Do třídy 1. A, kterou vede paní 
učitelka E. Cieslarová, bylo zařazeno 22 
dětí. Třídu 1. B s 21 dětmi učí paní učitelka 
V. Křišťálová. 

Na první den se připravují pečlivě 
učitelé i děti a jejich rodiče. Letos opět 
dostaly rodiny prvňáčků od státu příspěvek 
800 korun na školní spotřební materiál, na 
lavicích proto bylo spoustu potřebných věcí 
pro začátek vzdělávání. 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
–  souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení práva věcného břemene spočívajícího 
v umístění nového kabelového pilíře včetně kabe-
lového vedení NN na pozemcích p. č. 460/2, 460/4 
a 483 v kú Myšenec, za jednorázovou úplatu ve výši 
4 750 Kč + platné DPH s tím, že geometrický plán, 
smlouva o zřízení práva věcného břemene a návrh 
na vklad do KN bude na náklady oprávněného

–  ukládá OS TS vyřešit problém se srážkovými vodami 
v problémové lokalitě ulice Na Skále dle stanoviska 
OVDŽP MěÚ Protivín

 a ukládá odboru výstavby, dopravy a ŽP nechat 
zpracovat komplexní koncepci komunikací sídliště 
Libochov

–  souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 
TJ Blaník Milenovice na uspořádání fotbalového 
turnaje k 40. výročí založení TJ Blaník Milenovice 
ve výši 5 000 Kč

–  ukládá Městské policii Protivín vypracovat návrh 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Protivín 
a obcí Paseky, na jejímž základě bude Městská 
policie Protivín vykonávat úkoly stanovené zákonem 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
nebo zvláštním zákonem na území obce Paseky

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 31. 8. 2011

–  předběžně souhlasí s pronájmem pozemků 
p. č. 824/4, ost. plocha, neplodná půda o výměře 
2156 m2 a p. č. 824/6, TTP o vým. 8941 m2 v kú 
Maletice 

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění pronájmu pozemků 

–  nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 192/10, 
TTP o vým. cca 160 m2 kú Myšenec z důvodu, že 
se jedná o veřejné prostranství (veřejná prostranství 
v obcích by měla sloužit veřejnosti, proto rada města 
v takovýchto případech nesouhlasí s jejich prodejem 
či pronájmem)

– povoluje  výjimku z počtu dětí zapsaných do jednot-
livých tříd v 1. a 2. Mateřské škole Protivín na školní 
rok 2011/2012 tak, jak je uvedeno v předložených 
žádostech a při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů

–  souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
„Protivín – odkanalizování lokality Zábořská ulice 
(p. č. 2759/1 kú Protivín)“, která bude uzavřena 
se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 
Nemanická 2133/10 České Budějovice

 a pověřuje starostu jejím podpisem 
Usnesení č. 212/2011 
 Starosta města Protivín svolává veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Protivín 
na čtvrtek 22. 9. 2011 od 18.00 hodin do kinosálu 
MěKS Protivín 

RADA MĚSTA ZASEDALA
dokončení z 1. stránky

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ

Slavnostní zahájení výuky v 1. třídách 
se konalo již tradičně za přítomnosti pana 
starosty J. Hlaváče a ředitele školy pana V. 
Křišťála. Oba uvítali prvňáčky ve školních 
lavicích a podařilo se jim děti i rozesmát. 
K dobré náladě všech jistě přispěly i dár-
kové balíčky Rádia Faktor. Památeční 
foto z prvního dne ve škole pořizovala již 
tradičně paní J. Mošovská. 

První den ve škole byl krátký. Uběhl 
rychle, jako mávnutím proutku se přehnaly 
dvě hodiny a děti i dospělí si popřáli, aby 
celý školní rok byl tak pohodový a usmě-
vavý jako tenhle. 

Za ZŠ T. Vojtěchová
Foto Jana Mošovská

Infocentrum Protivín zve k návštěvě 
keramických obrázků písecké výtvarni-
ce Jitky Jarešové, které vás jistě okouzlí 
svou náladou. Budou zde k vidění 
do konce září 2011. Výstava je prodejní 
a vstupné na ni je zdarma.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Ve dnech 25. 8. až 30. 8. se firma POLANSKÝCH, s. r. o. – KLAS PEKÁRNA/
CUKRÁRNA PROTIVÍN aktivně účastnila výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA. Byla to její 
první účast na této výstavě a ihned ve velkém měřítku. Výrobky firmy se prezentovaly 
na čtyřech místech. Firma jako výherce letošní soutěže CHUTNÁ HEZKY JIHO-
ČESKY měla vlastní stánek v sektoru Agrární komory JK v pavilonu T. 

Zde prezentovala hlavně řadu výrobků oceněných výše zmíněnou značkou (Lhenické 
jablko ve vanilce – vítěz pro rok 2011, staročeský jablkoň, koláč staročeský višňový, atd.). 
Výrobky zde byly nejen ochutnávány návštěvníky, ale i prodávány. 

Další významné zastoupení ve stejném pavilonu se nacházelo 
v rozsáhlé expozici ministerstva zemědělství – Regionální potravi-
na, kde byl prezentován výrobek Lhenické jablko ve vanilce. Tento 
výrobek byl na výstavě oceněn značkou Regionální potravina jako 
výherce této soutěže ve své kategorii. Firma převzala slavnostně 
certifikát k uvedenému výrobku. 

KLAS také zajišťoval občerstvení na prezentacích Agrární 
komory JK na výstavě. Na výstavní ploše Vltavotýnských lahůdek 
Jednoty ČB byly nabízeny plněné bagety, pro které pečivo dodává 
též firma POLANSKÝCH. Takovou malou třešničkou na dortu 
byla ochutnávka výrobků na stánku AG Blatná sídlící v Protivíně a zabývající se prodejem 
zemědělské techniky. Oceněné výrobky zde ochutnal mimo jiné i expremiér Miloš Zeman 
a velmi pochvalně se o nich vyjadřoval. 

Nečekaný úspěch naší firmy je oceněním poctivé práce všech zaměstnanců pekárny 
a cukrárny KLAS. Tímto jim chci jménem firmy poděkovat za odváděnou práci. 

Josef Kubička, výrobní ředitel

Pětka sice není magické číslo, nicméně za jistých okolností může přinést štěstí. Jako 
protivínské pekařské a cukrářské firmě Polanských. Popáté se zúčastnila letošního, už 
pátého ročníku regionální potravinářské soutěže „Chutná hezky, jihočesky“ a popáté 
získala prestižní certifikát. 

Cílem soutěže je působit na místní a regionální výrobce, aby se odvážněji postavili 
proti těžké konkurenci globalizovaných značek – neznaček a nacházeli cesty, jak pronik-

nout ke svým zákazníkům – sousedům, jejichž chutě důvěrně znají, “ 
říká ředitelka Regionální agrární komory jihočeského kraje inženýrka 
Hana Hricová, která stála u kolébky této originální soutěže, otevírající 
možnosti především menším výrobcům. 

Od vzniku soutěže v roce 2007 prošlo pod drobnohledem hodnoti-
telské komise 645 výrobků od výhradně jihočeských převážně řezníků, 
mlékárenských zpracovatelů, pekařů a cukrářů, kam patří i protivínští 
Polanských. V posledně jmenované kategorii získali první místo za 
„Lhenické jablko ve vanilce. “ Už sám název sladkého zákusku napoví-
dá, že jeho recept pochází z domácích zdrojů. A logo, které opravňuje 

výrobce k využití pro marketingové účely, představuje talíř s ubrouskem, při troše fantazie 
i plachetnici, která by měla dostávat výrobky do moře přízně spotřebitelů. Jan Chmelík

Náhodný výstřel
 V úterý 2. srpna večer došlo v obci 

Skály u Protivína ke zranění střelnou 
zbraní. Starší muž (1935) vybíjel na 
dvoře domu loveckou zbraň a došlo 
k náhodnému výstřelu z brokové 
hlavně. Výstřel zasáhl syna (1959) na 
levém kotníku a způsobil mu zranění, 
které si vyžádá léčení. Policisté pří-
pad prošetřují jako ublížení na zdraví 
z nedbalosti. 

Zloděj v dílnách
 Dne 3. srpna ráno vyjížděli policis-

té do dílen v obci Protivín, kam se 
během noci vloupal zloděj. Pachatel 
vypáčil dveře a dostal se do truhlář-
ské dílny, kde nic neodcizil. Dále se 
dostal do elektrodílny, odkud odcizil 
dvě motorové pily v hodnotě 15 000 
korun. Protivínští policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro trestný čin 
krádež a případ dále prošetřují. 

Vloupání do prodejny
 Policisté prošetřují případ vloupá-

ní do prodejny v Protivíně. Zatím 
nezjištěný pachatel se do provo-
zovny vloupal během večera dne 
3. srpna a z pokladny odcizil finanční 
hotovost v drobných mincích a stra-
venky. Při vloupání poškodil vstupní 
dveře a další zařízení, celková škoda 
přesahuje 25 000 korun. Na místo 
činu vyjížděl také policejní psovod 
se služebním psem. 

Firemní peníze
 Protivínští policisté prošetřovali pří-

pad zpronevěry finanční hotovosti, 
které se měl dopustit mladý muž 
z Českých Budějovic. Jako zaměst-
nanec protivínské firmy si zřejmě 
v měsíci dubnu a květnu ponechal 
část tržeb. Peníze přebíral od zákazní-
ků za dodané zboží a měl je odevzdat 
v sídle společnosti, což neučinil. 
Firmě takto způsobil škodu za více 
než 35 000 korun. V pátek 5. srpna 
kriminalisté muži sdělili obvinění 
z trestného činu zpronevěra a vedou 
další vyšetřování. 

Zpronevěra
 Protivínští policisté od sobotního 

rána dne 20. srpna intenzivně pracují 
na případu podezření ze zpronevěry, 
které se měl dopustit zaměstnanec 
hotelu. Během své služby zřejmě 
cizinec zpronevěřil tržbu z výherních 
automatů, prodeje zboží a za ubyto-
vání ve výši bezmála 37 000 korun. 
Policisté po muži vyhlásili celostátní 
pátrání. 

NA ZEMI ŽIVITELCE VE VELKÉM MĚŘÍTKU

LHENICKÉ JABLKO Z PROTIVÍNA ZABODOVALO

PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN!

JAKUB SMOLÍK
čtvrtek 3. listopadu 2011

od 19.30 hodin

Dům kultury Protivín

vstupné v předprodeji 

za 230 Kč

telefon: 
382 251 806

e-mail: 
knihovna@kultura-protivin.cz 
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» » » FEJETONOVĚ « « «

ZPROPADENÉ POČASÍ
 
Samozřejmě to byla velká škoda. Přímo ke 

vzteku. Jeden den vedro k zalknutí a druhý, kdy 
by bývalo klidně stačilo jen poloviční předcházející 
klima, si lidé běhali domů pro bundy a deštníky. 
Ovšem „nahoře“ rozhodli o studené vlně s podzim-
ními přeprškami a co zbývalo místy rozladěným 
organizátorům … než posílat program dál. Přitom 
letošní už páté městské slavnosti lákaly přímo 
hvězdami prvního kalibru. Je až k nevíře, kolik 
se jich podařilo pozvat do Protivína na poslední 
prázdninovou sobotu. 

Úvod rozsvítila absolutní jednička mezi 
dechovkami v Evropě – Straňanka ze Strání 
z moravského Slovácka. Plechová muzika s nevtí-
ravými pohybovými kreacemi naladila posluchače 
do zpěvu i tance (to ovšem ještě nepršelo). 

Sličné moderní gymnastky ze Sokola Písek 
už to měly těžší. Své vycepované umění jsou 
zvyklé předvádět pod střechou, v suchu a na 
pevné podložce, zatímco namoklá prkenná pod-
laha připomínala spíše kluziště. I za okolností 
nepřejících tomuto krásnému ženskému sportu se 
dívenky nevzdaly (jsou přece sokolky!) a zacvičily 
s půvabem svého mládí. 

„Mně je celkem jedno, jestli zpívám v sále 
nebo venku. Hlavně když na mě neprší, “ chvílemi 
se musel dívat na rozvité deštníky Pavel Bobek. 
Jeho hostování v Protivíně nebylo první. Profesi-
onálně zpívá už pomalu padesát let a za tu dobu 
„objel kdeco. “ Přestože berličkou při zpívání mu 
byla židlička, prozrazující nedávno přestálý neduh, 
„slušný člověk o nemocech nemluví“… 

Dramaturgie Zámeckého babího léta měla 
vskutku šťastnou ruku, nabídla-li divákům bohatý 
koš různých žánrů, z nichž si každý mohl vybrat 
podle svého gusta. A zdálo se, že každý si sku-
tečně počkal na svou „krevní skupinu. “ Sotva 
z pódia zaburácela kapela Blue Effect s nestorem 
Radimem Hladíkem, do rytmu mezi kapkami deště 
se nenechala strhnout jen omladina, provázející 
každou písničku hlučnými ovacemi. I někte-
rým dámám ve zralém věku se – prší, neprší 
– vlnily pod paraplaty boky … Bára Basiková se 
v nedávném rozhovoru neoznačila za zpěvačku 
vyhraněných žánrů. Zpívá, co se jí líbí a co jí sedí, 
jak potvrdila i za večerního vystoupení. 

Po celé sobotní odpoledne bylo živo i na dru-
hém nádvoří, vyhrazeném, jak už se vžilo, dětem, 
pohádkám a legraci. Plno atrakcí bylo i před zám-
kem. Mladí odvážlivci zkoušeli svou sílu a doved-
nost na horolezecké stěně a vůbec celý program 
pro děti měl tolik lákadel, že caparti a školáci si také 
mohli zvolit, co je zajímalo či si chtěli vyzkoušet. 
Dostanou-li se na kloub hlavolamům nebo podívají-
li se na svět z koňského hřbetu. 

Sumasumarum: slavnostní sobota mohla dík 
počasí dopadnout hůře. Naši jižní sousedé už 
museli i v „Podalpí“ vyjet se sněžnými pluhy. 

Přirozeně účast diváků mohla být početnější, 
šenkýři mohli odjet s prázdnými sudy. Na druhé 
straně se dostavili i mnozí hosté přespolní. Kupří-
kladu manželé Caisovi z Prachatic si tu dali slovo 
s přáteli z Písku. „Přestože jsme každou chvíli 
roztahovali deštníky, vydrželi jsme celé odpoledne, 
protože bylo pořád na co koukat a co poslouchat 
a jedno pěkně navazovalo na druhé, “ nechali se 
slyšet hosté. 

Toho vroubku se ale svatý Petr jen tak nezbaví. 
Buďme však velkorysí. Dejme mu k nápravě rok 
času. Příští slavnosti budou opět v závěru léta…. 

Jan Chmelík

Ohlédnutí za akcí – V. MĚSTSKÉ
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Závodníci z oddílu TAEKWONDA Protivín jsou vidět stále. Tentokrát přijali pozvání 
vystupovat v sobotu 27. srpna na již pátých městských slavnostech v Protivíně. 

Pod vedením svého trenéra Milana Zobala nacvičili během krátké doby náročné vystou-
pení, kde chtěli ukázat vše, čemu se věnují. Bohužel tentokrát zradilo celé slavnosti počasí 
a díky vydatnému dešti, který se řinul i na připravené podium, museli celé vystoupení těsně 
před začátkem upravit. Proto byli tentokrát návštěvníci ochuzeni o náročnější techniky, 
o ukázky sebeobrany a složitější přerážecí techniky. Přesto i na kluzkém povrchu ukázali 
své umění s nunchakami, taneční sestavu v doprovodu hudby, technické sestavy, ukázku 
bojů i přerážecí techniky. 

I přes velice špatné počasí daly děti do vystoupení vše, co to šlo, protože tento sport je 
jejich koníčkem a věnují mu vše, co mohou a podmínky k tomu jim dovolí. A hlavně chtějí 
přesvědčit lidi, že toto bojové umění není jen o mlácení nebo ubližování. Velikou část toho 
co děti předvedly, používají při častých závodech po České republice, ale i v zahraničí. 

Protivínské taekwondo děkuje všem, kteří se i za tak špatného počasí na ně přišli podívat, 
protože za tím, aby toto vše mohly předvést, je kus dlouholeté dřiny dětí i trenéra. 

M. Zobal

SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ...

Exhibice protivínských taekwondistů na městských slavnostech

Foto na dvoustránce: Marie Černá
Martin Šole
Pavel Holba
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Knihovna je pro všechny – Tolik knih jako 
knihovna doma mít nemůžete – hesly, 
uvádějící celostátní akci Týden knihoven, 
se řídí knihovníci celý rok, jsou jim stá-
lým vodítkem pro práci se čtenáři. 
Letošní motto zní 15. kraj České repub-
liky – kraj knihoven. 
V centru zájmu jsou naši uživatelé, chce-
me však v knihovnách přivítat i ostatní 
veřejnost. Myslíme na všechny a i na 
každého jednotlivce. Cílem je podpora 
knih a čtenářství a nabídka užitečného 
využití volného času. 
Zájem zaměříme zejména na získání 
nových čtenářů z řad dětí do 15 let. 
Pro děti jsme u příležitosti Týdne kniho-
ven připravili soutěž „POZNEJ...“ Sou-

těžící nemusí být registrovaným čtenářem 
knihovny. Do soutěže budou zařazeny 
správné odpovědi, doručené na Městské 
kulturní středisko Protivín nebo zaslané 
e-mailem na adresu knihovna@kultura-
protivin.cz. do 31. října 2011. Nezapo-
meňte uvést celé jméno, adresu a telefon. 
Ze správných odpovědí vylosujeme výher-
ce, který obdrží DVD s filmem. 
V Týdnu knihoven Městská knihovna 
Protivín nabízí: 
–  registraci nových čtenářů zdarma po 

dobu 12 měsíců
–  pamětní list na první návštěvu knihov-

ny pro malé čtenáře
–  soubor nových knih různých žánrů pro 

děti i dospělé

–  černobílý tisk zdarma – z internetu 
i knihovního fondu

–  informativní prohlídku knihovny pro 
zájemce – po telefonické dohodě

–  jednu hodinu práce na internetu zdar-
ma i pro neregistrované uživatele

Po celý rok Městská knihovna Protivín 
nabízí:
–  výběr z cca 17 000 knižních titulů a 27 

druhů časopisů 
–  absenční i prezenční výpůjčky
–  možnost žádanou knihu si zamluvit
–  meziknihovní výpůjční službu
–  kopírování z knihovního fondu
–  donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným
–  registrovaným čtenářům 1 hodinu 

práce na internetu zdarma

Aktuální katalog (knihy, brožury, časopi-
sy) je k dispozici 24 hodin denně na inter-
netové adrese: http://protivin.knihovny.
net/katalog/baze.htm. 
Aktualizovaná verze katalogu umožňuje
– vyhledávání knižních novinek 
– přechod na autorský rejstřík 
– rejstřík klíčových slov 
– vstup do čtenářského konta 
– rezervaci vypůjčené knihy
– předregistraci nového čtenáře 
– vyhledávání údajů 
 ve fondech jiných knihoven 

Užitečné odkazy:
www.skat.cz 
www.knihovny.net 
www.lanius.cz/odkazy.htm 
www.ctesyrad.cz 
www.bibliohelp.cz
www.biblioset.cz 
www.mestoprodeti.cz /dětský portál/ 

výpůjční doba: pondělí, středa, pátek 
9 – 11 hodin a 13 – 18 hodin
kontakty: 
telefon 382 251 806, 
knihovna@kultura-protivin.cz

TIP NA „NEJEN“ PODZIMNÍ VÝLET
 
U příležitosti 120. výročí založení hasičského sboru v Záboří byla otevřena „HASIČSKÁ VYHLÍDKA NA VRCHU“. 
Turisté – cyklo či pěší – se od kapličky v obci dostanou značenou a nenáročnou trasou až k samotné vyhlídce. Tam se jim otevře panorama 
celé Šumavy. Jednotlivé vrcholy byly za pomoci trampa Petra Sládka popsány na instalovaném panelu s fotografií. 
Sbor dobrovolných hasičů Záboří zve všechny „kolemjdoucí“ na zmíněnou hasičskou vyhlídku i na zhlédnutí nových exponátů zdejšího 
hasičského minimuzea. Více informací najdete na www.sdhzabori.unas.cz.  Jko 

TÝDEN KNIHOVEN OD 3. DO 7. ŘÍJNA 2011

soutěž:
„POZNEJ ILUSTRACI Z DĚTSKÉ 
KNIHY“ – aneb „JAK SE JMENUJE 
TATO POHÁDKOVÁ POSTAVA?“ 



Osada se zdárně rozrůstala, až koncem 
19. století – 27. 11. 1899 – je císařským 
rozhodnutím městys povýšen na město. 
26. 8. 1902 je pak městu udělen městský 
znak. Do městského znaku byl převzat znak 
městyse (dvojocasý lev), v druhé polovině 
jsou v horní čtvrtině bílé a modré pruhy 
z původního schwarzenberského znaku, 
v dolní čtvrtině hlava Turka, jemuž havran 
klove hlavu – o tuto část byl znak schwarzen-
berský rozšířen r. 1599. V srdci znaku pak na 
červeném štít-
ku stojí bílá věž 
na tříhrbé čer-
né hoře, což je 
znak knížectví 
schwarzenber-
ského v Bavor-
sku. 
Spoustu dalších 
za j ímavos t í : 
kratiknot, kout-
ní hrnce, mědli-
ce, nekřtěňátko, 
drhlen, stejně 
jako miniaturní 
šicí stroj fran-
couzské výroby 
z roku 1867... 
mohou návštěv-
níci zhlédnout. 
Srdečně zvu i na výstavu obrazů talentova-
ného malíře samouka pana Jana Čibery (do 
konce října 2011). 

správce Památníku Mgr. Věra Piklová
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Dovolujeme si informovat návštěvníky Krokodýlí zoo, že v měsících září 
a říjen 2011 je z důvodu rekonstrukce zoo otevřeno pouze v sobotu a neděli 
od 9 hodin do 16.30 hodin. Projekt Rekonstrukce hospodářského stavení na 
krokodýlí farmu je spolufinancován Evropskou unií. 

RYAN TERRY, NEJKRÁSNĚJ-
ŠÍ MUŽ PLANETY, ZAMÍŘIL 
DO PROTIVÍNSKÉ ZOO.

Během svého krátkého poby-
tu v České republice nezapo-
mněl navštívit v neděli 28. srpna 
Krokodýlí zoo také Ryan Terry, 
jedenadvacetiletý vítěz celo-
světové soutěže mužské krásy 
Mister International. Ryan Terry 
je Brit, bývalý instalatér, v sou-
časnosti tvář mnoha světových 
módních značek. Zoo navštívil 
během svého bohatého pro-
gramu u nás a o plazy projevil 
opravdový, živý a nefalšovaný 
zájem. 
< < < < < < <
Nejkrásnější muž světa Ryan 
Terry s mládětem nejvzácněj-
šího filipínského krokodýla na 
zemi. 

V sobotu 27. srpna 
proběhly v Protivíně 
již páté protivínské 
městské slavnosti. 
Proč se však Protivínští 
scházejí koncem srpna? 
Jen pro úplnost. Je to 
na paměť 1. písemné 
zmínky o Protivíně – 1. září 1282 bratři 
Pryšinkové (svého času pověřenci Přemysla 
Otakara II.) darují statek v Novosedlích 
klášteru ve Vyšším Brodě. Pro nás je 
důležité, že k této události došlo – jak je 
v darovací listině psáno – in Protiwins. 

MUZEJNÍ STŘÍPKY

Městský znak Protivína

Rodinný šicí stroj, fran-
couzský výrobek z roku 
1867. Foto Bc. J. Fialová

Září a říjen – Krokodýlí zoo otevřena pouze o víkendech

V září začínáme putování po 
okolních obcích. Poznáte, ve 
které vesničce se nachází toto 
krásné seskupení domovních 
štítů? Malá nápo-
věda: V obci byl 
v srpnu zřízen 
nový atraktivní 
cíl nejen pro cyk-
loturisty...
Odpověď napište 
(e-mail: infocen-
t rum@muprot i -
vin.cz), zavolejte 
(tel. 382 203 354) 
nebo přijďte sdě-
lit do Infocentra 
na protivínském 

náměstí. 

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Správná odpověď na otázku 
z dvojčísla: Altánek stojí 
v půvabném parku protivín-
ského zámku. Vítězem sym-
bolické ceny se stává paní 
Michaela Čurdová z Protiví-
na. Blahopřejeme!
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restaurace BLANICE Protivín 
opět vaří:
– snídaně –

– polední menu – 
s polévkou zdarma od 71 Kč

výběr ze 4 druhů jídel 
(např. grilovaný kuřecí gyros s hranolky, 

špecle s kuřecím masem a špenátem) 

• Příjemné posezení 
 s příjemnou obsluhou 
 a profi gastronomickou kuchyní. 
• Na objednání pořádáme večírky, 
 srazy, školení, rauty. 
• Rozvoz obědů 
 menším i větším firmám
• Každý pátek 
 Disko v Blanici (Oldies rock)

otevřeno denně od 8 do 22 hodin

Navštivte naše provozovny v Písku:
– restauraci V koutě, která se 
nachází v historické části města
– vinárnu Logry

kontakt: 
Žižkovo pohostinství, 
telefon 608 54 33 87, 

e-mail: dava-zizka@seznam.cz

Navštivte naše webové stránky 
www. blaniceprotivin.wbs.cz 
nebo www.v-koutě.wbs.cz

NAJDETE ZDE I POLEDNÍ MENU 

Toto staré české přísloví je platné i dnes. 
Přesně vystihuje zákonitosti v přírodě, které 
neovlivní ani někteří přemoudřelí včelaři. 
Po mimořádně úspěšné letošní sezoně 2011 
nastává čas, který se ve včelařství označuje 
jako podletí, tedy čas, kdy prakticky již začíná 
pro včely i včelaře sezóna roku 2012. Již teď 
se podle aktivity včelstev, které si zpracová-
vají a ukládají podávané cukerné zásoby na 
zimu, může usuzovat, jak bude které včelstvo 
úspěšné ve svém jarním rozvoji a při snůšce 
v příštím roce. Množství cukru, které včel-
stvo dostane od včelaře na zimní přežití, se 
pohybuje kolem 15 kg na jedno včelstvo. Staré 
a upracované letní včely by podaný cukerný 
roztok měly ještě před svojí smrtí zpracovat 
a ušetřit tak od práce zimní (dlouhověké) 
včely, které budou mít jen dva hlavní úkoly ve 
svém životě. Musí přežít tuhou zimu a vyrábět 
v zimním chomáči teplo, aby uchránily od 
prochladnutí matku–královnu a na jaře ještě 
vychovat první generaci svých sester. Splnění 
tohoto nelehkého úkolu a zimní strádání pak 
zaplatí v březnu až dubnu příštího roku svým 
životem. 

Tyto a další podobné zajímavosti ze života 
včel se snažíme prostřednictvím včelařského 
občanského sdružení APICENTRUM přiblížit 
dětem ve školách i laické veřejnosti. Tak jako 
letos, tak i v příštím školním roce budeme 
provádět besedy se žáky 6. tříd na některých 
základních školách. Z naší činnosti pro veřej-
nost bych zmínil jen letošní protivínské slav-
nosti, které jsme v chladném počasí zpestřili 
mimo jiné i oblíbenou horkou medovinou. Na 
letošní rok připadla pro nás také velmi náročná 
čtyřdenní Květinová výstava v Čimelicích, 
kde máme, obdobně jako v Protivíně, pocho-
pení pro naše snažení u pana starosty a mezi 
zastupiteli města. 

Na „domácí půdě“ se však snažíme 
celoročně, zejména při dokončování „NAUČ-
NÉHO VČELÍNA“. Celá akce začala již 
v únoru, kdy jsme přemístili maringotku se 
včelstvy na nové místo, kde jsme před tím 
provedli menší terénní úpravy. Důležité bylo 
i zabezpečení včelstev, částečně ohrožených 
v přežití do rozkvětu prvních jarních květů. 
U více jak poloviny se to podařilo, a tak se 
včelky odměnily za poskytnutou péči dobrým 

užitkem. Vydělaly si tak částečně na dva nové 
úly a rekonstrukci vnitřního prostoru včelína, 
který byl upraven tak, aby 10 až 12 dětí mohlo 
usednout na „diváckou lavici“ a v praxi na 
živo si prohlédnout včelky v úle i včelaře při 
práci. Po úvodní krátké besedě si pak oblékly 
včelařské klobouky a rukavice a s dílčími 
obavami a respektem šly do včelína. Za 
krátko exkurze pokračovala již bez ostychu 
hrou s trubci, protože ti nemají žihadlo. Ti 
odvážnější se nebáli vzít do rukou i rámek 
se včelím dílem a živými včelami. Při tomto 
letošním „zkušebním provozu“ čtyř skupin 
dětí protivínské a jedné písecké školy jsme 
u dětí zaznamenali po počátečních obavách 
i velkou dávku odvahy a humoru. 

Do konce tohoto roku bychom rádi stihli 
ještě plánovanou podzimní rekonstrukci 
nového opláštění maringotky tak, aby byl 
v příštím roce Naučný včelín zpřístupněný 
i pro ostatní zájemce. Nedostatek financí je 
naší největší překážkou. Pro letošní rok se 
nám podařilo získat pouze zhruba polovinu 
potřebné částky našeho rozpočtu a tak musíme 
naše plány podstatně upravit. Pevně věříme, 
že nás naši sponzoři v příštím roce opět 
podpoří a my se budeme zase spoléhat na 
pochopení zastupitelů v Protivíně, Krajského 
úřadu Jihočeského kraje i na přízeň Komunitní 
nadace Blanicko-Otavské z Protivína. – jr –

U příležitosti baseballového tábora pro 
děti v našem městě ve středu 27. července 
uspořádalo SKP Pastelka akci s názvem 
Interaktivní člověče, nezlob se. 

Pozváni byli jak účastníci baseballo-
vého tábora, tak rodiny s dětmi. Hrálo se 
na hřišti o rozloze bezmála 6x6 metru. 
Nebylo jednoduché se do domečku dostat. 
Lidé hráli jako živé figurky, cestou museli 
plnit různé úkoly a samozřejmě se vesele 
vyhazovalo. Nejtěžším úkolem asi bylo 
prasknout nafukovací balonek s nejbližším 
hráčem, přičemž si na něj nesměli sednout 
ani používat ruce, nýbrž ho museli zničit 
svými břichy. Balonek si dělal, co chtěl. 

Akce se konala za přispění Komunitní 
nadace Blanicko-Otavské v Protivíně 
z daru z Velvyslanectví Spojených států 
amerických v Praze, dále nás podpořila 
Café Gallery a kadeřnictví MATRIX, všem 
dárcům touto cestou velmi děkujeme. 
Zvláštní poděkování pak patří Píseckému 
servisu, který jako sponzorský dar zhotovil 
herní trička s potiskem.  M. Šálková
< < < < < < <

„ŽENCI NA POLE, VČELY Z POLE“ 

INTERAKTIVNÍ ČLOVĚČE NEZLOB SE



POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

říjen 2011

VESTIBUL KINA

 FOTOGRAFIE Václava Maliny
"GRIMASY NEJEN ROCKOVÉ"

! ZAČÁTKY VEČERNÍHO PROMÍTÁNÍ OD 18 HODIN ! 
>  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  RO D I N N Ý  F I L M  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <
neděle 2. října v 17 hodin
USA  Premiéra
HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2

Rodinný film. Vše končí... Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto 
finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy 
nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. 
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné 75 Kč

středa 5. října v 18 hodin 
USA Premiéra 
BARBAR CONAN

Akční/dobrodružný/fantasy. Legendární Barbar Conan je zpátky! Conanova touha po 
pomstě za smrt jeho rodičů se změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými 
silami zla. Bitvy s nelítostnými nepřáteli se proplétají se souboji s odpornými monstry. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 75 Kč

neděle 9. října v 18 hodin
ČR Premiéra  
MUŽI V NADĚJI

Komedie. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šaramantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se 
snažit a hlavně nesmí se nudit.“ V hlavních rolích B. Polívka, J. Macháček, S. Stašová, 
P. Hřebíčková a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 115 minut, vstupné 75 Kč

středa 12. října v 18 hodin
USA Premiéra
KAZATEL

Akční sci-fi, thriller. Film zasazený do alternativního světa – do světa zpustošeného 
staletími válek mezi lidmi a upíry. Příběh se točí kolem legendárního Kazatele-bojovníka 
z poslední Války upírů, který nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými lidmi ve 
městech obehnanými zdmi. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky,87 minut, vstupné 70 Kč

neděle 16. října v 18 hodin
USA  Premiéra
STROM ŽIVOTA

Drama/fantasy. Texas, 50. léta minulého století. Jack O`Brien si prošel dětstvím plným 
her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem je 
dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě. Snímek získal Zlatou pal-
mu jako nejlepší film na MFF v Cannes. V hlavních rolích Brad Pitt, Sean Penn, Jessica 
Chastain. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 138 minut, vstupné 75 Kč

středa 19. října v 18 hodin
USA  Premiéra
SUPER 8

Sci-fi. Skupina teenagerů se rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit Zombie horor, 
ale nikoho z nich nenapadne, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden 
z nejoriginálnějších tvůrců J. J. Abrams (Ztracení, Mission:Impossible 4) spojil síly 
s expertem na mimozemšťany S. Spielbergem. Příběh vlaku, který převáží utajovaný 
náklad z Oblasti 51. 
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné 70 Kč

neděle 23. října v 17 hodin
ČR Premiéra
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

Animovaná komedie. Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Tři sta let po 
škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čaro-
dějnické školy v Říši pohádek, která utekla za láskou do světa lidí. Nyní žije normálním 
životem v krásné vile s manželem Janem a dcerkou Saxánou. Zapomněla však na půdu 
skrývající tajemství o jejím předešlém životě...
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 80 Kč

středa 26. října v 18 hodin
USA  Premiéra
ZKAŽENÁ ÚČA

Komedie. Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala 
přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Bizarní plány a jejich 
bláznivé následky na získání dobře situovaného, bohatého a pohledného náhradníka za 
bývalého snoubence šokují všechny. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 70 Kč

neděle 30. října v 18 hodin
USA Premiéra
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

Sci-fi, western. Už zase u nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas 
a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký západ a doba, kdy všem, kdo chtěli 
přežít, visely kolty proklatě nízko. Jména tvůrců však slibují mimořádný zážitek. 
Mládeži přístupný, dabováno, 118 min., vstupné 70 Kč

čtvrtek 20. října od 19 hodin – Dům kultury Protivín
STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI 

Legendární kapela pod vedením kapelníka Štěpána Kozáka. Vstupné 60 Kč

neděle 16. října od 15 hodin – Dům kultury Protivín
KAŠPÁREK SLUHOU ČARODĚJE
Loutková pohádka v podání ochotnického souboru COPÁNEK. Délka představení 60 minut, vstupné 40 Kč

úterý 25. října od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
KONCERTNÍ AUDIOVIDEO SHOW

Antarktida očima kytaristy a dobrodruha Lubomíra Brabce. Živé vyprávění, promítání fotografií proložené hudební produkcí. 
Vstupné 80 Kč
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Čas plyne v lesích jako sama voda. Již 
několik let zapadalo rudým listím buků zde 
na hřebenech kamýckých hor. I tehdy padal 
déšť za lehkého větru dolů a s sebou bral těžké 
listy plné vody. Stál jsem u starého totemu na 
kempu protivínských trempů a vychutnával 
samotu okolí. Pozor! Do klidu lesa se ozvala 
dutá rána a pak někdo za tohoto sychravého, 
stínadelského dne otevíral těžká vrata k dávno 
zavřené rozhledně. Zvědavost nedala. Kdo 
může jít v tomto nečase v osamělé lesy? Tiše 
jsem došel okolo starého kříže k otvoru dveří 
a nahlédl dovnitř. Však jistě někteří znáte to 
strašidelné prostředí uvnitř. Ten dávno letitý 
prach a nikde jinde se nalézající atmosféra, 
která připomíná věci dávno minulé. Uviděl 
jsem je. Stáli tam schovaní dva lidé. Starý 
pán v zelenavé bundě s kapucí a mladší žena 
v perelíně. Prý si dole půjčili ve vsi klíč od 
věže, a proto teď vystoupí vzhůru k oblakům. 
„A k Bohu“– řekl klidně starý pán. Společně 
jsme tedy stoupali vzhůru letitým schodištěm. 
Obdivoval jsem za těchto okolností starého 
muže, že se k něčemu takovému propůjčí. Ale 
brzy jsem měl pochopit vše. – Déšť ustal a na 
ochoze věže, ze které již dávno není výhledu, 
divoce poletovalo listí. Pak jsem uslyšel zají-
mavý příběh. Příběh, který mrazil a zároveň 
byl plný citu, který je doslova schován ve 
zdech zdejší věže. Však poslyšte...

„Jako mladí hoši jsme rádi chodili, a to 
zjara, hlavně na vrcholek Kamýka. Rozhledna 
byla tehdá nově otevřena a nás ukrutně lákala 
coby tajemný hrad. Šumava, vzdálené vrchol-
ky hor, táborské krajiny, ale i vesničky dole 
v údolí. Když někdo pak rozhlásil, že z ochozu 
věže viděl vzadu za Kletí štíty Alp, zvědavci 
se jen hrnuli. Ve druhém roce po válce jsem 
se zde seznámil s dívkou, která jezdila na 

jarní a letní pobyt do vesničky po lesem.“ 
Starý muž přestal vypravovat a hluboce se 
nadýchl. „Prožili jsme spolu krásné chvíle, 
na které zůstalo mnoho vzpomínek a také 
vlastně i moje dcera.“ Přitom muž ukázal na 
paní, která tiše stála opodál. 

„O dceři jsem se dozvěděl až po létech, to 
když jsem se vrátil z komunistického lágru. 
Bohužel doba v roce 1948 byla zlá a vůbec 
nepřála ani v pozdějších létech lásce a ani naše-
mu manželství. Otec byl dosti veliký pohlavár 
rudé strany. Posílali jsme si dopisy a malé dárky 
a několikrát jsme se před mým odsouzením 
setkali. Hlavně několikrát právě zde na této 
věži. Tajně! Hroznou zprávou byla pro mne 
skutečnost, že má milá zahynula se svým otcem 
při autonehodě, kdesi v dalekém Maďarsku. 
Dozvěděl jsem se o tom, že mám dceru.“

Na cimbuří kamýcké věže zavládlo ticho. 
Příběh ten však zdaleka nekončil. – Starý pán 
vypravoval, že pak několik let žil zde dole 

Ukončení prázdnin a návrat k běžným povinnostem není pro děti obvykle okamžik, na který by se těšily. Proto jim ho naše občanské 
sdružení chtělo trochu zpříjemnit a v sobotu 3. září uspořádalo pro děti z Protivína a okolí odpoledne se soutěžemi, divadlem, projížďkami 
na koni a přehlídkou hasičské techniky. Pro akci jsme opět mohli využít krásné prostory zámecké zahrady a měli jsme štěstí na nádherné 
počasí. Také díky tomu se pan Rychtář, který 
dětem točil zdarma zmrzlinu, nezastavil celé 
odpoledne. Akce byla nabitá programem, 
a tak hned po soutěžích, se kterými našemu 
sdružení pomohla paní Šálková z Mateřské-
ho centra Pastelka, přišlo na řadu pohádkové 
vystoupení divadelního spolku Nitka a hned 
poté přehlídka drezury koní, kterou pro děti 
zajistila Stáj Šárka. U dětí tradičně bodovaly 
projížďky na koních a nadšení vzbudila také 
možnost prohlédnout si zblízka moderní 
i historickou hasičskou techniku a ukázka 
hasičských dovedností. O toto zpestření se 
postarali protivínští hasiči. 
Za celé naše občanské sdružení moc děkuji 
všem výše uvedeným i všem dalším, kdo 
nám pomohl v tom, aby si několik desí-
tek dětí užilo krásné sobotní odpoledne. 
Fotografie z této akce najdete na našich 
internetových stránkách www. proprotivin. 
cz nebo na Facebooku. 

Za OS Společnost pro rozvoj Protivína
Ing. Jiří Morávek, předseda sdružení 

Foto Mgr. Pavel Koc

ve vsi, než si našel bydliště poblíže dcery. 
– „Kamýcká rozhledna má několik oken. 
Kdysi jich bylo o jedno více. To okno bylo 
západním směrem a níže k zemi. Různí lidé 
často okenici ničili a lezli dovnitř, to když byla 
věž zavřená. Od úřadů přišel rozkaz – okamži-
tě okno zazdít. Při této práci, u které jsem byl, 
jsem pietně uložil do plechové krabičky něko-
lik dopisů od mé dívky i s kadeří jejích vlasů. 
Věci jsou tedy v místech, které jsme měli oba 
velice rádi.“ – Naše mlčení bylo odpovědí na 
dojemný příběh z dávných let. Co jich asi ještě 
putuje okolo této hory? Podáním ruky jsme se 
v tichém lese rozloučili. Do tmavého přítmí 
deštivého dne hleděla kamýcká věž a žalostně 
prskal plamínek v kalíšku svíčky v místech 
pod bývalou okenicí. Jako duchové lesů jsme 
se rozešli na své strany a do lesů se znovu 
studeně a také dlouze rozpršelo. 

Cestou za deště do údolí bylo o čem 
přemýšlet...

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V PROTIVÍNĚ – TROCHU JINÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

TAJEMSTVÍ 
KAMÝCKÉHO OKNA

–Sládek Petr–
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Letošní prázdninové počasí nás všechny trochu potrápilo svými extrémními 
výkyvy teplot a skoro pořád vyskytujícím se deštěm. Přesto všechno jsme si 
ale odpočinuli a s novými silami vstoupili do nadcházejícího školního roku. 

Během červencového uzavření byly vymalovány prostory prvního patra budovy 
MŠ – jedna třída je nyní laděna do modra, druhá do červena. Podle finančních 
možností byly dovybaveny třídy novým nábytkem – skříňkami, poličkami a stolky 
vyráběnými na míru. Změny se dočkala také školní zahrada – byl na ni zakoupen 
a instalován prostorný dřevěný domek pro uložení hraček na pískoviště a spor-
tovního náčiní pro děti. 

Provoz školy je nezměněn: 6.30 – 16.00 hodin. V naší mateřské škole pracuje 
sedm učitelek a na zkrácený úvazek pak sedm provozních zaměstnanců. V prádel-
ně, která je součástí budovy, zajišťujeme praní prádla pro všechna školní zařízení 
ve městě. Ve školním roce 2011/2012 máme opět otevřeny čtyři třídy a celkový 
počet zapsaných dětí je 91. Zpravidla se jedná o děti od tří do šesti let věku nebo 
o děti mladší, které ovšem tří let dosáhnou během prvního pololetí. V lednu 2012 
půjde k zápisu do základní školy 29 dětí. 

Pracujeme podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání a dále pro 
děti zajišťujeme pravidelně tyto doplňkové činnosti: logohrátky aneb brousek pro 
tvůj jazýček, základy hry na flétnu, základy angličtiny, tvořivou dílnu a rozvoj výtvar-
ných činností v programu „Barevný svět kolem nás“. Podrobnější plán akcí je pro 
rodiče k nahlédnutí v mateřské škole nebo na adrese www.1msprotivin.cz.  –EC–

I letos jako každý rok jsme se 
zúčastnili slavností. Tentokrát se naše 
skupina prezentovala mnoha zajímavý-
mi činnostmi, jako je tepání prstýnků, 
výroba záložek či přáníček, chůze na 
chůdách, na výběr bylo i mnoho spole-
čenských her, které jsou součástí naší 
skupiny. Prezentace jsme se zúčast-
nili i výstavkou fotografií z letošního 
dětského tábora pod názvem Harry 
Potter. Veliké poděkování patří všem 
zúčastněným této akce, ať se to týká 
kamarádů z naší skupiny i všem našim 
příznivcům. Déšť nás přiměl k tomu 
využít uzle, které se učíme na schůz-
kách i v praxi. Nikdy člověk neví, co 
všechno využije z našich schůzek. Ale 
i přes ten déšť se slavnosti, jako každý 
rok, vydařily.  R. Lenemajer

Rok se sešel s rokem a na konci čer-
vence Evangelická církev metodistická ve 
spolupráci s církví ve Spojených státech 
zorganizovala již druhý sportovní příměst-
ský tábor pro děti z našeho města a okolí. 
Přijelo sedm nadšených lidí z Tennessee, 
aby učilo děti základům softballu a dalo 
jim možnost mluvit anglicky, naučit je ně-
co nového a zároveň skutkem a přístupem 
pomoci pochopit našim lidem, že křesťané 
nejsou suchaři, kteří mají otlačená kolena 
od modliteb, neumí se smát a bavit. Všech 
33 dětí se skvěle bavilo, smálo a radovalo, 
protože cílem byla nejen nová hra, ale pře-
devším podělit se s dětmi o radost, kterou 
prožívají díky Boží lásce. 

Děti hrály každý den od 9 do 13 hodin 
baseball. Po obědě se ve skupinkách učily 
angličtinu a hrály hry na farní zahradě. Ve 
čtvrtek jsme vyjeli do Zdíkova na zápas 
s „Vimperskými“. Pravda, moc se nám tam 
nedařilo, jenže náš smutek se rozplynul 
ve chvíli, kdy jsme dorazili do lanového 
centra na Zadově. Pro mnohé z nás, včetně 
některých amerických přátel, to byla první 
zkušenost. Většina zdolala i ta nejvyšší 
patra, jezdila, chodila a překonávala pře-
kážky v korunách stromů. Obdivovali jsme 
odvahu mnohých poměrně malých lezců. Po 
lanovém centru se rozléhalo veselé skřeho-
tání a výskání těch, kteří opravdu mnohdy 
překonali sebe sama. Při rozhodnutí se 
pro cestu tam již nebylo možno jít nazpět. 
Vrátili jsme ten den až kolem 19. hodiny, 
to však nikomu nevadilo. 

V pátek, poslední den, jsme si ještě 
zahráli na fotbalovém hřišti softball. Něk-
teré již po celém týdnu přemohla únava, tak 
využili pouze dětské hřiště nebo hráli jiné 
hry. Každopádně se bavili i poslední den. 
V 18 hodin jsme se setkali na farní zahradě 
ECM, opekli si buřty, poděkovali si navzájem 

za to, že jsme mohli být spolu a rozloučili se. 
Loučení se neobešlo bez slz. Zůstává ovšem 
naděje, že se příští rok setkáme opět. 

Chceme velmi poděkovat rodičům za 
svěřenou důvěru. Není to samozřejmost, 
že jsme měli tolik zájemců. Poděkování 
patří také fotbalovému klubu, který nám 
umožnil využít jejich skvělé hřiště. Ameri-
čané byli nadšeni, když ho viděli, nešetřili 
slovy chvály a díků na pana ředitele Vác-
lava Křišťála, který to s námi dojednával. 
V restauraci U Provazníka nám vyšli vstříc 
s obědy, takže děkujeme i paní Polanské 
za její pružnost a ochotu. Všem z kuchyně 
děkujeme za výborné jídlo a velké porce. 
Hlady jsme opravdu netrpěli. Američané 
byli ubytováni v penzionu U svaté Anny. 

Děkujeme panu Čeladovi za jeho ochotu 
a milé jednání. 

Kdo dělá něco pro druhé, jistě ví, že 
se tábory a podobné věci nedají plánovat 
jen jeden den. Potřebujete k sobě hodně 
lidí, dobrovolníků, ochotu a vstřícnost 
všech, s nimiž dojdete do styku. My také 
děkujeme Bohu, že nás předcházel, že jsme 
v klidu a pokoji mohli připravit tento tábor. 
Děkujeme i za ochranu, o níž jsme prosili, 
děkujeme, že se nikomu nic nestalo a za 
krásné a radostné chvíle, které jsme spolu 
všichni prožili. Děkujeme i bratrům a ses-
trám v ECM z USA, TN, bez jejichž ochoty, 
lásky a finanční podpory by se tento krásný 
týden neuskutečnil. 

Za sbor ECM v Protivíně M. Šálková

1. MŠ – znovu začínáme... Protivínské slavnosti 
očima Pionýské skupiny Protivín

Aktivní i o letních prázdninách
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Kam se u vás člověk podívá, tam se blyští zlato. Máte ty 
poháry vůbec ještě kam dávat?

(polichocen s úsměvem) Ale jo. Nějaké místo se tu ještě 
najde. Vždyť je jich zatím jen kolem devadesáti. Jsou za první 
až třetí místa. Ve veteránech dost často vítězím.

 
V hale v přízemí jsem si všiml i věnců na zdi. 

Vavříny se dávaly dřív. Už jsou tam jen zbytky, pro parádu. 

Kolik závodů jste vůbec odjezdil?
Statistiku si nevedu, ale když každou sezónu nejmíň tak tři 

čtyři závody a s motokrosem jsem začal před padesáti roky, 
tak to máme... skoro dvě stě startů. Kromě toho jsem jezdil 
s kombajnem. Někdy i šestnáct hodin denně. V horku, prachu. 
To ještě nebyla klimatizace, zpočátku ani kabiny. 

Kdy jste si poprvé sedl na motorku?
Napřed jsem jezdil na kole. Dokonce ani ne na vlastním. 

Favorita mi půjčili na internátě v Milevsku, kde jsem se na Jance 

učil zámečníkem. Hlavně jsem trénoval cestou domů. Jezdil 
jsem do Nové Vsi pod Kamýkem skoro každý den tam a zpátky, 
dohromady osmdesát kilometrů. Ještě si pamatuji, že 12. dubna 
1953 se jel závod kolem Milevska a já jsem ho vyhrál. 

Kdy jste tedy kolo vyměnil za motorku?
To jsem nikdy nevyměnil, protože na kole jezdím pořád. Pro 

dobrý pocit a jestliže se chci porozhlédnout po krajině. Prvně 
jsem měl motorku pod sebou ještě před vojnou. Stovku „Čízu“ 
mi půjčil strejček, abych prý poznal, jaká je to paráda, když 
člověk nemusí šlapat a jen se veze. Na vojně jsem pak vzpíral 
a jako kluk házel koulí, ale láska k motorům zvítězila. Tenkrát nás 
bylo v Protivíně víc takových nadšenců, kteří byli ve Svazarmu. 
Jirka Beránek, Bohouš Vlasák, který ve fabrice zajížděl motorky, 
Jirka Dědič. Ten jezdil snad na všem, na čem se dalo. 

Jak jste přišel k motokrosové motorce?
Stavěl jsem si ji po součástkách. Nějaké jsem koupil ve 

fabrice – deset let jsem montoval motory v Premovce – něco 
jsem dostal od kamarádů, tak jsem ji pomalu dával dohroma-

dy. První závod jsem jel v devětapadesá-
tém roce v Bělčicích u Blatné. Bělčickou 
višňovku. 

A že jste se „zakoukal“ zrovna do krosu? 
Silnice vás nelákaly?

Víte, že ani ne. Mně kros připadl víc 
sportovnější… Prostě se mi víc líbil. 

Není nebezpečným sportem?
Řekněte mi nějaký sport, kde se občas 

něco nepřihodí. Snad kuželky (úsměv). 
V tom našem sportu jde taky o život. 
Když takových čtyřicet závodníků po 
startu najednou vyrazí a první chtějí být 
v zatáčce všichni, protože se tam větši-
nou bojuje o pozice, to bývá pěkná mela. 
Stačí, aby jeden upadl a hned je valná 
hromada. Tak mi zahynul při tréninku 
nejlepší kamarád. 

MOTOKROSOVÝ MOHYKÁN SE ZDRÁHÁ JEN TAK
Člověk je odedávna tvor pohodlný, připusťme i lenivý, a snažil se zaměstnávat spíše svůj mozek, než k pohybu přispívat 
svalovou silou. Vynalezl různá přibližovadla, šlapadla a odstrkovadla, velocipéd i koloběžku, automobil i motocykl, 
opomineme-li letadlo či ponorku. Kupodivu motocykl zkonstruoval německý inženýr Daimler až ke konci 19. století, leč 
už v témže roce 1885, uvedli Němci na trh první sériově vyráběné motorky. Časem se samozřejmě měnily, zlepšovaly, 
modernizovaly, ale to byla a zůstávají jednostopá vozidla, jejichž kola se otáčejí v jedné rovině za sebou. 
Takové motocykly, od motokola lidově zvaného „kaktus“ až po světově proslulé stroje různých kubatur, vznikaly 
i u nás. Ve Strakonicích, v protivínské „Premovce“ se zhotovovaly jejich součásti. Není bez zajímavosti, že v padesátých 
letech minulého století se nejvíce motocyklů v Evropě vyrábělo právě v ČZM. Například jen v roce 1959 více než sto 
tisíc za rok!
Mezinárodní reputaci získala značka ČZ motokrosovými stroji, na nichž jezdili takoví mistři, jakými byli 
Belgičan Roberts, Sovět Arbekov, Němec Fridrichs nebo Vlám Decoster. Potom se proslulí závodníci nedohodli se 
strakonickou továrnou, údajně kvůli penězům, a motokrosová sláva zvolna upadala. Jistě to také souviselo i se 
snižujícím se zájmem o motocykly vůbec, kvůli sílící italské a japonské konkurenci, a rovněž vinou tradiční české 
řevnivosti mezi ČZM a Jawou. Na trh přicházelo stále více automobilů, takže motocykly přestávaly být žádoucím 
dopravním strojem a jejich popularita se přesunula do oblasti sportovní. Nicméně v posledních letech se staly oblíbené 
silniční stroje, vybavené vším myslitelným pohodlím, ponejvíce z produkce japonských firem v čele s Hondou. Nyní 
jezdí po českých silnicích bezmála milión motocyklů. Navíc jsou v rukou závodníků speciální „mašiny“ určené 
k silničním, plochodrážním a terénním soutěžím a okruhům. Na motocyklu s předním kolem větším a zadním menším 
jezdí protivínský motokrosový závodník Josef Vlasatý (*1937). 
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Letos se ale kvůli blátu nedalo dobře jezdit. Člověk je pak 
zadělaný od hlavy k patě a motorka není k poznání. 

Nedělají si závodníci naschvály? Nejezdí tak, aby od kol 
stříkalo bláto do obličeje?

Ani ne. Každý má co dělat sám se sebou, aby svůj stroj 
vůbec uřídil. 

V depu už vás čeká mechanik, teplá sprcha …
Zlaté oči. Každý závodník si většinou vozí s sebou kanystr 

s vodou, aby se opláchl aspoň z toho nejhoršího. Mechaniky 
nemáme, protože jsme amatéři, takže všechno si děláme sami. 
Motorku potom doma myji dva dni. 

Kros se jede na čas nebo na kola?
Jezdí se na čas plus dvě kola. My veteráni jezdíme deset 

minut a taky ta dvě kola. Trasa bývá dlouhá kolem dvou 
kilometrů. Abychom nemuseli nosit v hlavě, kolik jsme toho 
ujeli, poslední kolo se ukazuje. 

Teď závodíte za veterány. Je vás ještě hodně, kteří se nechtějí 
rozloučit a vzdorují stáří?

Takových padesát v republice. Jezdíme ve třech věkových 
kategoriích. Nad čtyřicet let, od pětapadesáti a pětašedesáti. 
Já jsem momentálně nejstarší. 

Ale ne poslední, když jste pořád fit a v takové formě. 
Děkuji za uznání… Člověk pro to taky musí něco dělat. 

Aby mi neztuhly svaly, pravidelně cvičím s činkami, a když 
je mi nejhůř, sednu na kolo a sjedu si do Písku. Poctivě šlapu 
a vnuk jede autem…

Do té pětasedmdesátky napřesrok tedy ještě přibudou další 
poháry?

Jestli zrovna poháry, to nevím, v každém případě se zatím 
cítím dobře, rád bych ještě něco vyjezdil. Abych vám pravdu 
řekl, mě koukat z okna, jen tak lelkovat, nebaví… Taky mám 
rád zahrádku, ale bez motorky si život představit neumím.

Jan Chmelík

Když je vás na startu tolik, vejdete se 
vůbec na tu „čáru“? I v televizi bývá 
vidět, jak jste na sebe nalepení. 

Bývá tam husto. Rozhodují ostré lok-
te. Někteří závodníci jezdí bezohledně 
a nedají se uhlídat. Dřív, než jsem se 
otrkal, jsem na to doplácel. Potom jsem 
se naučil nedat se. 

Vždycky jste dojel? Měl jste i nějaký 
nepříjemný pád?

Dojel jsem skoro pokaždé. Nestávalo 
se mi, že bych naložil mašinu a jel domů. 
Jednou v Horšovském Týně jsem jezdil 
se zlomenou rukou, taky jsem si zlomil 
pár žeber a do cíle se mi podařilo dojet 
i s prázdnou gumou. 

Říkáte to, jako by se nic nestalo. Copak 
se dá jezdit se zlomenou rukou a pochroumanými žebry? 
Nemohl jste odstoupit?

Samozřejmě, že se dá závod vzdát. Ale když ho máte dobře 
rozjetý? U nás se jen tak snadno neprohrává a s nějakým šrá-
mem musí člověk počítat. Za mlada jsem to víc prožíval a šel 
do každé zatáčky a sjezdu naplno. Teď už jsem opatrnější. 

Co takový motokros vlastně vyžaduje?
V první řadě dobrý, spolehlivý stroj. Já jsem jich vystřídal 

asi deset. Sám jsem si postavil tři půllitry. No a pak se nesmíte 
bát a umět se plně koncentrovat. Už před závodem a hlavně 
při něm nesmíte myslet na nic jiného, kdybyste starostí měl 
tisíc. Musíte mít zažitou techniku jízdy a řekněme i obratnost, 
vytrvalost a sílu, abyste motorku udržel v rukou. 

Velkou roli hraje jistě i zdravotní stav. Provozovat tak náročný 
sport ve čtyřiasedmdesáti vyžaduje mít tělo v pořádku, ne?

To jistě. Každý rok chodíme všichni na lékařskou prohlíd-
ku a předkládáme lékařské potvrzení. 

Přesto si nemohu odpustit poznámku, že mi motokros, ačko-
liv je atraktivní diváckou podívanou, když zdoláváte příkré 
srázy, sjezdy, hrboly a kopce, připadá hodně riskantní. 

Nezapomínejte, že všichni, kteří se mu věnujeme, jezdí-
me už hezkých pár let a víme, co nás může potkat. Hazard 
nemá nic společného se sportem. I když … jednou jsem byl 
málem po smrti. Při doskoku – a vy víte z televize, jak vyso-
ko skáčeme – se mi rozpůlila motorka. Naštěstí se to stalo 
při mírnějším skoku. Někde jsou kolem trati vysoké stromy 
a člověk pořádně nevidí. 

Máte možnost si trať předem prohlédnout?
Projdu si ji před každým závodem, i když třeba tu v Jiníně 

nebo v Netolicích za ta léta znám dobře. Pokaždé však je tro-
chu jiná. Pořadatelé, aby byla pro diváky zajímavější, ji nějak 
změní. Nejhorší je, když ji pokropí a závodníci to nečekají. 

Udělá se bláto. 
Prach a horko mi nevadí. Na to jsem zvyklý z kombajnu. 

KOUKAT Z OKNA A ZBŮHDARMA LELKOVAT
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Všem svým čtenářům přeji krásný den. Přijměte mé pozvání 
toulat se řádky a nakouknout na náš letní tábor. 

Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Inka a už devět let se 
aktivně věnuji skautingu ve zdejším středisku Blanice Protivín. Stalo 
se již téměř tradicí, že si letní prázdniny zpestřujeme pořádáním 
dětského tábora a ani letos tomu nebylo jinak. Útočištěm našich 
letních radovánek se již po několikáté stala louka v Podkrčí u Mlýn-
ského rybníka. Jako k chlebu patří sůl a k Moravě víno, tak k zábavě 
patří práce a jinak to bohužel nejde. Proto jsme předtáborové týdny 
jezdili na tábořiště do Podkrčí poctivě pomáhat. Jako první bylo 
třeba louku posekat, trávu usušit a odvézt. Nepřízeň počasí ovšem 
způsobila, že nám část naší práce zmoklo – jak nemilé. K dalším 
nepostradatelným pracem na tábořišti patřilo například vyčištění 
kuchyně sídlící v dřevěné maringotce, to aby nám Kandi, naše 
skvělá kuchařka, měla pro naše mlsné jazýčky kde vyvařovat. Další 
činnost na seznamu byla oprava rozpadlého sklípku na potraviny. 
Dále stavba velkého hlavního stanu (hangáru – provizorní jídelny 
a klubovny), tee – pee, umývárek a v neposlední řadě i stanů. A teď 
už je vše připraveno na příjezd táborníků. 

Je pátek 22. 7. 2011, prší. Vydatné deště způsobily, že se louka 
proměnila v menší brouzdaliště. Ale nic nám nezabránilo na tábor 
s očekáváním nastoupit. Letos se tábora zúčastnilo 15 dětí ve věku 
6 – 16 let. Hlavní vedoucí byla Alena Pártlová – Ali, zdravotnice 
Alena Bodláková – Kaboš, kuchařka Martina Kandová – Kandi, ser-
visák Pavel Kulha – Pája spolu s pomocnými silami Dlouhána, Míši 
Krumpáče a Francka. Většina účastníků byla naprostými nováčky 
a to vytvářelo to kouzlo. Hlavně díky tomu, byla první naše společ-
ná akce prohlídka tábora a okolí a seznámení s táborovým řádem 
a rozkazem dne i se 
všemi navzájem. K té-
to příležitosti jsme 
využili hru Toaleťák. 
Její pravidla nejsou 
vůbec složitá. Každý 
z hráčů si utrhne tolik 
toaletního papíru, kolik 
potřebuje na „onom 
místě“ a každý jeho 
kousek představuje 
jednu osobní infor-
maci (jméno, zájmy, 
věk, škola...). Další 
hrou jsme si procvičili 
bystrost. Na každou 
stranu deky natažené 
do výšky se postaví 
jeden hráč. Po spadnutí 
deky na zem je jeho 
úkolem říct co nejrych-
leji jméno toho druhé-
ho. I tato hra sklidila 
u dětí velký úspěch. 
Pro lepší  budoucí 
orientaci v okolním terénu šli jsme se večer projít. Ukázali jsme si, 
kde je rybník Čejka, seník i hraniční kámen. A právě nedaleko od 
tohoto místa, mezi kameny ze zbouraného domu, našli jsme starý 
deník Bonifáce Půlpytlíka. Po bližším prozkoumání jsme zjistili, 
že Bonifác byl vynálezcem stroje času, pomocí kterého cestoval do 
minulosti. Nechme se překvapit, jak to bude dál. 

Sobota 23. 7., 7:00 budíček a všemi oblíbená rozcvička. Další 
body rozkazu dne jsou snídaně, mytí a úklid stanů, nástup ke vzty-
čení státní vlajky spojené se zpěvem junácké hymny a poté nástup 
do dopoledního zaměstnání. Z velmi atraktivního stavění latrín nás 
vyrušila píšťalka, která nás svým pískáním svolávala ke hře. Od 
vedoucích jsme obdrželi návod na sestrojení Bonifácova stroje času. 
Jeho rozluštění ovšem nebylo vůbec jednoduché. Papír byl léty již 
velmi poškozen. Na vybledlý inkoust nakonec zapůsobila guma, 
která papír vyčistila a umožnila nám návod si přečíst. Část stroje 
je již hotova, na nás je ho dodělat a zprovoznit. Jeho tělo vypadá 
jako domek, na každé straně jsou dvířka, uvnitř je plný ozubených 

kol, nesmí chybět časová linka a hodiny pro nastavení doby a času 
našeho výletu. Na čelní straně pláště jsou otvory na elementy, které 
Bonifác ukryl, protože se bál zneužití svého vynálezu. Naštěstí se 
nám je s pomocí šifry povedlo nalézt. Aby stroj správně fungoval, 
museli jsme jej ještě pestrobarevně vyzdobit. Celý je pomalován 
a ozdoben krepovým papírem. Neskutečná nádhera.. . Teď ještě aby 
se nám ho podařilo zprovoznit. 

Díky našemu vědci Pájovi a jeho dvěma šíleně moc složitě 
jmenujícími se součástkám se nám povedlo stroj nabudit k životu. 
Všichni jsme se přenesli do pravěku, do doby asi 15 tisíc let před 
naším letopočtem. Zde jsme se setkali s pravěkou ženou, která nás 
svou primitivní řečí a posunky varovala před blížícím se nebez-
pečím. Mamuti jdou! Naším prvním úkolem bylo postavit si před 
těmito obry skrýš. Každý zvolil vlastní taktiku – někdo si pomohl 
ručníky a pláštěnkami, jiní si vystačili s přírodním materiálem. Šlo 
nám to jak po másle a i jako nůž měkkým máslem projel srp uka-
zováčkem mé levé ruky. Pro dobrotu na žebrotu, říkám si teď sama 
sobě a koutky mi povyskočily vzhůru. V závěru jsou z toho čtyři 
stehy. Jako překvapení večera se pořádalo kino. Rize k tématu se 
promítal československý film Cesta do pravěku. Bohužel nám ale 
v polovině došla šťáva k dataprojektoru, a tak to máme jako seriál 
– na pokračování. 

Nedělní dopoledne nám zpestřila návštěva koní ze stájí Šárka 
v Protivíně. Všem se to moc líbilo. Měli jsme tu možnost pokochat se 
pár skoky přes improvizované překážky a drezurovým vystoupením 
Zuzky, která se v této disciplíně probojovala až do celorepubliko-
vého kola, držme jí palce. Pomocí stroje času jsme odcestovali do 
dob kupce Sáma, přesně do roku 625. Právě se konala hostina ku 

příležitosti svátku 
Santovíta. I my jsme 
byli požádáni o při-
ložení ruky k dílu. 
V další bodované hře 
vystoupil na povrch 
náš kuchařský um. 
Úkolem bylo toto: 
uvařit čaj z bylin, 
nasbírat hrnek les-
ních plodů a upé-
ci moučného hada. 
Všichni  jsme se 
tohoto úkolu chopi-
li a vrhli se do něj 
s plným nasazením, 
i když nám počasí 
moc nepřálo. K cel-
kovému výsledku 
patřil i vzhled a úklid 
ohniště nebo způsob 
uchopení kotlíku. 
Gratulace patří sku-
pině Facebookářů, 
kteří tuto zkoušku 

zvládli nejlépe. Po vrácení se zpět do současnosti jsme se ze zdravot-
nicí Kaboškou naučili něco z příručky Červeného kříže a dokoukali 
dobrodružný film. Dobrou noc. 

„Pozor, pozor! Zlí Germáni útočí!“ Je pondělí a my jsme se 
stali návštěvníky období stěhování národů, něco okolo roku 470. 
Poučili jsme se, kdo to byli Germáni a Sasové a na vlastní kůži 
jsme měli možnost vyzkoušet si, jak těžká a nepříjemná věc bylo 
kočování. Bylo klasické táborové odpoledne. Z píšťalky se ozvalo 
morzeovkové „S“ v podobě tří krátkých hvizdů, tří teček. Jestli se 
ptáte proč zrovna „S“, je to jako stroj času. To znamená všeho nechat, 
zvednout se od rozdělané činnosti a co nejrychleji se přemístit na 
náměstíčko a seřadit se podle skupin. A i to se počítá! Po rozluštění 
zprávy, což pomocí šifrovací tabulky nebylo vůbec složité, jsme 
měli následovat barevné fáborky, které nás zavedly na parket nad 
Těšínov. Tam jsme se sice se zprávou trochu zapotili, ale i přes to 
si můžeme gratulovat k vítězství v dnešní hře. Dalším úkolem bylo 

SKAUTSKÝ TÁBOR V PODKRČÍ 2011
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Novinky
městské
knihovny

Z edice TAJEMSTVÍ
E. von Däniken: 
Pozdravy z doby kamenné 
– kdo nevěří, ať se podívá – „doba kamenná 
proběhla jinak, než jak jsme se učili“ – jasná 
a průkazná forma, zasvěcené komentáře 
a nejlepší snímky, svědectví z prehistoric-
kých dob
G. Fosarová, F. Bludorf: 
Intuitivní logika
– mentální strategie pro život – intuitiv-
ní řešení klíčových životních problémů 
– tajemný svět snů
R. Holbe: 
Šestý smysl
– na stopě záhadným skutečnostem – aktu-
ální vědecké poznatky
V. Farkas: 
Zítřek? Apokalypsa! 
– strhující informace o nejmocnějších silách, 
které stojí za kulisami světového dění
R. M. Horn: 
Magické osobnosti minulých staletí 
– deset osobností historie, deset vzrušujících 
čtení o mocných silách mezi zemí a nebem, 
které ovlivňují a řídí náš život více, než si 
myslíme

sbalit se podle seznamu ukrytého v řádkách 
zprávy a odejít z tábora. Práci nám ovšem 
ještě zkomplikovali Germáni, kteří vnikli 
do našeho tábora a přeházeli nám věci ze 
stanu do stanu. Trpím, když se mám sbalit 
na víkend. Kočovat celý život bych opravdu 
nechtěla... 

Úterý patřilo rozkvětu Prahy. Postavil se 
Karlův most, v té době nazývaný Kamenný, 
Karlova universita i Chrám sv. Víta. Stroj 
času nás sice odnesl do této doby, ale někam 
na venkov, to proto, že ve stověžaté Praze 
probíhal krutý mor. Jako první nás přivítala 
jakási selka „ a abysme prej byli taky něco 
platný“ zaměstnala nás. Stala se z nás rodina 
a každý člen měl v jednom ročním období 
svou práci. Každých 5minut pro nás bylo 
jedním ročním obdobím. Během hodiny 
jsme prožili 3 roky života, vyzkoušeli jsme 
si práci na poli, draní peří, šití bot nebo 
krmení krávy. Vše bylo velmi zajímavě 
a vtipně zpracované. To, co jsme vypěstovali 
nebo vyrobili, se každé jaro prodávalo na 
trhu. Nejpracovitější byli Sparťané a vyhráli 
s velkým náskokem. 

Jedno z táborových odpolední patřilo 
oblíbené činnosti a to batikování triček. 
Používali jsme techniku s provázkem nebo 
spínaní kolíčky. Každé tričko je jedinečné 
a originální. 

Jednou v noci, už si přesně nevzpomínám 
kdy, vycítil stroj času, že teď je asi ten správ-
ný čas na toulky minulostí. Z dálky je slyšet 
radostný smích a křik lidí. Jsme na Velké 
Moravě a právě přicházejí věrozvěsti Kon-
stantin a Metoděj. Byl to úžasný okamžik. 

Středa patřila husitům a nás čekal výlet 
– JUPÍ! Vlakem jsme dodrncali do Ražic 
a odtud pěšky až do Sudoměře k soše Jana 
Žižky. Nožičkám nikoho z nás se ovšem 
moc šlapat nechtělo, a tak cesta ubíhala 
pomalu. Po trase jsme měli možnost shléd-
nout kroužkování malých ptáků na břehu 
rybníka Řežabince. U pomníku se strhla 
velká bitva mezi husity a městskými pány 
od Písku a Strakonic. Smysl hry spočíval 
v krádeži vlajky druhému týmu. Všichni 
jsme bojovali statečně, ale husité byli přece 
jenom lepší. Velmi se nám hodilo pozvání 
na oběd od Pájovy maminky na chalupu do 
Štětic. Připravila pro nás úžasný guláš. Ve 
stínu hrušek jsme nabrali síly na cestu do 
Ražic a zpět domů do Podkrčí. 

Na čtvrtek jsme si z Bonifácova deníku 
vybrali výlet do Řecka do roku 64 AD. 
Právě se konaly olympijské hry. Ohromilo 
nás setkání s bohyní Athénou i zapalování 
olympijského ohně. Sami jsme si vyzkou-
šeli i některé disciplíny. První byli Koně. 
Koně tvořili čtyři slepí hráči a pátý vidící 
byl jezdec. Ten se pohyboval mimo hřiště 
a navigoval koně, a snažil se lapit Athénu 
mlčky se pohybující po hřišti. Další byla 
střelba z luku nebo běh v plné zbroji přes 
překážky. Poslední úkol byl hromadný běh. 
Vyběhl první, zaběhl určitou trasu, nabral 
druhého a běželi spolu. Poté nabrali třetího 
až do konce. 

Čtvrteční rukodělky byly ve zname-
ní jehly s nití, spousty barevných látek 
a i nějakého toho popíchaného prstu. Vyrá-
běli jsme látkové kytičky. Nejprve bylo 
nutné připravit si materiál: šest látkových 
koleček, jehlu, nit, kousek kartonu a menší 
kolečko na střed kytičky. Každé z větších 
koleček přehneme na půl a na obloukové 
straně navlečeme na nit. Tím nám vznik-
ne šest okvětních lístků. Úměrně k jejich 
velikosti vystřihneme z kartonu kolečko, to 
obalíme látkou a všijeme do středu kytičky. 
Nic těžkého. Na tašce nebo batohu vypadají 
velmi elegantně. 

Asi dvě odpoledne jsme se věnovali, 
střídavě po skupinách, výuce jízdy na 
lodích, šifrám a skautské metodice, kterou 
jsem poté přednášela i já. Ke skautingu toho 
patří spousta a říct si i jen to nejhlavnější 
byla „fuška“. 

Dnes nás čekala ještě jedna zkouška. Co 
by to bylo za tábor bez bobříka odvahy? Cesta 
vedla ven z tábora a poté směrem na seník. 

Poslední táborový den patří již tra-
dičně celodenní hře. Pro velkou účast 
dětí s nízkým věkovým průměrem se pro 
letošní rok udělala výjimka a hra byla 
přejmenována na půldenní. Vycházeli 
jsme asi v 10 hodin směr mlýn. Už zde se 
dostavil menší problém s šifrováním. Další 
zastávka byla u Starého rybníka, odkud nás 
zpráva posílala dál okolo rybníka Nového 
až k hraničnímu kameni nad Rabyní. Zde 
jsme se s luštěním zapotili asi nejvíce. Na 
papíře byla pouze hromada písmen, která 
naprosto nedávala smysl. Že to bude posu-
nutá abeceda nás napadlo hned na začátku, 
ale na klíč ne a ne přijít. Ale nač stahovat 
kalhoty... I tu zprávu jsme rozluštili a spo-
lu s družinou Sparťanů jsme pokračovali 
dále k Němečkově chatě, kolem seníku na 
parket k Těšínovu a do tábora. Po tom, co 
jsme všichni více či méně úspěšně dorazili 
do tábora a nabrali síly, pustili jsme se do 
vyrábění vzpomínkových destiček. Každý 
si svou sádrovou destičku mohl jakkoliv 
pomalovat a hřebíkem si do ní vyrýt nápis 
nebo obrázek připomínající mu letošní 
tábor. Smráká se, je večer. Nezbývá nám 
nic jiného, než vyhodnotit celotáborovou 
hru. Každý s očekáváním přešlapuje a za 
zády si tajně drží palce. Na prvním místě 
se opravdu zaslouženě umístila skupina 
Sparťanů s 30 body, na druhém s body 
29 Facebookáři a na třetím my Inkové 
s body 26. Upřímně všem gratuluji. Bojova-
li jsme statečně a s plným nasazením! Kaž-
dý si odnesl cenu a nějakou tu sladkost. 

Sobota je smutná a pochmurná. Vše bylo 
naposled. Poslední noc, poslední snídaně, 
poslední vztyčení vlajky a náš úchvatný 
zpěv.. . Co se postavilo, se zase musí zbourat 
a uklidit. Tímto bych jménem našeho stře-
diska chtěla poděkoval všem, kdo přiložili 
ruku k dílu. 

Na tento tábor budu vzpomínat hlavně 
proto, že jsem se poprvé stala rádkyní druži-
ny a vyzkoušela si, že se mnou to také jistě 
nebylo jednoduché. Děkuji všem vedoucím 
za organizaci, píli a trpělivost při vedení 
tábora a doufám, že jim to vydrží i do dalších 
let.  Inka Zuzaňáková

> > > > > > >
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PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ 
„ŠKOLY ČAR A KOUZEL 
NA KOCANDĚ“ – III. BĚH 

Jak název napovídá, na letošním 
letním táboře Na Kocandě mohly děti 
zažít dobrodružství ve znamení příběhů 
Harryho Pottera. Jen tak mimochodem, 
kromě spousty zábavy a her, se přitom 
naučili i věci, které se jim v životě mohou 
hodit. 

Táborová základna je umístěna upro-
střed lesa, nedaleko malé obce Skočice. 
Hlavní vedoucí Radek Lenemajer zde 
pořádá dětské letní tábory 15 let. Od té 
doby se na tomto táboře vystřídalo už 
pořádné množství dětí. Po celých 14 dní 
mohou děti zažít život uprostřed přírody, 
být součástí svého týmu, bojovat o vítěz-
ství, zúčastňovat se soutěží a her, naučit se 
základním znalostem o přírodě a pobytu 
v ní, navazovat nová přátelství s ostatními. 
Zkrátka vše, po čem dětská duše touží 
a během celého roku na to třeba není 
dostatek času. O program, pohodu, zdraví 
a plná břicha se staral 17ti členný tým 
vedoucích a instruktorů, včetně zdravotni-
ce, kuchařky a technických pomocníků. 

Časté otázky, které rodiče kladou: 
Kde budou děti spát? Co budete dělat za 
špatného počasí? Cože? Telefony jsou 
tady zakázané? Najdou se i rodiče, kte-

rým tyto a jiné otázky ohledně jejich 
dětí dělají vrásky. Někteří rodiče si pro-
stě myslí, že děti bez nich nemohou žít. 
Ale pod vedením zkušených táborových 
vedoucích se na každou nesnáz nebo malý 
stesk rychle najde ten správný lék. Při 
špatném počasí je nejlepší zasednout do 
velké jídelny a vyrobit nějaký hezký dárek 
pro rodiče, babičky nebo kamaráda; začít 

zpívat písničky nebo rozehrát souboje ve 
společenských hrách. Letos jsme vyrobili 
keramické květináče s mozaikou z dlaž-
by, záložky do knížky nebo přáníčka. 
A při bouřce? To je nejlepší se s ostatními 
pořádně semknout a brzy je zase dobře. 

Celý den se děti pohybují v přírodě, 
bez příbytků, spí ve stanech – to samo 
o sobě je nezapomenutelný zážitek. Hra-
jeme hry po okolních loukách a lesech, 
luštíme šifry, chodíme podle buzoly, učí-
me se vázat uzle, vše zasazené do příběhů 
Harryho Pottera a jeho přátel. Letošním 
překvapením pro děti byla instalace pro-
vazové lanovky od zkušeného instruktora. 
Děti měly možnost si vyzkoušet odvahu 
a sjet z výšky na vodní plochu. O rozzáře-
né dětské oči, věřte, nebyla nouze. 

Dětský tábor – to je dovolená jenom 
pro děti. Rodičům vstup zakázán. Atmo-
sféra táboráku, objevování lesa, plížení 
v trávě, dovádění, pozorování, vnímání, 
pocit sounáležitosti, být přátelé…beze-
sporu z toho vejde nový náhled na to 
podstatné. 

A co připravíme příští rok? Tak to 
se nechte překvapit, ale určitě na kvalitě 
neslevíme a budeme se těšit na všechny, 
co s námi budou chtít zažít nějaké to 
dobrodružství. 

Zažila a zaznamenala IvČa 

LETNÍ TÁBORY NA KOCANDĚ

ROBIN HOOD, PÁN Z LOCKSLEY– IV. BĚH 
Letošní rok jsme se připojili k družině Robina Hooda, abychom společně pod jeho vedením bojovali proti obávanému 

šerifovi z Nottinghamu a pokusili se znovu získat Královský glejt, který zaručoval anglickému lidu jeho práva, avšak byl šerifem 
a jeho muži zákeřně ukraden.  Dříve, než jsme mohli vyrazit na dlouhou cestu za hledáním glejtu, museli se z nás stát oprav-
doví bojovníci, kteří vynikají svojí rychlostí, vytrvalostí a odvahou, kteří se umí orientovat a skrývat v neznámém prostředí, 
rozluštit nepřítelovu zprávu a když je 
to nutné, utkat se i v boji muže proti 
muži. 

Každý z nás se proto musel naučit 
šplhání po lanech, uzlování, určení 
světových stran, orientaci v mapě a terénu 
a mnohým dalším náročnějším dovednos-
tem, jako např. pohybovat se tiše v ko-
runách stromů, skolit divokého kance 
pomocí luku a šípů, rozeznat jedovaté 
a léčivé byliny a vystopovat stezky les-
ních zvířat. 

Mnozí prokázali velkou odvahu 
při nočních putováních a výpravách 
do neznámých končin Sherwoodského 
lesa. Cesta za hledáním glejtu byla 
opravdu náročná, ale po všech útrapách 
a nebezpečenstvích se nám podařilo 
Královský glejt najít, šerifa v boji porazit 
a získat práva anglického lidu zpět. 

Na naši počest byly ve všech hrab-
stvích Země Anglické uspořádány 
velkolepé oslavy a v Anglii znovu 
zavládl mír a řád. 

Zbojníci Robina Hooda
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 28. 7. syn Martin Daniel
 Veronice Kolibové ze Záboří

❀ 9. 8. dcera Adéla 
 Zuzaně Třeštíkové 
 z Protivína

❀ 22. 8. syn Matěj Brůžek
 Martině Nedbalové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 4. 8. Miroslava Laňková
 65 let, Protivín

✝  5. 8. Miroslav Koza 
 74 let, Myšenec

✝  28. 8. Marie Větrovcová
 85 let, Protivín

✝  29. 8. Stanislav Kohout 
 82 let, Krč

✝  29. 8. Jiří Mikeš 
 61 let, Protivín

Dne 14. července 2011 oslavili manželé 
Karel Jelínek a Jaroslava Jelínková roz. 
Schánělcová diamantovou svatbu. 
Do dalších společných let jim hodně 
zdraví přejí děti s rodinami. 

Dne 2. srpna 2011 oslavil své kulaté 
85. narozeniny pan Jaroslav Jezl z Pro-
tivína. Gratulujeme. 

Foto J. Mošovská 

VZPOMÍNKA

Navždy smutné 
zůstane pro nás 
kalné ráno 
14. září 2010, 
kdy nás náhle opustil 
milující manžel, 
hodný a starostlivý tatínek 
a dědeček, 
především pak dobrý člověk 
pan Josef Pikl z Heřmaně. 
V našich srdcích zůstane stále. 
Nikdy nezapomeneme. 
Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi. 

Manželka Věra, 
dcera Pavla a syn Rosťa s rodinou

VZPOMÍNÁME

Dne 25. srpna 2011 
uplynuly dva roky, 
kdy nás náhle opustil 
náš drahý tatínek 
a dědeček 
pan Jan Procházka 
z Maletic. 

S láskou v srdci vzpomínají 
děti s rodinami a vnoučata.

Výbor MO ČRS Protivín zaznamenal 
smutnou zprávu, že dne 29. srpna odešel 
z našich řad dlouholetý a svědomitý člen 
a funkcionář pan Jiří Mikeš. 
Aktivně pracoval na všech rybochovných 
zařízeních, usiloval o nejlepší prosperování 
jak rybích obsádek a jejich zdravotního 
stavu, zlepšování ekologie i životního 
prostředí. Poctivě a s plným všeobecným 
uznáním dlouhodobě vykonával funkci 
předsedy Dozorčí komise, kterou vykoná-
val plných osmnáct roků k všeobecnému 
uznání. Mimoto se vždy zúčastňoval výlovů 
rybníků a aktivně přispíval k dosažení nej-
lepších výsledků. 
Výbor MO ČRS Protivín v něm ztrácí zod-
povědného funkcionáře i kamaráda. 
Jirko – budeme vzpomínat a děkujeme. 

Petrův zdar

Protivínské maminky za podpory MěKS pořádají
Burzu dětského podzimního a zimního oblečení pro děti i teenagery

(možno přinést i hračky, obuv a sportovní potřeby)

Kdy: 29. září – 1. října 2011
Kde: vestibul Domu kultury Protivín

Příjem věcí: čtvrtek 29. září 14 – 17 hodin
Prodej věcí: pátek 30. září 9 – 12 a 13 – 17, sobota 1. října 9 – 11 hodin

Výdej neprodaných věcí: sobota 1. října 18.00 – 18.30 hodin 

Formuláře pro sepsání seznamu prodávaných věcí lze vyzvednout 
v kadeřnictví MATRIX u paní Šípkové 

nebo v prodejně „PRAMEN“ na náměstí v Protivíně. 

O elektronickou podobu formuláře si můžete napsat na adresu: 
janos@centrum.cz 

Přijímáno bude pouze čisté a nepoškozené oblečení!

SMUTNÁ ZPRÁVA
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CYKLORAFANDY V SRPNU 
Hned první srpnovou sobotu jsme si naplánovaly výlet do 

Netolic na organizovanou akci „Kolem kolem Netolic“. Ranní 
déšť nám plány změnil, takže jsme nevyjely, ale domluvily 
se, že když se vyčasí, vyjedeme na nějakou odpolední jízdu. 
V jednu jsme se sešly a vyrazily směrem na Ražice do Kestřan. 
Bylo tam tradiční srpnové rýžování, tak jsme okoukly hledače 
zlatinek a zastavily se v Kestřance na palačinku se zmrzlinkou 
a pokračovaly jsme do Zátaví. Na mostě jsme se rozmýšlely, 
jestli jet na soutok do Putimi a už domů nebo pokračovat po 
Čertově stezce ještě do Písku. Písek zvítězil. Počasí se umoud-
řilo, vysvitlo i slunce a cesta po stezce kolem Otavy byla dobrou 
volbou. V Písku jsme se prošly po Kamenném mostě a přes 
náměstí jsme zamířily k domovu po staré cestě přes Semice 
kolem lesa do Nového Dvora, Tálína a Žďára. Vede tudy pěkná 
cyklostezka. Ve Žďáře jsme se zastavily, abychom si prohlédly 
nově zbudovaný dvůr za hospodou, kde místní starosta zřídil 
mini letní kino za symbolickou cenu 20 korun. Pak už jsme přes 
Rabyň dojely domů. Najely jsme pěkných 48 kilometrů a ani 
nám nebylo líto, že se původní plán nevydařil. 

Další víkend jsme měly jízdu spojenou s kulturní akcí. 
V pátek odpoled-
ne nás šest vyrazilo 
na Hlubokou k naší 
kamarádce Pavlínce. 
Měly jsme koupe-
né lístky na divadlo 
hlubockých ochot-
níků, na představení 
Romeo a Julie. Pav-
línka nás přivítala 
s výbornou večeří 
a pro všechny měla 
připravený nocleh. 
Jen holky Kalusů při-
jely autem a zase po 
divadle odjely domů. 
Divadlo se nám moc 
l íbi lo,  ochotníci 
z Hluboké mohou 
směle konkurovat 
pražským umělcům. 
Po představení jsme 
ještě chvíli povídaly 
a pak se uložily ke 
spánku. Ráno po snídani (opět se Pavlínka vzorně starala), jsme 
odjely po cyklostezce do Budějovic. Prošly jsme si Prior, daly 
si kávičku a pokračovaly přes Zavadilku na Haklovy Dvory do 
Čejkovic. Tam nás zastihla prudká přeháňka, tu jsme přečkaly 
v autobusové zastávce. Za chvíli přestalo pršet, tak jsme pokra-
čovaly (nebo spíš chtěly pokračovat) dál na Břehov, Tupesy do 
Němčic. Bohužel Věra zahlásila, že má prázdné kolo. Dofoukly 
jsme kolo a zkusily jet dál. Po chvíli už měla zase kolo prázdné. 
Jana Jelínků, zdatná to opravářka, duši bleskově vyměnila a po 
chvíli jsme mohly pokračovat. Asi po čtvrt hodině už zase Věra 
volala, že má kolo opět prázdné. To už jsme byly na dohled od 
Němčic. Tady už to Věra vzdala a zavolala švagra, aby pro ni 
přijel autem. Naložila kolo, rozloučila se s námi a odjela. My 
jsme si v hospůdce, kde hrála muzika, daly pozdní dobrý oběd, 
poslechly si muziku a vyrazily jsme na další cestu přes Mahouš, 
Olšovice, Podeřiště, Malovice, Malovičky a přes hlavní silnici 
na Radomilice. Bylo krásně, cesta nám pěkně ubývala, ale to 
jsme ještě nevěděly, co nás čeká. Projížděly jsme přes louky 

k Radomilicům, kochaly se krásnou přírodou a najednou koleje 
plné vody a bláta. Ale kdyby bláto, přímo cihlářská hlína, která 
okamžitě zacpala blatníky tak, že se kola neměla šanci točit. Boty 
obalila takovou vrstvou, že vypadaly jako sněžnice. Nebylo na 
výběr, musely jsme kola vzít a přebrodit. S námahou jsme kola 
přenesly, částečně vyčistily blatníky, abychom mohly vůbec 
nasednout a jet. Ještě kousek lesem bylo mokro a bláto, ale to už 
jsme bez problémů projely. Měly jsme bláto všude, ale nakonec 
jsme se tomu zasmály a už ujížděly přes Čavyň k domovu. Najely 
jsme asi 68 km a ve finále jsme si výlet pochválily. 

Ve středu sedmnáctého jsme kola nechaly doma a vyjely 
opět za kulturou do Týna nad Vltavou na otáčko, tentokrát 
autobusem. 

Další víkend jsme se trochu rozdělily. Já s Věrou jsme jely do 
Suchdola na karavan. Jezdíme tam každý rok, takže okolí máme 
slušně projeté, proto jsme zvolily výlet do Jindřichova Hradce. 
Navštívily jsme zámek, prošly se po krásné pěší zóně (přibyly 
tam lavičky a chromované stojany na kola). Odtud jsme pokra-
čovaly na Stráž nad Nežárkou, kde jsme zašly také do krásně 
opraveného zámku. Provázel nás Ing. Doubrava, manžel paní 

majitelky a kastelán 
v jedné osobě. Pou-
tavě vyprávěl o osu-
du zámku v minu-
lých letech. Po všech 
útrapách s opravami 
a sháněním finanč-
ních prostředků se 
zámek leskne novo-
tou. Pořádají se zde 
koncerty vážné hud-
by, je tu rozsáhlé 
muzeum Emy Desti-
nové. Doporučujeme 
každému návštěvu 
tohoto jihočeského 
zámku, který byl 
celá léta zanedbáván 
a nikdy nebyl pří-
stupný veřejnosti. 

Další část par-
ty, Jana Jelínků 
a Jana Hanzlíků jely 
v neděli s Jirkou Plí-

vů, Jitkou a Janou Hornátů na akci do Bratronic. Na tuto akci 
zval náš kamarád Fanda Šesták ze Sedlice. Jízdu zahájili vlakem 
do Horažďovic, odtud na kole do Bratronic, na Pilský mlýn 
u Sedlice. Tam se zastavili na chatě u Šestáků. Fandova paní je 
mile přivítala a bohatě pohostila. Fanda vzal harmoniku a hrou 
a zpěvem zpříjemnil chvilku odpočinku. Odtud pokračovali 
přes Radomyšl, Osek, Štěkeň, Čejetice a Ražice domů. Najeli 
68 km. 

Poslední víkend v měsíci jsme kola nechaly odpočívat 
a společně jsme se zúčastnily městských slavností, které se nám 
jako každým rokem líbily a myslím, že i přes nepřízeň počasí 
se vydařily. 

V průběhu měsíce jsme ještě několikrát udělaly krátkou 
vyjížďku do Písku na kávičku a zmrzlinu. Tak to byl náš cyk-
listický srpen. 

Hezký zbytek babího léta a podzim všem milovníkům cyk-
loturistiky přejí Cyklorafandy. 

CYRA
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Na návsi se otevřely dveře kap-
ličky a zjevil se – světe div se! – živý 
Florián. Jak se sluší a patří v parádní 
uniformě římského legionáře, jenž pro 
svatou víru skončil s mlýnským kame-
nem na krku řece Emži. 

Tenhle Floriánek, později prohlá-
šen za svatého a následně za patrona 
hasičů, však měl do svatosti daleko, ač 

jako by mu z oka vypadl, jak jej známe 
z mnoha vyobrazení a soch. Oděn do 
dobové uniformy v suknici nad kole-
na a rozevlátém plášti, poskládané 
z divadelních kostýmů a s nezbytnými 
rekvizitami. Přilbice se blýskala pozla-
cenou vidličkou, vyřazenou z jídelní 
soupravy, zdobily ji také už odepsa-
né, leč rovněž nablýskané vodovodní 
kohoutky a podobné titěrnosti, odsou-
zené k zániku. Levou rukou se opíral 
o kopí, v pravé držel malý dřevěný 
škopíček, jímž podle legendy uléval 
požáry...

Florián připomínal figuru ze živých 
obrazů, tolik oblíbených mezi sokol-
skými a v začátcích i hasičskými spol-
ky a druhou srpnovou sobotu zname-
nitě připomněl tradici dobrovolného 
sboru, od jehož založení uplynulo 
právě sto dvacet let. A mezi oslavný-

ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ ZÁHOŘÍ 

se omlouvá všem zájemcům o PROPAGAČNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO 

ZVÍŘECTVA. V neděli 31. července bohužel povětrnostní podmínky 

nedovolily uskutečnit tuto akci, protože se konala venku. Ohrožen byl 

život všech dovezených zvířat. Chovatelé tato skutečnost mrzí. 

BMX víkend 
v Protivíně 

V sobotu 20. srpna pořádal BMX Protivín 
5. závod Českého poháru, v kterém si dob-
ře vedli všichni protivínští závodníci. 

A to Honzík Seidl v kategorii šestiletých, 
kde skončil po souboji o prvenství v závodě 
a nepříjemném pádu na osmém místě, Jan 
Svoboda v kategorii 17+ bral čtvrtou pozici. 
Oběma Honzům gratulujeme. 

V kategorii MTB Open měl Protivín 
taktéž želízka v ohni. Na třetí pozici se 
probojoval Zdenda Pošvář, na šestou Miro-
slav Kornoušek a sedmou obsadil Štěpán 
Čurda. V kategorii příchozích se stal vítě-
zem Daniel Trubka, druhou příčku obsadil 
Martin Kornoušek a na třetí příčce skončil 
Radek Kuča. 

V podvečer startoval další závod a to 
Mistrovství České republiky horských kol 
na BMX dráze, ve dvou kategoriích MTB 
ELITE, kde na pěkném 4. místě v těžké 
konkurenci skončil Jan Svoboda. V katego-
rii MTB HOBBY, kde nám z protivínských 
jezdců zabodovali Miroslav Kornoušek 
2. místo, Štěpán Čurda 3. místo a 7. místo 
bral Petr Mikšíček, skvělé umístění. Takže 
opět všem klukům gratulace. 

Den jsme zakončili tradičním after párty, 
kde se většina rodičů i místních dobře bavi-
la. Jednou ze zajímavostí tohoto závodu je 
účast dvou maďarských jezdců v kategorii 
14 let – takže jsme měli o víkendu meziná-
rodní účast. 

Druhý den v neděli jsme pokračovali 
6. závodem Českého poháru. Honzík 
Seidl si dojel pro skvělé 2. místo a Jan 
Svoboda pro 1. místo. V kategorii pří-
chozích opětovně vyhrál Daniel Trubka, 
druhou pozici bral Matěj Kubiš a trojku 
Václav Jelínek. V kategorii MTB Open se 
do finále probojoval Štěpán Čurda a dal 
sedmé místo. Všem klukům ještě jednou 
posíláme gratulace. 

Také děkujeme všem sponzorům, Městu 
Protivín a všem dobrým lidem, kteří jsou 
nám při pořádání vždy ochotni nezištně 
pomoci. 

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
SDH Záboří uspořádalo u příležitosti 

120 let sboru oblíbenou „Noční hasičskou 
soutěž v požárním sportu“ za účasti elitních 
družstev ze širokého okolí. V první zářijové 
sobotě se zúčastnilo dvacet šest družstev 
mužů a žen. 
Výsledky na medailových příčkách: 
 čas 1  čas 2
1. místo muži – SDH Zliv
   19,60  18,91
1. místo ženy – SDH Albrechtice nad Vlt. 
 27,22  27,07
2. místo muži SDH Malešice  
 19,62  19,51
2. místo ženy SDH Žďár  
 28,52  28,30
3. místo ženy SDH Paseky   
 29,46  24,92
3. místo muži SDH Sudoměř 
 20,37  18,17

ŘÍMSKÝ SETNÍK PATRONEM I V ZÁBOŘÍ
mi proslovy, oceňováním zasloužilých 
a obětavých hasičů a ukázkami požár-
nického sportu neobyčejně působivě 
oživil celou slavnost. 

„Ale to je přece náš Dvořák“, po 
prvním překvapení poznali domácí 
lidé svého souseda, a představova-
li hostům chalupáře a ovšem také 
hasiče, nyní atraktivně přistrojeného 
činoherce Jihočeského divadla Jana 
Dvořáka. 

Ti hosté vlastně ani hosty nebyli, 
neboť přijeli – domů. Kdysi se tu naro-
dili a nyní přijali pozvání na sjezd rodá-
ků. Už ani nevěděli, po kolika letech, 
až si někdo vzpomněl, že po dlouhých 
čtyřiceti pěti! Někteří se vídávají čas-
těji, když se povdávali a poženili do 
nedalekých vesnic a mají v Záboří 
ještě své zázemí. Jiným, jako dcerám 
z Noskova gruntu č.p. 22, zbyly už jen 
vzpomínky. 

„Nás bylo osm a samé holky“, 
a v tom kratičkém ohlédnutí za mlá-
dím si Bláža, Anežka, Marie, Růžena 
a nejmladší Jitka, které dorazily do 
Záboří, vzpomenou, jak jim jednou 
přišla pryč kobyla a musely se pak 
dlouho uskrovňovat, než otec přivedl 
novou. 

Dostavili se i rodáci „zdál“, ze Stra-
konic nebo Českých Budějovic, jako 
paní Božena, která nemusela měnit 
vyšitý monogram na výbavě: za svo-
bodna Petříková, vdaná Pospíšilová. 
A jak už tak bývá mezi vrstevníky, 
kteří se dlouho neviděli, posteskli si 
na vdovské osudy, probrali nemoci, 
zahubovali, že sotva vystačí s penzí, 
ale rádi a s láskou představili, alespoň 
na fotografiích, své vnuky. 

K čemu všemu poslouží taková 
vesnická slavnost. Pokud se ovšem 
vyvede. Jako ta zábořská s přímluv-
cem Floriánem u svatého Petra za 
celkem slušné počasí. 

Jan Chmelík
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Fotbalové informace

V Protivíně otevřela GE Money Bank 
zrekonstruovanou pobočku 

Od 15. září 2011 mohou zájemci i stávající klienti GE Money Bank 
využívat nově zrekonstruovanou pobočku banky přímo v Protivíně 
na Masarykově nám. 13. Otevírací doba pobočky je každý čtvrtek od 
13 do 16. 30 hodin. Zákazníkům poskytuje všechny bankovní služby 
s výjimkou hotovostních operací. 

GE Money Bank zve všechny občany města Protivína 29. září 2011 
v době od 9 do 16 hodin na soutěž o atraktivní cenu, která bude 
u příležitosti otevření před pobočkou probíhat. 

K výběru hotovosti nebo provádění platebních příkazů mohou klienti ban-
ky v Protivíně využít bankomat na Masarykově náměstí 31/27. „Zrekon-
struováním pobočky v Protivíně jsme zpříjemnili našim klientům návštěvy 
v GE Money Bank“ říká Jitka Urbanová, ředitelka pobočky GE Money 
Bank ve Vodňanech. 

Na pobočce si zájemci mohou na počkání založit například účet Geni-
us Active, který jim v ceně 129 Kč měsíčně poskytne všechny běž-
ně využívané služby. Navíc při založení účtu Genius Active v době od 
29. 9. 2011 do 7. 10. 2011 získají jeho vedení na půl roku zdarma. Sou-
částí tohoto účtu je nástroj k ovládání účtu Internet Banka, která byla 
letos již potřetí za sebou vyhodnocena českou veřejností jako nejlepší 
finanční produkt na trhu. Platební karty k účtu jsou vybaveny věrnostním 
programem bene+, díky kterému se klientům vrací na účet peníze z plateb 
u 19 vybraných partnerů programu. U těchto obchodníků ušetří až 5 %. 

Zákazníci si zde mohou vyřídit také Expres půjčku, kterou lze získat ve 
výši od 30 do 600 tisíc korun, přičemž GE Money Bank nevyžaduje žádné 
zajištění úvěru. O poskytnutí rozhoduje banka na počkání, do 5 minut od 
podpisu smlouvy má klient peníze na účtu. 

V České republice mohou klienti GE Money Bank využívat široké sítě 
242 obchodních míst a 669 bankomatů. Jejich adresy včetně otevírací 
doby jsou k dispozici na internetových stránkách banky: 

www.gemoney.cz/pobocky

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE 
SE ROZBĚHLY V SRPNU NAPLNO 

„A“ tým zajížděl ke svému prvnímu 
mistrovskému utkání do Plané n. L. Utkání 
bylo vyrovnané. Planá měla mírnou územní 
převahu, ovšem nebezpečnější byli Proti-
vínští. Domácí hrozili několika střelami 
z dálky, které mířily mimo branku. Ve 
13´ přišla chyba při odkopu Štumpfala, 
který nešťastně nasměroval míč na střed 
velkého pokutového území, čehož dokázal 
pohotově využít Welzl a vstřelit gól na 1:0. 
Hra se příliš neměnila, zato výpady hostí 
byly čím dál tím nebezpečnější. Ve 25´ 
reflexivně zasáhl proti hlavičce Vierera 
domácí brankář a zabránil tak vyrovnání. 
Ve 33´ stálo v cestě lobu J. Vorla břevno. 
Ve 41´měli velkou šanci domácí, kdy střela 
těsně minula pravou tyč Hesounovy branky. 
Při následném protiútoku hostí byl faulován 
v brejku Vojta a rozhodčí nařídil volný pří-
mý kop, který dokázal umístit k tyči Škoda 
a vyrovnat tak na 1:1. Ve druhém poločase 
se hrálo ve stejném stylu. Obě mužstva 
hrozila především ze standardních situací. 
Největší šanci promarnil protivínský Vojta, 
který z malého vápna jen těsně minul bran-
ku po krásném pasu Fialy. Na stavu 1:1 se 
již nic nezměnilo a Protivínští si odváží 
první letošní bod. V prvním domácím utká-
ní přivítal Protivín Tým z Katovic. První 
poločas byl velmi opatrný. Katovičtí měli 
více ze hry a byli nebezpečnější. Domácí 
měli potíže s kombinací a dokázali ohrozit 
branku pouze při standardních situacích. 
Převahu hostí potvrdil v 17´ tvrdou ranou 
z velkého pokutového území Kuncl, kterou 
nešťastně tečoval do sítě Bláha. Druhý polo-
čas přinesl tlak domácích, kteří dokázali 
několikrát po sobě zakončit, ale vždy jim 
stál v cestě brankář hostí Švehla. Ve 57´ se 
dostal ke střele z hranice pokutového kopu 
Vojta, ovšem brankář Švehla byl opět na 
místě a nohou dokázal vytěsnit střelu do 
protipohybu. V 59´ střílel nebezpečně Vorel 
J., branku hostí ovšem minul. Hosté se jen 
bránili a měli potíže dostat se k pokutovému 
území domácích. Závěr utkání ovlivnila 
situace ze 76´, kdy rozhodčí Kučera musel 
udělit po ČK domácímu Škodovi a hos-
tujícímu Roučkovi. Hostům se v závěru 
podařilo po zaváhání domácí obrany v 76´ 
zvýšit na 0:2, kdy se ocitl sám před bran-
kářem Janus, který nezaváhal a brankáře 
domácích Hesouna prostřelil. Veškeré další 
snahy Protivínských již byly bez kvalitního 
zakončení, Katovičtí si tak odváží tři body 
za vítězství v Protivíně 0:2. 

„B“ tým zahájil sezónu vítězstvím 
nad nebezpečným Kovářovem. Domácí 
pod vedením nového trenéra Jiřího Sajtla 
nastoupili s nebývalou chutí a výsledkem 
byly dvě branky v síti soupeře z kopa-
ček agilního Jiřího Křišťála. I ve druhé 
části hráli domácí, i přes úmorné vedro 
velmi dobrou partii a brankami Bartušky 
a Chalupy stanovili konečný výsledek 
4:0. V utkání v Miroticích Protivínští 

těžce zaspali začátek a už po 7 minutách 
prohrávali 0:3. Dokázali snížit na 2:3, 
měli několik výborných příležitostí na 
vyrovnání, ale nedáš dostaneš se znovu 
potvrdilo. Po standardní situaci inkasovali 
na 2:4 a už v sobě nenašli sílu výsledek 
zvrátit, naopak, v závěru ještě jednou 
inkasovali. Branku Protivínských střílel 
Monzer a jedna byla vlastní. 

„Dorost“ zahájil sezónu pod vedením 
nového trenéra Tomáše Lupínka velmi 
dobře. Nejprve porazil doma Vacov 3:0 
brankami Anděla, Chalupy a Pisingera, 
v dalším kole zvítězili ve Stachách vysoko 
7:1. O branky se rozdělili Anděl 3x, Vlášek, 
Štumpfal, Veselý a Pisinger z penalty. Oba 
zápasy byly svým průběhem skoro stej-
né. Protivínští hráli, soupeř se celý zápas 
v deseti hráčích bránil. 

„Starší žáci“ zahájili sezónu vítězstvím 
na půdě Vodňan, které se vždy cení. V zápa-
se dvou rozdílných poločasů byly šťastnější 
hosté. První půle se odehrála v jejich režii. 
Domácí šli sice do vedení v sedmé minutě, 
ale hosté již v deváté minutě gólem Ciny 
srovnali a dalšími dvěma zásahy Vejšického 
z osmnácté a dvacáté sedmé minuty šli do 
vedení. Domácí snížili těsně před poloča-
sem na 3:2. Ve druhé části Protivínským 
začaly docházet síly. Vodňany zahodily 
několik „loženek“. Nastřelily tyče, břevno 
ale branku nedaly a tak tři body si v první 
zápase nové sezony odvezli hosté. Góly: 
Vejšický 2, Cina. 

„Mladší žáci“, které doplňují vždy 
kluci z přípravky na svého soupeře nesta-
čili. Hráli poprvé podle opět změněných 
pravidel a v novém složení. Střídali jsme 
dvě kompletní sedmičky. Průběh zápasu 
byl jednoznačnou záležitostí mladších 
žáků Vodňan. Výsledek 7:1, gól Protivína 
Novotný, D. Benák, P. Němeček, L. Veselý, 
M. Bláha, R. Slavíček 

V. Křišťál

DOMÁCÍ ZÁPASY HOKEJBALU TJ PLATAN PROTIVÍN:
sobota 17. 9. od 13 hodin 

 Protivín TJ Platan Protivín SK : HC Rosa České Budějovice 

sobota 1. 10. od 13 hodin 

 Protivín TJ Platan Protivín HC : Dranreb Nová Včelnice
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Když šlapeme po křivolaké cestě života, naříkáme na její hrboly,  ...1. tajenka na který stoupneme, až si konečně v oka-
mžiku ...2. tajenka, že to jsou vlastně diamanty.“ (Frank Jude Bocci)

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. října 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfi-
kova @kultura-protivin.cz. Výhercem knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku křížovky z červencového dojčísla novin 
se stává pan Sklář z Vodňan. Blahopřejeme!

Poslední týden v červenci je vždy pro 
bikrosaře vrcholem sezóny, tento ter-
mín je určen pro pořádání Mistrov-
ství světa v BMX. Po osmi letech se 
pořádání tohoto šampionátu vrátilo 
do Evropy. Zemí, která v boji o pořa-
datelství tohoto šampionátu uspěla, 
se stalo Dánsko a místem pořádání 
Kodaň. Oba Honzové – Svoboda a Sei-
dl si rozhodně nevedli špatně a v těžké 
konkurenci obstáli. Na MS se probojo-
vat do semifinále, to je pro kluky vel-
ký úspěch. Oběma Honzům chybělo 
trochu toho štěstíčka a mohli bojovat 
o mety nejvyšší. Ale takový je sport. 
Každopádně Honzové ukázali svá 
bojovná srdce a rozhodně svou zemi 
reprezentovali skvěle. Oběma Honzům 
gratuluji a přeji jim, aby i na dalším MS 
přálo štěstí při nich a sáhli si na jeden 
z nejcennějších kovů. 
< < < < < < <
Na fotografii protivínský závodník Jan 
Seidl. 

Úspěšní Honzové v Dánsku
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Letošní fourcrossová sezóna se poma-
lu blíží ke konci. V italském Val di Sole 
se v srpnu odjel poslední – finálový 
závod Světového poháru. V něm nastu-
poval Jakub Říha poprvé v roli národního 
šampióna. Závod se mu hodně povedl 
a nezůstal roli mistra republiky nic dlužen. 
V nabité světové konkurenci se z více než 
stovky přítomných závodníků probojoval 
na vynikající 6. místo, když mezi pěti 
jezdci před ním byli tři mistři světa z let 
2009 – 2010. Tento výkon ho posunul do 
aktuální TOP 10 ve světovém žebříčku. 
V 19 letech je to vynikající výsledek. 

Vyvrcholením sezóny je Mistrovství 
světa ve švýcarském Champéry, jehož 
finále se jelo 2. září. Champéry přivíta-
lo světovou fourcrossovou špičku zce-
la novou dráhou, která však byla pro 
všechny jezdce nemilým překvapením. 
Dráha byla velice záludná, až nebezpečná. 
Nebyl prakticky nikdo, kdo by se z trénin-
ků, kvalifikace a samotného finálového 
závodu vyšel bez šrámů na těle i kolech. 
Celé se to podobalo spíše trati na sjezd, 
kde jede každý sám, nebylo místo, kde 
by bylo možné předjet. V každé jízdě 
bylo hodně pádů, nakonec i v samotném 
finále, kde jeli čtyři nejlepší z celého dne 
(všichni medailisti z minulých MS, z toho 
tři mistři světa) a všichni jezdci měli pád. 
Nejdříve se z pádu vzpamatoval Michal 
Prokop a dojel si pro třetí titul mistra 
světa v kariéře. 

Kuba Říha po celkem vydařené kva-
lifikaci nastupoval do závodu s 15. nej-
lepším časem. Bohužel favorité závodu 

v kvalifikaci zcela propadli a nastupovali 
s nejhoršími časy a podle pravidel byli 
zařazováni do rozjížděk s jezdci z první 
čtvrtiny závodního pole. 

První finálovou jízdu – šestnácti finále 
po dramatickém ataku zezadu padajícího 
jezdce zvládnul a spolu s Australanem 
Gravesem postoupil do další jízdy. Tam 
již nastoupil se dvěma jezdci z absolutní 
špičky – pozdějšími finalisty Astralanem 
Gravesem a Holanďanem Wichmanem. 
V této sestavě mohl čekat jedině na chybu 
nebo pád soupeře. Smůlu si však vybral 
sám, když hned po startu měl defekt, 
ztratil hodně času a dojel tak v jízdě na 
čtvrtém nepostupovém místě. Celkově 
z toho bylo 27. místo. 

V celkovém hodnocení světového 
žebříčku tak nakonec obsadí vynikající 
13. pozici. Kuba se v jeho věku stále učí 
a sbírá zkušenosti, každý úspěch je pro 
něj motivací a hnací silou. K úspěchům 
mu pomáhá i podpora fanoušků, za kterou 
všem děkuje.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
● Prodám štěňata zlatého retrívra. 

Očkovaná, odčervená. Odběr ihned. 
Levně. Tel. 721 934 005

● Prodám Citroen ZX 1.4 i r.v. 1995 
combi, pozinkovaná karoserie, levně. 

 Více na tel. 721 975 591
● Pronajmu malou garsoniéru v Proti-

víně u nádraží. 
 Informace na tel. 774 278 764

Na první turnaj letošního roku zajeli 
nohejbalisté Slavoje Protivín v lednu do 
školní haly v Plané nad Lužnicí. Devět 
účastníků bylo rozlosováno do dvou 
základních skupin a dva nejlepší týmy 
z těchto skupin postupovaly do dalších 
vyřazovacích bojů. Slavoj ve složení 
K. Vařečka, L. Dubský a L. Köhler skon-
čil ve skupině na třetím místě a do bojů 
o medaile nepostoupil. V celkovém 
hodnocení obhájil Slavoj loňské páté 
místo. 

Dalším turnajem byl opět v hale 
šestý ročník „Vodňanský jarňák“. Ten-
tokrát ve složení K. Vařečka, L. Dubský 
a R. Šimek v semifinále těsně podlehli 
Palírně Vodňany a v boji o třetí mís-
to tradičním rivalům Kapři Vodňany 
a obsadili čtvrté místo. 

Na stupně vítězů se nohejbalisté 
Slavoje prosadili na tradičním turna-
ji a v tradičním složení K. Vařečka, 
P. Vařečka a L. Dubský ve Vráži. Mezi 
deseti týmy obhajovali loňské prven-
ství, což se po porážce od bývalých 
ligových hráčů M. Řežábek, L. Krul 
a Zd. Voldřich st. nepodařilo a obsadili 
místo druhé. 

Šestý ročník Blanice Platan cup ve 
Vodňanech ovlivnilo počasí. Po roz-
losování jedenadvaceti mužstev do 
základních skupin se Slavoj ve složení 
K. Vařečka, P. Vařečka a L. Dubský pro-
bojovali do osmifinále a následně do 
čtvrtfinále. Od této chvíle začalo úřado-
vat počasí a místo nohejbalu se mohlo 
hrát vodní pólo, proto se vedení turnaje 
v čele s ředitelem Vláďou Šimoníkem 
rozhodlo, že o dalším pořadí bude roz-
hodovat snímání karet. Ke kapitánovi 
Slavoje L. Dubskému se štěstí otočilo 
zády a Slavoj obsadil až osmé mís-
to. Tohoto turnaje se po delší odmlce 
zúčastnilo i mužstvo HT Krč, ve kterém 
zakládající členy V. Vojíka a B. Rot-
bauera nahradili M. Kanda a P. Fürst. 
Do vyřazovacích bojů se sice nepro-
bojovali, ale jedno ocenění si odnesli 
– Zdeněk „Vojta“Jenší byl vyhlášen 
nejstarším účastníkem turnaje. 

Následujícím turnajem byl pátý 
ročník „Palírna cup“ opět ve Vodňa-
nech. Jedenáct trojic – HT Krč měl tak 
důkladnou předturnajovou přípravu, 
že se nemohl turnaje zúčastnit – bylo 
rozlosováno do dvou základních sku-
pin a z každé čtyři nejlepší postoupili 
do dalších vyřazovacích bojů. Sla-
voj ve složení K. Vařečka, P. Vařečka 
a L. Dubský postoupil až do finále, kde 
podlehl pořadateli Palírně 2:0 na sety 
a obsadil druhé místo. 

Zatím posledním turnajem byl čtr-
náctý ročník turnaje dvojic v Netolicích. 
Mezi dvanácti účastníky se neztrati-
li ani nohejbalisté Slavoje. K. Vařeč-
ka a P. Vařečka obsadili osmé místo 
a L. Dubský s T. Babickým celý turnaj 
vyhráli.  Karel Vařečka 

NOHEJBALOVÉ TURNAJE

FOURCROSS A JAKUB ŘÍHA


