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Vážení spoluobčané,
dovolte mi se v krátkosti vrátit 

k již proběhlým městským slav-
nostem. 

Poprvé v krátké historii js-
me se rozhodli je uspořádat 
na náměstí. Důvodem tohoto 
rozhodnutí byl předpoklad vět-
šího počtu návštěvníků, který 
by se nám do zámku nevešel. 
S radostí mohu konstatovat, že 
toto se naplnilo a naše slavnosti 

Se zahájením nového školního roku byla v Protivíně slavnostně otevřena 
nová třída pro 15 dětí ve 2. Mateřské škole v ulici Boženy Němcové. 

Město Protivín, stejně jako většina měst, stálo v letošním roce před pro-
blémem malé kapacity mateřských škol. Pro několik rodin to znamenalo 
ohrožení jejich existenční situace, neboť přijetí dítěte do mateřské školy je 
nutnou podmínkou možnosti nástupu do práce. 

V objektu 2. Mateřské školy byl uvolněný byt školní-
ka a tak vedení města neváhalo a rychle přijalo rozhod-
nutí o rekonstrukci bytu na školní třídu včetně celého 

V areálu fotbalového hřiště se 
podařilo vybudovat nový tenisový 
kurt s nejnovějším povrchem Court-
sol Comfort. Kurt byl vybudován 
ve spolupráci města a fotbalového 
klubu. Podařilo se získat dotační titul 
z MŠMT ve výši 100 % nákladů, které 
činily 3 mil. Kč. V krátké budoucnosti 
bude založen tenisový klub a věřím, 
že si jednotlivci najdou cestu k tomuto 
druhu sportu. 

Dovolte mi poděkovat fotbalovému 
klubu za součinnost s touto investicí. 

Více informací poskytneme v říjno-
vém vydání PL. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
se uskuteční v sobotu 

22. září 2012 od 10 hodin 
v areálu Fotbalového klubu Protivín

Přijďte se podívat, 
jste srdečně zváni

Jaromír Hlaváč, Václav Křišťál 

navštívilo přes tři tisíce obyvatel 
města a hostů z blízkého i dale-
kého okolí. Vyvážený program 
pro všechny věkové kategorie 
– vynikající vystoupení Hra-
dišťanu, Šumavanky, Petra 
Spáleného, oddílu taekwonda, 
železného ZEKONA a dalších, 
vč. zlatého hřebu večera kon-
certu Lucie Bílé, bude patřit 
nadlouho k našim velkým kul-
turním zážitků.

Dovolili jsme si zariskovat 
a celé slavnosti jsme si zajišťo-
vali sami bez jakýchkoliv agentur. 
Vynikající souhra města, MěKS, 
technických služeb, městské 
a státní policie a dobrovolných 
hasičů, vyústila v bezproblémo-
vý průběh celých slavností. Za 
to všem patří velký dík, protože 
zorganizovat takto velikou akci 
není vůbec lehké.

Nasadili jsme si laťku vysoko 
a tak věřím, že jsme mnohým 
udělali radost a zpříjemnili konec 
prázdnin. 

Dovolte mi ještě jednou podě-
kovat zejména Sylvě Karfíkové 
z MěKS a jejímu týmu, dobrovol-
ným hasičům, OS TS, městské 
a státní policii i úřadu města. 

Jaromír Hlaváč, 
starosta města 

VI. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ se povedly

OTEVŘENÍ NOVÉ TŘÍDY 
2. Mateřské školy v Protivíně

NOVÝ TENISOVÝ KURT
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

V pondělí 3. září se opět nahrnuly do 
školy děti. Učitelé se na jejich příchod 
připravovali pečlivě již v posledním 
srpnovém týdnu a tak všechny uvítací 
aktivity proběhly bez zádrhelů. Letos 
navštěvuje naši školu 386 žáků, to je 189 
dívek a 197 chlapců. 

Jen prvňáčci a spolu s nimi jejich 
rodiče zažili zatěžkávací den plný 
nových informací. To vše umocněno 
neznámým prostředím – byl to jistě záži-
tek, na který si budou jednou vzpomínat 
s úsměvem. 

Do prvních tříd nastoupilo celkem 
47 nových žáčků, z toho je 25 děvčat 
a 22 hochů. V obou třídách učí zkušené 
pedagožky, paní učitelky Zdeňka Bízková 
a Vladěna Hanzlíková. 

Jak spousty jejich bývalých žáků 

SBĚROVÁ AKCE
Základní škola Protivín pořádá 

tradiční sběrovou akci
dne 17. října v 7 hodin
Sběr papíru, časopisů, 

kartonů, víček
a plastových láhví 

ve smyslu ustanovení § 39 zákona‚
č. 128/2000 Sb, o obcích ve znění 
pozdějších změn a doplňků

ZVEŘEJŇUJE 
nabídku pronájmu nebytových 
prostor o celkové výměře 9 m2

nacházejících se v Domě kultury 
Protivín, Mírové ulici č. p. 337. 
Prostory jsou kolaudovány jako 
provozovna rychlého občerstvení 
během kulturních a společenských 
akcí pořádaných v Domě kultury. 
Pronájem nebytových prostor je 
možný pouze k účelu, ke kterému 
jsou nebytové prostory kolaudovány, 
od 1. září 2012 za těchto podmínek: 
– roční nájemné 600 Kč
Případní zájemci se mohou vyjádřit 
a podat žádost během doby zveřejnění 
záměru do 15-ti dnů. 
Bližší informace podá a žádosti o pro-
nájem přijímá:
Městské kulturní středisko Protivín, 
Mírová 337, telefon 382 251 996. 

Od 10. září připravilo Středisko 
křesťanské pomoci – Pastelka pro 
děti nové a zajímavé aktivity, které 
reagují na poptávku rodičů i dětí 
z našeho města a okolí. 
V pondělí od 15 hodin
– Baletní průprava pro děti ve věku 
5 – 7 let (možné po dohodě vzít i dítě 
mladší)
– Šikovné ruce pro děti 1. – 5. roč-
ník – obsahem jsou různé výtvarné 
techniky, práce s rozličnými druhy 
materiálu
Tanec pro děti 2. – 4. ročník
Tanec pro děti 5. – 7. ročník
Termín podle rozvrhu dětí. 
Přijďte se mezi nás podívat. Je mož-
né se přihlašovat do 25. září. 

Jste sběratelé knih? 
Chybí vám knížka oblíbeného autora? 
Sháníte už dlouho určitý knižní titul?

Využijte výprodeje vyřazených knih z Městské knihovny Pro-
tivín! V sobotu 29. září 2012 od 9 do 14 hodin ve vestibulu 
Domu kultury Protivín
Výběr z knih českých i světových autorů:
 – naučná literatura (např. vlastivědní průvodci)
 – knihy pro děti a mládež
 – společenské romány a povídky
 – knihy pro ženy
 – milostné příběhy
 – válečné příběhy
 – kriminální příběhy, detektivky Cena jednoho výtisku 5 Kč

mohou potvrdit, dokážou citlivě a s humo-
rem provést děti úskalími začátků vzdě-
lávání. Stejně tak ochotně pomohou 
rodičům s případným problémem. 

Letošní školní rok je poznamenán 
úspornými opatřeními vlády. Do rozpočtu 
škol na tento školní rok již nepřišly pení-
ze na školní vybavení prvňáčků. Rodiče 
vydali na pomůcky mnohem větší částky 
než v minulých letech. Starosta města 
uvolnil z prostředků města částku, která 
byla využita na nákup temperových barev, 
štětců, bločků a gum. Tento dárek předal 
pan starosta dětem při každoroční návště-
vě prvních tříd. 

Přejeme všem klukům a holkám z naší 
školy úspěchy ve studiu a radost z výsled-
ků jejich práce. Za ZŠ T. Vojtěchová

Foto D. Neškodná

NOVÉ KROUŽKY 
v Pastelce

Městské kulturní středisko 
Protivín



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 3. stránka

RADA MĚSTA ZASEDALA

Při letošních VI. Městských slavnostech 
protivínských k 730. výročí první písemné 
zmínky o Protivíně z roku 1282 byl po 
rekonstrukci slavnostně otevřen veřejnosti 
Památník města Protivína. Z rozhodnutí 
zastupitelstva města byl památník stavebně 
rekonstruován a následně Prácheňským 
muzeem moderně vybaven interiér, dřívější 
exponáty vyměněny za nové, a klidně mohu 
říct, že se tím město posunulo o další krok 
dopředu. Podle ohlasu prvních návštěvníků, 
kteří nešetřili chválou a obdivem, mohu 
s radostí konstatovat, že záměr se podařil 
na více jak 100 %. Zoologická a historická 
expozice muzea je opravdu vynikající, za 
pomoci moderní techniky dobře srozumitel-
ná a poučná. Je zde mnoho k vidění, např. 
originál císařského rozhodnutí povýšení 
Protivína na město z 27. 11. 1899. Ve skle-
něných zasouvacích rámech jsou původní 
vlajky a prapory města, spolků a cechů, 
historické mapy, dokumenty, archeologické 
vykopávky apod. V muzeu města máme 
možnost sledovat, jak se město vyvíjelo, jak 
se v něm obrážely dějiny země, společnosti 
i místní poměry. A naše město má bohaté 
dějiny. Každý člověk by měl mít pevně 
zakotveny kořeny v rodné zemi a kdo má 
rád svou vlast, musí mít lásku a vztah ke 
svým předkům, k jejich práci, musí mít rád 
svůj dům, ulici, město. Zvu Vás všechny 
k návštěvě našeho moderního muzea a cituji 
Fridricha Stowassera: „Kdo si neváží minu-
losti, ztrácí budoucnost, kdo ničí své kořeny, 
neporoste“.  Jaromír Hlaváč, starosta města

Foto Foto M. Černá

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO
V rámci rozpočtu města Protivín byla zahájena rekonstrukce ulice Palackého. Z tohoto 

důvodu bude ulice Palackého etapově uzavřena. Děkujeme občanům za pochopení. 
Odbor výstavby, dopravy a ŽP, J. Fialová

Z důvodu odstranění komunikačních závad bylo provedeno Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje předláždění a oprava asfaltové plochy v Blanické ulici 
v Protivíně.  Foto J. Fialová

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 20. 7. 2012 

–  vybrala na základě vypsaného výběro-
vého řízení ze dne 2. 7. 2012 dodavatele 
stavby „Rekonstrukce ulice Palackého 
včetně opravy části kanalizace a části 
vodovodu“, a to firmu Š+H Bohunice 
s. r. o. Temelín 3, s nabídkovou cenou 
2 979 172 Kč včetně DPH

–  souhlasí s vybudováním zpevnění části 
pozemku p. č. 2397/8 kú Protivín (zeleného 
pásu dělícího asfaltovou komunikaci a při-
lehlý pozemek) zámkovou dlažbou s tím, 
že zpevnění bude provedeno odborně a na 
náklady žadatele, dále zpevněná plocha 
nebude používána k trvalému parkování 
a v případě výstavby chodníku v ulici 
Na Vyhlídce bude tato dlažba odstraněna

–  souhlasí s vybudováním zpevnění části 
pozemku p. č. 2397/8 kú Protivín (zeleného 
pásu dělícího asfaltovou komunikaci a při-
lehlý pozemek) kamennou dlažbou s tím, 
že zpevnění bude provedeno odborně a na 
náklady žadatele, dále zpevněná plocha 
nebude používána k trvalému parkování 
a v případě výstavby chodníku v ulici 
Na Vyhlídce bude tato dlažba odstraněna

–  souhlasí s přistoupením města Protivín 
jako účastníka řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v kú Kloub 

Památník města Protivína
Prácheňské muzeum
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REAKCE 
NA ČLÁNEK DIGITALIZACE KINA 
= POSUN KULTURY VE MĚSTĚ

Dovoluji si reagovat na článek Jaro-
míra Hlaváče na úvodní straně minulých 
Protivínských listů. 

Musím se ohradit proti použitému 
spojení, že zastupitelé nepodlehli mému 
návrhu. Zastupitelé nejednali pod nátla-
kem, aby mohli podlehnout. Alespoň 
ne pod mým. Na zastupitelstvu jsem 
nebyl přítomen, protože bylo svoláno 
opět „narychlo“ a to jeden týden před 
konáním. Takovýto časový interval mně 
neumožňuje přeorganizovat svůj pracovní 
harmonogram. 

Rád bych však veřejnosti prezentoval 
mnou podaný návrh. Chtěl jsem odložit 
rozhodnutí o digitalizaci kina firmou 
XCData s. r. o. Časový údaj o jakou dobu 
odložit udán nebyl. Osobně pochybuji 
o smysluplnosti digitalizace kina za kaž-
dou cenu. I v okresních městech, kde již 
mají kino digitalizované, je provoz kina 
ztrátový a návštěvnost malá. 

Nyní uvedu několik bodů – odůvod-
nění mého návrhu o odložení. 
1.  Rozhodně nebyla časová tíseň na roz-

hodnutí. Digitalizovat za plnou cenu 
se může kdykoliv. Dotace na digitali-
zaci, o kterou město žádalo na začátku 
roku 2012 v posledním možném ter-
mínu nebyla přidělena. Mimochodem 
o tuto dotaci město mohlo žádat již 4x 
od roku 2009. V těchto čtyřech vlnách 
nebyl takový přetlak zájemců. Vše 
mohlo být jinak. 

2. Město utratilo 3,5 milionů korun 
(včetně DPH) v době úsporných 
opatření, což se mi zdá nerozumné. 
Navíc si město na tuto částku vzalo 
úvěr. Kde jsou ty doby, kdy starosta 
říkal, že v žádném případě nechce 
město zadlužovat a brát jiné úvěry. 
I v dobách finančně příznivějších 
v minulém volebním období bylo 
prezentováno, že nejsou k dispozici 
finanční prostředky například na opra-
vy a úpravy interiéru pečovatelského 
domu, kde konkrétně podlahy chodeb 
jsou zcela nevyhovující „klouzavé“ 
a došlo na nich k několika úrazům 
a při tom by šlo o částku zřejmě 
v řádech desetitisíců korun. 

3.  Byla velmi krátká doba na seznámení 
zastupitelů s přípravou a průběhem 
výběrového řízení. U digitalizovaných 
kin v některých jiných městech, pat-
řila zmíněná firma k nejdražším a to 
se stejnou částkou, která se schválila 
v Protivíně. 

4. V současné době je výrazný zájem 
měst, které získaly dotaci, o digita-
lizaci kina. Lze předpokládat, že po 

této vlně, půjdou firmy zabývající se 
digitalizací s cenou dolů. Obvykle to 
tak bývá. Stejně tak technologie časem 
stárnou a zlevňují. 

5. Kdyby k digitalizaci nedošlo, nehrozí 
zánik kinosálu. V Protivíně je kinosál 
naštěstí koncipován jako multifunkční. 

6. Není zpracována strategie budoucnosti 
kina. Nejlépe v kontextu celkového 
kulturního života v Protivíně. 
Další co mě zarazilo na urychlené 

digitalizaci kina (první zastupitelstvo 
k tomuto proběhlo v lednu 2012 a v čer-
venci je kino v provozu, kéž by vše šlo 
takto rychle) byla minimální komunikace 
nejvyšších představitelů města nejen se 
zastupiteli, ale také s občany. Například 
nebyly předloženy zastupitelům ani veřej-
nosti jiné možnosti tzv. nedigitalizované-
ho kina. Neproběhla o tom žádná diskuze. 
Do těchto možností patří například poří-
zení projektoru se zvukovým systémem 
(tzv. E–cinema), které umožňuje digitální 
projekci filmů z nosičů – DVD, BlueRay 
aj. Pravdou je, že většina premiér na těch-
to nosičích nebude distribuována. Kvali-
tativně nebude promítání dosahovat plně 
digitalizovaného kina s 3D technologií, 
ale náklady se budou pohybovat místo 
v milionových částkách v řádech statisíců. 
Je rozdíl ceny úměrný tomu, že nezhléd-
neme v Protivíně film ihned po uvedení? 
Přímé přenosy oper, koncertů a sportov-
ních záznamů za tuto cenu stojí? 

V anketě provedené ve Vodňanech 
nejvíce hlasů pro zvýšení návštěvnosti 
kulturního střediska získala možnost 
pořádání více divadelních představeních, 
dále pořádání koncertů s možností tan-
cování a až na třetím místě se umístilo 
poskytnutí většího komfortu v kině (vč. 
pohodlí sedaček, nabídka občerstvení 
apod.) Předpokládejme, že výsledky 
v Protivíně budou podobné, přestože zde 
žádná anketa ani diskuze s občany na 
toto téma připravena nebyla. Kolik by 
mohlo být uspořádáno kulturních akcí 
s větší účastí obyvatel za peníze určené 
k digitalizaci? 

Zvýšení návštěvnosti po digitaliza-
ci kina? V digitalizovaných kinech do 
10 000 obyvatel se ihned po zdigitalizo-
vání zvedla návštěvnost. Po přechodném 
období se však opět ustálila na obvyklých 
číslech. U některých dokonce pokračoval 
i trend poklesu návštěvnosti – například 
Počátky (2700 obyvatel), Humpolec 
(11 tisíc). Mnohá města okolo 6 tisíc 
obyvatel digitalizaci neschválila (Volary, 
Veselí nad Lužnicí aj. ) I v Písku s počtem 
obyvatel téměř 35 tisíc je digitalizované 
kino finančním problémem. Naopak jako 
benefit hodnotí digitalizaci kina ve vel-
kých městech, kde existují multikina. Zde 
se návštěvnost těchto kin zvýšila. 

Když jsem si dal vše uvedené dohro-
mady, dospěl jsem k názoru, že je 
nezodpovědné dát souhlas k digitalizaci 
kina v současné době a za současných 
podmínek. Proto jsem tento návrh před-
ložil ke zvážení ostatním zastupitelům. 
Z mého pohledu bohužel dali většino-
vě přednost digitalizaci kina za téměř 
3.5 miliónu korun.. 

Na závěr bych chtěl poprosit všechny 
občany města Protivína a přilehlých obcí, 
aby kino hojně navštěvovali. Bylo by 
smutné, kdyby takováto investice byla 
nevyužita..

Jan Kolář, lékař a zastupitel města

FAKTA – NE DOMNĚNKY 

K bodu 1)  
Město mohlo požádat o dotaci již 

v roce 2009, ale v té době se běžně dis-
tribuovaly filmy na nosičích 35 (bývalá 
technologie našeho kina), tudíž nebylo 
ohroženo promítání. 

K bodu 2)  
To, co se zdá nerozumné panu Kolá-

řovi, není rozhodující. Rozhodující je 
názor nadpoloviční většiny zastupitelů. 
Dovolím si konstatovat, že znalost pana 
Koláře ohledně financování našeho měs-
ta a získávání dotačních titulů je velmi 
malá. Ano, je pravdou, že jsem říkal, že 
se nezvýší celkové zadlužení města, a to 
také trvá. Úvěry, které si město vzalo, 
vždy nahrazují ty, co již město splatilo. 
Úvěrové zatížení města je vyvážené. 

K bodu 3)  
Doba byla dostačující. Výběrová 

komise, kde předsedou byl Petr Žůrek, 
předseda Unie digitálních kin ČR, a členy 
vedoucí finančního odboru MěÚ, vedoucí 
MěKS, starosta a zastupitel Mgr. Linhart 
za SPOZ, měla dostatek informací k defi-
nitivnímu výběru. 

K bodu 4)  
Nevím, z jakých informací pan Kolář 

vychází a kde bere tu jistotu, že digitalizo-
vat v budoucnu bude levnější, ale naopak 
vím, že získané úvěrové prostředky jsou 
pro nás téměř bezúročné, kdy se podařilo 
vyjednat úvěr, kde úrok za 62 měsíců je 
20 tis. Kč, neboť město získalo dotaci na 
úrok ve výši téměř 200 tis. Kč. 

K bodu 5)  
Hrozilo by to, že by nebylo co promítat, 

protože distributoři přestali dodávat filmy na 
jiných, než na digitálních technologiích. 

K bodu 6)  
Je zadána městskému kulturnímu stře-

disku koordinace strategie a uvedení kina 
co nejvíce do života. Toto není otázkou 
týdnů ani měsíců a první výsledky bude-
me znát nejdříve za rok. 

DIGITALIZACE KINA V PROTIVÍNÌ

> > > > > > >
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Ohledně komentování dalších jednot-
livých vět pana Koláře uvádím následují-
cí. Zastupitelstvo bylo svoláno zcela dle 
platných zákonů naší země. O anketě ve 
Vodňanech nevím nic a o rozhodování 
souseda jsem se nikdy nestaral a neza-
sahoval do práce jejich samosprávy. 
V minulosti proběhla rekonstrukce pečo-
vatelského domu po stránce zateplení 
včetně výměny oken, opravy kulturní 
místnosti a každoročně jednotlivé garso-
niéry prochází rekonstrukcí tak, jak nám 
to umožňuje zejména obsazenost pečo-
vatelského domu. Avšak nevím, jakou 
spojitost to má s digitalizací kina. 

Dopředu jsme všichni věděli, že 
rozhodnutí o digitalizaci není jednodu-
ché, ale zvítězila společensko-kulturní 
prospěšnost nad ekonomickou náročností. 
Odpovědnost je na vedení města a zastu-
pitelstvu, schovávat za veřejnost se nikdy 
nebudu. Naše kino řadím v našem městě 
do oblasti, která zkvalitňuje život obecně, 
nikdy nebude zisková tak, jako celá kul-
tura, ale patří do 21. století. 

V našem městě jsme nedopustili ukon-
čit promítání v kině. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

V Y JÁ D Ř E N Í  K  P Ř Í S P Ě V K U 
„REAKCE NA ČLÁNEK DIGITALI-
ZACE KINA = POSUN KULTURY 
VE MĚSTĚ“

Ad odstavec 3 – Rád bych… 
Investice do digitalizace kina – stejně 

jako investice do kultury (divadlo, knihov-
na, ochotníci, pěvecký sbor, hudební 
škola, atd.) nebo sportu (hala, sportoviště, 
nářadí, vybavení, atd.) – je rozhodnutí 
především politické. Na středních a men-
ších městech nelze dopředu naprojektovat 
zaručenou návratnost takové investice. 
Neplatí to ovšem obecně, existuje mnoho 
kin fungující v černých číslech. V zásadě 
je to o prioritách, co chcete občanům 
města nabídnout. 

Ad odstavec 4– Nyní uvedu.. 
bod 1. Rozhodně…
Po bitvě je každý generál. Od roku 

2008 děláme 3x do roka pravidelná setká-
ní pro kinaře a města (Digital Cinema 
Meeting) a ačkoliv jsme neustále opa-
kovali, že distribuce na 35mm filmovém 
formátu skončí, téměř nikdo nám nevěřil. 
Stále celá země čekala naivně na nějaký 
zásah shůry. Fond kinematografie se 
snažil pomoct, ale vlastníkům kin stále 
nedocházelo, že větší část investice musí 
uhradit především oni. Zlom nastal ke 
konci roku 2011, kdy se dokončila digita-
lizace multiplexů. Distributoři houfně pře-
stali vyrábět pro nové tituly 35 mm kopie 
a distribuce začala být pouze digitální. 
Najednou, když nebylo z čeho postravit 
program nedigitalizovaného kina, města 
pochopila situaci – buď digitalizujeme, 

nebo kino zavřeme. Pokud jste v Protivíně 
kino nechtěli zavřít, tak časová tíseň na 
začátku roku 2012 rozhodně byla. 

Bod 3. Byla…
Každé jednosálové kino v ČR je 

unikátní a není porovnatelné s jiným. 
Po stránce vybavení a technologie toto 
tvrzení dvakrát podtrhuji. Jinými slovy 
nelze jen podle velikosti města srovnávat 
finanční náročnost digitalizace kina. Je 
příliš mnoho faktorů, které ovlivňují 
výslednou cenu (velikost plátna a na 
ní navazující výběr výkonu projektoru, 
použitý 3D systém, počet sedadel, zvuko-
vý systém – kompletní nebo jen doplnění, 
instalace a kabeláže, atd. ). 

Bod 4. V současné době…
Tuto úvahu často slýchám od zastu-

pitelů měst. U spotřební elektroniky 
má myšlenka možná opodstatnění, ale 
u profesionální techniky rozhodně ne. 
Profesionální technika si vždy zachovává 
svou cenovou hladinu. Nový model cenu 
nikdy nesnižuje, spíše přidává funkční 
vlastnosti. Jsem fotograf a videograf 
a toto dobře znám – podobně Vy jako 
lékař to znáte z profesionálních lékař-
ských a diagnostických specializovaných 
přístrojů. DCI technologie má navíc ještě 
tu zvláštnost, že každý výrobce si musí 
produkt nechat schválit a certifikovat 
u DCI autorit – výrobců DCI technologií 
je tedy velmi omezené množství. Cena 
v USD nebo EUR se u DCI technologií 
opravdu dlouhodobě nemění. Jediná změ-
na ceny v Kč může nastat vlivem kurzů 
USD a EUR. 

Bod 5. Kdyby…
Souhlasím. Sál nezavřete. Ale lidé si 

odvyknou, že v Protivíně je kino a bylo by 
velmi těžké nazpět budovat důvěru lidí. 

Odstavec 10 Další…
Myšlenka, že digitální kino jsou vlast-

ně i projekce z Blu–ray nebo DVD (tedy 
E–Cinema) je bohužel hodně rozšířený 
mýtus, jehož kořeny jsou v nefér obchod-
ních nabídkách firem prodávajících tuto 
techniku. Podstata spočívá ve slůvku DCI. 
Pravě DCI digitální kino (tedy D–Cinema) 
Vám umožní provozovat plnohodnotné 
kino s premiérovými projekcemi od všech 
studií, tak jak to vidíte na plakátech digi-
talizovaných kin a multiplexů. Jakmile 
budete odkázáni na promítání z nosičů 
Blu–ray nebo DVD narážíte (kromě 
snížené kvality) na 2 zásadní problémy. 
Tituly můžete promítat až poté, co vyjdou 
na nosiči (obvykle 3–9 měsíců po premi-
éře) a tou dobou jsou již volně k dispozici 
v půjčovnách a v obchodech. Kolik lidí 
Vám na takový titul přijde do kina? Druhý 
zásadnější problém jsou autorská práva. 
Tituly na nosičích (v obchodech a půj-
čovných) mají licenci ouze pro domácí 
užití (max. 3 osoby) a nelze je promítat na 
veřejnosti. Jen poměrně velmi malá část 
z vydávaných titulů na nosičích má také 
tzv. public práva, tedy lze je promítat v ki-
nech ale i v kavárnách, nemocnicích, vězni-

cích, veřejné dopravě apod. Jsou dokonce 
studia (Warner Bros, Disney, apod), kteří 
public práva na nosičích vůbec nenabízejí. 
tady je jádro problému. Z nosičů můžete 
v kině promítat jen velmi omezený počet 
titulů a v čase, kdy diváky film titul již 
nezajímá. Na tom nelze postavit drama-
turgii regulérního kina! Ano, E–Cinema 
dává smysl pro „nesoustředěné diváky“, 
kdy projekce filmu je jen kulisou – kino-
kavárna, nemocnice, dopravní prostředky, 
věznice, atd. 

Odstavec 12 Zvýšení návštěvnosti…
Zde bych si dovolil s Vámi výrazně 

nesouhlasit. Všechno záleží na vedení 
kina. Jsou kina, která před digitalizací 
hrála 20 – 25 představení měsíčně, dnes 
hrají více jak 110 představení měsíčně. 
Znám mnoho dobře vedených kin, kde 
mají měsíční tržby více jak trojnásobné 
v porovnání před digitalizací. A jsou to 
města do i nad 10 tis. obyvatel. Obecně 
lze říci, že dobře vedené kino po digita-
lizaci dosáhne 2 – 3 násobek tržeb které 
mělo s 35 mm vybavením. A znám kina, 
s průměrnými výsledky po digitalizaci. 
Je to v lidech – jak mají rádi svou práci 
a s jakým pozitivním nábojem jí chtějí 
dělat. Rozumím tomu, že chcete jmeno-
vat jako odstrašující příklady města, kde 
digitalizované kino nedává očekávané 
výsledky. Já raději pracuji s pozitivní 
motivací – města, kde jim kino dobře fun-
guje: Dobřany, Louny, Mariánské Lázně, 
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Nový Jičín, 
Velešín, Šumperk, Litoměřice, Krnov, 
Česká Lípa, Kadaň, Teplice, atd. 

Petr Žůrek, 
předseda Unie digitálních kin

DRAMATURGIE KINA

V posledním pololetí loňského roku 
nebylo možno uplatnit prakticky žádnou 
dramaturgii kina. V závěru roku se situace 
ještě markantněji zhoršila. Na klasických 
35mm kopiích bylo k dispozici mini-
mum filmů a to v počtu 2 – 3 kopií. To 
samozřejmě nemohlo v žádném případě 
pokrýt poptávku zhruba 600 kin v České 
republice. Tak se doslova a do písmene 
stávalo, že malá kina programovala dota-
zem na distribuční společnost „Co mi dáte 
na termín…“. 

Digitalizace kina přináší velkou výho-
du – možnost naprogramovat všechny 
filmy, které jsou k dispozici ihned po 
uvedení premiéry. Při snaze o dokonalejší 
dramaturgii věnujeme větší pozornost 
jednotlivým cílovým skupinám – dospě-
lý divák, teenageři, děti, rodiče s dětmi. 
Zároveň přináší nabídku alternativního 
obsahu, přenosů koncertů, divadel, 
záznamy vystoupení, výukové pořady pro 
školy a další. Vše se postupně se snažíme 
zapracovávat do nabídky. 

Sylva Karfíková, 
ředitelka MěKS Protivín

> > > > > > >
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MELO
…zeleň kolem Vás…

ZAHRADNICTVÍ
v Protivíně Na Ostrově (pod zámkem)

velký výběr okrasných i užitkových rostlin
KERAMIKA DO ZAHRADY

výhradní zastoupení 

mrazuvzdorné keramiky vyrobené v ČR 

DOPORUČUJEME PRÁVĚ K VÝSADBĚ

thuje occ. Smaragd (39 Kč)

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

objevte krásu podzimu s našimi dekoracemi

VELKÝ VÝBĚR 
chrysanthemy, vřesy, vřesovce, dlužichy, 

dekorativní tykve a jablka

NOVĚ

dekorace do hotelů, penzionů a veřejných prostranství. 

provozovna:
MELO, Na Ostrově 7, Protivín

mobil 777 779 788

Po – Pá od 9 do 17, So od 9 do 11 hodin

www.okrasnezahrady.com 

www.keramikadozahrady.cz

zázemí. Rozhodnutí bylo schváleno Zastupitelstvem 
města a na celou akci byla uvolněna částka 750 tisíc 
korun, zbylou část – cca 400 tisíc korun, hradila škola 
z vlastních prostředků. Město tak dalo najevo, že je pro 
něj řešení situace mladých rodin prioritou. 

Celá rekonstrukce proběhla velmi rychle, vznikla 
krásná třída, ložnice, malá kuchyňka, sociální zařízení, 
šatna. Zároveň bylo upraveno okolí, vybudovány nové 
přístupové chodníky. Díky rychlé a kvalitní práci mohla 
ředitelka MŠ v pondělí 3. září přivítat nové školáčky. 

Pro rodiče malých dětí z Protivína a všech připoje-
ných obcí to je obrovská pomoc, neboť všechny žádosti 
o umístění do mateřské školy byly uspokojeny. 

Protivín se tak jako jedno z mála měst může poch-
lubit tím, že problém s kapacitou mateřských škol má 
vyřešený a pokud v budoucnu dojde ke snížení počtu 
dětí, bude možné přijímat děti i z jiných obcí v okolí 
Protivína. 

Dovolte mi poděkovat za dobrou práci všem, kteří se 
na realizaci podíleli, zejména ředitelce 2. MŠ v Protivíně 
Bc. Ivaně Lacinové. 

Přeji všem dětem i učitelkám, aby se jim v nových 
prostorách líbilo. Jaromír Hlaváč, starosta města 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍN 
KONANÉ DNE 29. 8. 2012 

–  po provedení místního šetření za účasti zástupců 
OVDŽP a OS TS nesouhlasí s povolením kácení 
dřevin na pozemku p. č. 575/12, trvalý travní porost 
v kú Maletice 

–  byla seznámena se zápisem č. 5 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy dne 22. 8. 
2012 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 3+1 o celkové 
výměře 71,3 m2, na adrese Blanická 202, Protivín 

–  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy se společ-
ností K–dent. pi s. r. o. Písek na pronájem nebytových 
prostor zubní laboratoře v čp. 13 Masarykovo nám. 
v Protivíně, a to dohodou k 30. 9. 2012 

 zároveň ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru pronájmu předmětných 
nebytových prostor 

–  svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na úterý 25. září 2012 od 18,00 hodin do 
kinosálu MěKS Protivín 

RADA MĚSTA ZASEDALA

Dopravní nehoda
 Naštěstí jen lehkým zraněním skonči-

la dopravní nehoda s účastí chodkyně 
a motocyklisty v Protivíně. První srpnový 
den v podvečer přecházela žena ulici 
M. Krásové mimo přechod. Chodkyně 
přehlédla z pravé strany přijíždějící 
motocykl značky Yamaha. Motocyklista 
se snažil srážce s ženou vyhnout prud-
kým brzděním, přesto už nemohl nehodě 
zabránit. Po střetu s motorkou žena utrpěla 
pohmoždění dolní končetiny a zdravotníci 
ji převezli do písecké nemocnice, kde ji 
ošetřili. Policisté u obou účastníků proved-
li dechovou zkoušku, která byla negativní. 
Dopravní nehodu pak vyřešili uložením 
blokové pokuty chodkyni, která nedo-
držela povinnosti chodce při přecházení 
komunikace mimo přechod. 

Množí se případy vloupání do vozidel
 Policisté upozorňují veřejnost na případy 

vloupání do vozidel, tato majetková trestná 
činnost je v poslední době častější. Pacha-
telé se pohotově dostanou po rozbití oké-
nek do automobilů a berou vše. Majitelé 
bohužel často pachatele ke svým vozidlům 
lákají tím, že zde nechávají cenné věci. 

Vloupání se nevyhýbají ani Protivínu
 Například v době od prvního do dru-

hého srpna vykradl zloděj dvě vozidla. 
Z nákladního automobilu značky Opel, 
který byl zaparkován v Družstevní ulici, 

odcizil doklady k vozidlu, nabíječky 
k navigaci, mobilu, i AKU šroubováku 
a způsobil škodu bezmála 6 000 korun. 
V ulici Komenského pak prohledal 
automobil značky Renault a poškozením 
způsobil škodu 4 000 korun. 

Pod vlivem
 Dopravní policisté přistihli dne 4. srpna 

u Protivína řidiče osobního automobilu 
značky VW Passat, který byl pod vli-
vem alkoholu. Krátce po druhé hodině 
odpoledne u muže provedli dechovou 
zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 
přesahující jedno promile alkoholu. Muž 
měl dokonce v tomto stavu jet z Prahy. 
Policisté případ zpracovali ve zkráceném 
přípravném trestním řízení pro podezření 
ze spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

Krádež nafty
 Škodu za více než pět tisíc korun způsobil 

zatím nezjištěný zloděj, který odčerpal 
v Protivíně naftu z nákladního automobilu 
značky Man. Vozidlo parkovalo u čerpací 
stanice. Pachatel překonal mechanis-
mus víček u propojených palivových 
nádrží a odcizil 150 litrů motorové nafty. 
Ke krádeži došlo v době od poledne dne 
11. srpna do podvečera dne 12. srpna. 

Daleko neutekl
 Dne 22. srpna 2012 krátce po druhé hodi-

ně odpolední přišel do prodejny potravin 
v Protivíně zákazník, který nechtěl za zboží 
platit. Ze sortimentu si vybral patnáct kusů 
energetického nápoje, plechovky nedal do 
nákupního košíku, ale rovnou do batohu. 
U pokladny muže prodavačka vyzvala, aby 
ukázal obsah batohu, na to podezřelý muž 
z prodejny utekl a běžel směrem k nádraží. 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

OTEVŘENÍ NOVÉ TŘÍDY 
2. Mateřské školy v Protivíně
dokončení z 1. stránky

Přivolaní policisté přijali oznámení o krá-
deži ve 14:10 hodin o pět minut později již 
muže zadrželi ve vlaku ve směru na České 
Budějovice. Podezřelý muž (1991) z Tábo-
ra má kriminální minulost, za obdobný čin 
již byl v minulosti odsouzen. 

Odcizil dětem přehrávač
 Protivínští policisté řeší během léta již 

opakovaný případ vloupání do mateřské 
školy a zdravotnického zařízení. Zatím 
nezjištěný pachatel se do předškolního 
zařízení vloupal v době od nedělního 
odpoledne do pondělního rána. Pachatel 
vnikl do objektu a ze třídy dětem odcizil 
DVD přehrávač. Poškozením zařízení 
a odcizením přehrávače způsobil škodu 
bezmála 1 400 korun. 
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1. Všeobecná výstraha

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku 

mimořádné události (povodeň, havárie JE 

Temelín apod.) varováno prostřednictvím 

varovného signálu „Všeobecná výstraha“. 

Tento signál má tvar kolísavého tónu po 

dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě 

v tříminutových intervalech. Celý systém je 

ovládán dálkově prostřednictvím operačního 

střediska HZS České Budějovice. 

Všeobecná výstraha elektronická siréna: 

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA – SIRÉNY

Všeobecná výstraha elektrická (rotační) 

siréna: 

Vzhledem k tomu, že opětovně dochází při vyhlášení požárního poplachu k nepocho-

pení varovných a jiných signálů předávaných prostřednictvím sirén, dokonce jsou 

případy, kdy občané použijí zbytečně jodové tablety předané pro případ havárie na 

Jaderné elektrárně Temelín, poskytujeme tímto způsobem občanům následující 

důležitou informaci. 

Elektronické sirény na území města bohužel 

neumožňují verbální (hlasovou) komu-

nikaci. Proto po varovném signálu bude 

následovat verbální informace z městského 

rozhlasu, která upřesní, o jakou výstrahu 

se jedná, nebo je vhodné zapnout vysílání 

ČT a Českého rozhlasu. V těchto vysíláních 

budou vydány pokyny pro chování občanů 

v době mimořádné situace. 

2. Požární poplach

Dalším signálem (nikoliv varovným), který 

sirény mohou vysílat, je „Požární poplach“, 

který slouží ke svolání jednotek požární 

ochrany (dobrovolní hasiči). Tento signál je 

vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 

dobu 1 minuty. (Pozor na odlišnost tónu 

u elektronické sirény a elektrické rotační). 

Rovněž tento signál je ovládán z operačního 

střediska HZS v Českých Budějovicích. 

Požární poplach elektronická siréna: 

3. Zkouška sirén

První středu v měsíci probíhá na celém území 

republiky akustická zkouška provozuschop-

nosti celého systému varování. Ve 12.00 hod. 

se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným 

tónem po dobu 140 sekund. Zkouška se 

obvykle neprovádí např. při již vyhlášeném kri-

zovém stavu nebo mimořádné události. 

Kdo má zájem, může navštívit internetové 

stránky HZS ČR a zde si poslechnout i zvuko-

vé nahrávky jednotlivých signálů. 

http://

www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-

323301.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Zpracoval: Jelínek Jan, Hasiči Protivín
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V prvním říjnovém 
týdnu proběhne ve 
všech knihovnách 
v republice j iž 
16. ročník celo-
státní akce Týden 
knihoven. Letošní 

heslo zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! 
Cílem je více propagovat služby 
lékařských knihoven ve spoluprá-
ci s Národní lékařskou knihovnou 
a Klubem lékařských knihoven SKIP, 
užitečné informace přinese portál 
www.bibliohelp.cz. V knihovnách 
budou upřednostňována témata jako 
např. biblioterapie (léčba knihou), 
zdravý životní styl, zdravověda, léči-
telství apod. 

Není drak
  jako drak

Dům kultury Protivín
   neděle 23. září od 15 hodin

Divadýlko KUBA uvádí loutkové pohádky. Draků se nebojte, tentokrát totiž není proč.
Délka 45 minut  •  Vstupné 45 Kč

Protivínská knihovna zařadila do své-
ho fondu s touto tématikou nové knihy, 
které vám nabízíme k vypůjčení:
Anna Strunecká: Doba jedová 2 
– zdravý životní styl, zdravá výživa, 
očkování, toxické látky
Michel Montignac: Francouzská 
dieta – tajemství štíhlých Francouzek, 
výživa, recepty, jídelníčky
Kurt Tepperwein: Sebeléčba aneb 
Jak aktivovat vlastní léčebné síly 
– zdraví díky správnému myšlení, 
psychoterapie
Daniel Howell: Naboso – 50 důvodů, 
proč zout boty a cítit se lépe
David Richo: Přijměte život takový, 
jaký je – sebepoznání, duchovní cesty, 
životní harmonie, moudrost

Christa G. Traczinski: Do formy za 
10 minut – tělesná cvičení pro dob-
rou kondici, posilování, Pilatesova 
metoda
Heft Cox: Bylinky v kuchyni – pěsto-
vání vlastních bylinek pro chuť, vůni, 
zdraví, jejich skladování a použití 
V Týdnu knihoven 
• Registrace nových čtenářů na jeden 

rok zdarma. 
• Práce na internetu po dobu jedné 

hodiny zdarma. 
Zveme všechny občany k prohlídce 
knihovny. 
Otevřeno: pondělí, středa a pátek od 
9 do 11 hodin a od 13 do18 hodin. 
Školní exkurze možno předem nahlá-
sit na tel. čísle 382 251 806.

čtvrtek 4. října od 19.30 hodin 
Dům kultury Protivín

Hrdý Budžes
Dramatizace úspěšné stejnojmenné 
prózy spisovatelky Ireny Douskové. 
V hlavní roli Barbora Hrzánová 
nositelka ceny THÁLIE 2003 
za mimořádný ženský jevištní výkon 
v roli Helenky Součkové. 

vstupné 240 Kč
Poslední vstupenky v předprodeji 

na tel. číslech 
382 251 806 nebo 382 251 996

Zveme Vás na povídání 
s Bohumilou Truhlářovou 

autorkou pěti karmických knih 
o vztazích, zdraví a životním poslání 

(Základní učebnice štěstí, Vesmírné zákony 
v praxi, Revoluce lásky na planetě Zemi, 

Karma v denním životě a Léčení příčin nemocí)
Uskuteční se ve čtvrtek 20. září 2012 
od 19 hodin v Domě kultury Protivín

TAJEMSTVÍ 
MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ

Jak se se svým partnerem, s lidmi v rodině 
i mimo ni dohodnout, jak rozumět jim i sobě 

– jak zvládat mezilidské vztahy. Jak předcházet 
krizím a jak krize řešit – a najít si pravého 
partnera, jak vylepšovat stávající vztahy. 

Co je to automatická kresba a automatické 
psaní a jaký vliv mají minulé životy na to, 

co žijeme nyní.

Těšíme se na setkání,
Bohumila Truhlářová a partner Miloslav

Vstupné 40 Kč 

TÝDEN KNIHOVEN OD 1. DO 5. ŘÍJNA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROTIVÍN



KINO PROTIVÍN
říjen 2012

Rezervace vstupenek na http://disdata. cz/ nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

středa 3. října v 19 hodin film USA

LET´S DANCE: REVOLUTION
Taneční/romantický/drama. Mladá tanečnice Emily přijíždí do Miami s velkým snem 
tančit na profesionální úrovni. Na jedné plážové party se seznámí se Seanem a protančí 
s ním celou noc. Všude to rozbalí, tancem provokují kolemjdoucí i pozornost médií… 
Mládeži přístupný, titulky, 93 min., vstupné 150 Kč

pátek 5. října ve 21 hodin  film USA

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ
Detektivní akční. Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu… až dosud. 
Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek – profesor Moriarty (Jared Harris), který 
se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s chybějícím 
pocitem svědomí mu může pomoci slavného detektiva předstihnout...
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 129 minut, vstupné 80 Kč

neděle 7. října v 15 hodin film USA

NORMAN A DUCHOVÉ  
Animovaný/komedie. Kdo zachrání ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? 
Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a má jednu 
zvláštní schopnost - vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout.
Mládeži přístupný, dabováno, 93 minut, vstupné 150 Kč

neděle 7. října v 19 hodin film ČR

CESTA DO LESA
Lesní komedie. Honza Marák dávno rezignoval na kariéru ,,ajťáka“ a koupil chalupu 
na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svou ženou Markétou, dcerou Anynou a synem 
Sayenem. Honza pracuje v lese jako pomocný dělník, spravuje cesty, oplocenky...
Mládeži od 12 let přístupný, 120 minut, vstupné 90 Kč

středa 10. října v 19 hodin film USA                                                            

DRUHÁ ŠANCE
Komedie/drama. Kay (Maryl Streep) a Arnold (Tommy Lee Jones) jsou manželé již 31 let. 
Po tak dlouhé době není divu, že se z jejich vztahu vytratila ona pověstná jiskra a manželství 
se propadlo do šedivého stereotypu. Arnold je v manželství celkem spokojený a neřeší, zda 
by se na jejich vztahu dalo něco změnit k lepšímu. Kay je ovšem nešťastná...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

pátek 12.října

VOLBY

neděle 14. října v 15 hodin film USA                                                

LVÍ KRÁL
Animovaná komedie. Klasický film společnosti Disney seznamuje diváky s příhodami 
Simby, odvážného lvíčete, které se nemůže dočkat, až se stane králem. Jeho závistivý strýc 
Scar by se ale rád ujal vlády sám a přinutí Simbu z království uprchnout.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 110 Kč

neděle 14. října v 19 hodin film ČR

VÁŇA
Dokumentární film. Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá 
vnitřní svět jeho myšlení. Způsob života, jaký žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho 
zakusit – vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí prožíváme jeden rok 
s Váňou v jeho maximální blízkosti.  
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 85 Kč

středa 17. října  v 19 hodin film Francie/Španělsko

7 DNÍ V HAVANĚ
Drama. 7 dní, 7 režisérů, 1 vášnivá Havana. PONDĚLÍ – Americký mladík Teddy Atkins  se 
rozhodne využít nabídku taxikáře a zažít tak jedinečnou netradiční, okružní jízdu Havanou. 
ÚTERÝ – Významný filmový režisér (Emir Kusturica) přijíždí na Kubu převzít ocenění za své 
dílo, jeho osobní život je však v troskách. Kdo by čekal…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 90 Kč

pátek 19. října ve 21 hodin  filmČR

BASTARDI 3
Drama. Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, 
zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž 
učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. 
Mládeži do 14 let nevhodný, 97 minut, vstupné 100 Kč

neděle 21. října v 15 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

neděle 21. října v 19 hodin  film USA

AVATAR
Akční sci-fi. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět 
střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je 
mírumilovné místo s obyvatelstvem – Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací 
planety. Posádka vyslaná ze Země...
Mládeži přístupný, český dabing, 161 minut, vstupné 110 Kč

středa 24. října v 19 hodin film ČR/SR/Polsko/Izrael 

VE STÍNU
Krimi/drama/thriller. V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý krimi-
nální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. 
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem 
zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza.
Mládeži přístupný, 106 minut, vstupné 110 Kč

pátek 26. října ve 21 hodin film Velká Británie/Kanada                                         

ŽENA V ČERNÉM
Horor/drama/thriller. Příběh Arthura Kippse, právníka, který je nucen opustit svého 
malého syna a odcestovat do odlehlé vesnice, aby zde vyřídil právní záležitosti související 
s nedávno zesnulým majitelem rezidence Eel Marsh House. Kipps, který začíná odhalovat 
místní krutá a znepokojivá tajemství...  
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 100 Kč

neděle 28. října v 15 hodin film USA 

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Animovaný. Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem 
stylového Hotelu Transylvánie – luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se mohou 
všechna monstra světa (tedy Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombie a další) dostat daleko 
od všech a být jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí.
Mládeži přístupný, český dabing, 91 minut, vstupné 145 Kč

neděle 28. října v 19 hodin film ČR              

HOŘÍ, MÁ PANENKO
Komedie ze zlatého fondu české kinematografie se po 45 letech opět vrací. Tvůrci se 
pomocí černého humoru zaměřili na důsledné odhalování negativních stránek lidské 
povahy. Je to modelový průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňující 
hospodské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé prsty a... 
Mládeži přístupný, 71 minut, vstupné 90 Kč

středa 31. října  v 19 hodin film Dánsko

SUPERCLÁSICO!
Komedie. Chytrá dánská komedie líčí osudy Christiana, majitele upadající vinotéky, 
kterému se hroutí nejen živnost, ale i manželství s Annou. Ta odjela do Buenos Aires a 
jako úspěšná manažerka fotbalového klubu žije luxusní život po boku o mnoho let mladší 
argentinské fotbalové hvězdy. Christian se ale nehodlá tak snadno vzdát. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 99 minut, vstupné 90 Kč

Filmy označené tímto symbolem 
jsou sledovatelné jen pomocí brýlí 3D-technologie 
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V mé představě splývá vyznavač jógy s postavou vyhublého 
Inda, opásaného jen bederní rouškou, stojícího na jedné noze 
a vzpínajícího sepnuté ruce k nebesům. 

To je indická představa. U nás v Evropě je to úplně jiná 
záležitost. Holandský lékař Van Lysebeth vytvořil jógu pro Evro-
pany. 
To je rozdíl? 

A jaký, protože mezi Indy a Evropany je rozdíl v anatomii těla. 
Mají poněkud jiné úhly kloubů, takže celá řada cviků ásan, které 
Ind udělá snadno, Evropan, protože je statnější, svalnatější, dělá 
obtížněji, pokud je vůbec udělá. 
Jóga se pěstuje po celém 
světě?

Postupně se stává běž-
nou záležitostí moderního 
života. 
Kde a kdy vůbec vznik-
la?

Asi před pěti tisíci 
roky. V antických prame-
nech se hovoří o druidech, 
kněžích, kteří nevykoná-
vali jen náboženské úko-
ny. Prý předčili i indické 
jogíny, zmiňuje se o tom 
již také César. 
Co vůbec znamená slovo 
– jóga?

Původní význam zna-
mená připoutat či spojit. 
Pojmenování vystihuje 
cíl učení, jehož vrcho-
lem má být propojení těla 
s myslí. 
Může se jí věnovat kaž-
dý?

Jistě, pokud je při-
měřeně zdráv. Dokáže, 
pokud se jí člověk věnuje 
soustředěně a soustavně, i vyléčit některé neduhy. 
Přítelkyně po operaci mozku a po poměrně krátké době, snad po 
dvou měsících cvičení jógy, se cítila mnohem lépe a opět získala 
chuť k životu. To má tak zázračnou moc?

Ani netušíte, jak silnou. Dám vám příklad (Zdeněk Linhart, 
pozn. redakce). 

Dlouho jsem trpěl bolestmi kolenních kloubů. Bylo mi pět-
atřicet let a pomalu jsem nevěděl, jak si mám stoupnout a jak 
chodit. Lékaři mi dělali obstřiky, z kolen vytahovali vodu, prostě 
se mi snažili pomoct. Za nějakou dobu jsem se přihlásil do kurzu 
jógy a tam se devatenáctiletá cvičitelka divila, že neudělám ani 
vádžrásanu, což je poměrně snadný cvik a usoudila tedy, že mám 
problémy s koleny a odříkala všechny moje potíže. Protože jsem už 
nevěděl, jak se zbavit bolesti, poslechl jsem ji a začal ásany poctivě 
cvičit. A věřte nevěřte, po čtrnácti dnech usilovného cvičení bolesti 

ustoupily a otoky zmizely. Pak už jsem k doktorovi ani nešel. Jóga 
totiž spočívá v tom, že odstraňuje příčiny, neléčí následek. 
Jak dlouho se jí věnujete?

V Protivíně jsme začali asi před třiceti roky. Zpočátku nás bylo 
asi jen dvacet, ale jak přicházeli další, nestačila nám sokolovna. 
Teď se scházíme každý pondělní večer ve sportovní hale. 
Můžeme se na vás přijít podívat jen ze zvědavosti, abychom 
viděli, jak cvičíte?

Samozřejmě. Budeme jen rádi, když se k nám někdo přidá. 
Začínáme vždy v sedm hodin večer. 
Kdo se józe víc věnuje? Muži nebo ženy? 

Jednoznačně ženy, ne 
že by mezi námi nebylo 
i několik mužů. Chlapi 
mají sice sílu, ale nejsou 
tak pružní. Dlužno říct, 
že jóga je přece jen tro-
chu namáhavá a vyžaduje 
výdrž. A tu muži obvykle 
nemají. Většinou nevydrží 
a utečou. 
Jakou roli hraje věk?

Dohromady žádnou. 
Rozhodně se nehodí pro 
malé děti. Až tak od devíti 
let. Nedoporučuje se pro-
to, aby mladší chodily 
cvičit s maminkami. Platí 
zásada, že děti se nesmějí 
do ničeho nutit. Když 
ásanu neudělají, tak se 
nic neděje. Mohly by si 
i ublížit. 
Jistě existují cviky lehčí 
a těžší. Předpokládám, 
že se začíná od těch nej-
snadnějších. 

V pravém smyslu 
nějaký takový, který by 

člověk udělal hned napoprvé, vlastně ani neexistuje. Existuje 
ale cvik halásana, který je měřítkem, zda je člověk fit. Na první 
pohled se zdá být jednoduchý. Ale zkuste si lehnout na záda a dát 
nohy za sebe. Pěkně je natáhnout. Chodila s námi paní Kubíčková. 
Když jsme jí gratulovali k 76. narozeninám, teprve se přiznala, že 
jí trvalo dva a půl roku, než ho zvládla. 

V knize „Jógová terapie“ od indických autorů Kuvalayanan-
da a Vinekara se na mnoha stránkách opakuje, že jóga přináší 
pocity pohody, radosti, štěstí. Prožíváte také takové stavy?

Teď vychází spousta nejrůznější literatury. Když jsme začínali 
před těmi třiceti roky, neměli jsme prakticky nic. Jen nějaké sami-
zdatové spisky. Jóga rozhodně pomůže nejen tělu, ale především 
mysli. Člověk se uvolní fyzicky a zároveň psychicky. 
Józe prý ale škodí sport, sama však nemá škodit žádnému. Není 
to příliš odsuzující?

NÁVOD PRO ZDRAVÝ ŽIVOT A ODPOČINEK

Na snímku Jitka Urbanová (stojící 2. zprava) a Zdeněk Linhart (stojící 
3. zprava) se svými přáteli. 

Tentokrát začneme poněkud netradičně. Románově. Ústřední postavou cyklu středověkých rytířských příběhů, bájným krá-
lem keltských Britů Artušem a kouzelníkem Merlinem. Ten je mu dobrým učitelem, neboť vede mladého krále k dobrému 
kralování. Čaroděj využívá svých schopností a proměňuje ho v různé součásti přírody. Jednou v jiné osoby, podruhé ve zví-
řata, také v rostliny, ba i kameny. Nezkušený panovník tak prožívá svůj úřad v mnoha podobách a poznává, jak je důležitá 
sounáležitost se všemi formami života. Jak poznamenává dávný letopisec (legenda o Artušovi pochází z přelomu 4. a 5. století), 
„naučí se vládnout se soucitem a účastí.“ Aniž bychom se pokoušeli aktualizovat staré pravdy, je onen příběh jako vystřižený 
pro náš dnešní rozhovor. Předmětem našeho zájmu je jóga, která prý vznikla na základě pozorování přírody a její rozvoj je 
spojen s velkým filozofem a myslitelem Pataňdžalim. Asi před dvěma tisíci roky zformuloval 195 rad, jak hledat a najít cestu 
ke zdravému, vědomému a ohleduplnému životu. Jóga nám pomůže nalézt krásu, štěstí, lehkost a klid. Poučuje nás, že jak se 
budeme chovat ke svému okolí, tak se okolí bude chovat k nám. Učí nás skromnosti, úctě k životu, nabádá k zachování planety 
Země, pobízí k úsilí o čistý vzduch, čistou pitnou vodu, úrodnou půdu a povzbuzuje k ohleduplnosti k ostatním živým tvorům. 
Ani se nechce věřit, že jóga poskytuje tolik návodů k dosažení dokonalosti a nejen k „udržitelnosti, ale překonávání nástrah 
tohoto světa.“ V Protivíně vyznávají jógu členové odboru TJ Slavoje, bankovní úřednice Jitka Urbanová a důchodce Zdeněk 
Linhart, kteří přijali pozvání k dnešnímu rozhovoru. Ke svým životním výročím obdrželi za dlouholetou činnost stříbrný 
odznak Miroslava Tyrše. 

> > > > >
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Každý sport je soutěživý a zvlášť některé, takzvané kontaktní, 
jmenujme alespoň fotbal, hokej, ragby, ale i basketbal a vodní 
pólo, jsou dost agresivní, založené i na ublížení jeden druhému, 
vyřazení z boje. Taková samozřejmě jóga není. Naopak může 
člověka povzbudit či dokonce odpoutat od neustálého stresu, 
jakému jsme vystaveni. 
A jak je to s jídlem? Měli by se jogíni omezovat? Vyhýbat se všem 
pikantním a ostrým pochutinám?

To platí možná o Indii. Už jsme si pověděli, že existují určité 
a dost markantní rozdíly ve stavbě těla. Například co běžně udělají 
Indové, může Evropana poškodit, a právě onen lékař, abychom 
necvičili drastickým způsobem, změnil indickou jógu tak, aby 
vyhovovala evropským poměrům. 
Nu a co stravování? Že by prospívalo vegetariánství?

V Indii udělali z nouze ctnost. Tam nikdy nebyl dostatek potra-
vin a mnoho lidí trpělo nouzí, až hladovělo, při ubohém životě 
je držely jen kořínky. A to vlastně přetrvává dodneška. Manuální 
práce ale vyžadují pestrou stravu normálního typu. Člověk musí 
obnovovat svaly, mít tukové rezervy. Pro Evropany platí zásada 
uměřenosti. 
Třeba i kouření?

Kdybyste kouřil, tak přestanete, protože tělo si o to řekne samo. 
Kouření vám začne vadit, překážet, smrdět …
A co pití kávy? Stimulantům jako čaji a kávě by se snad nemělo 
tak často holdovat, dokonce je i vyloučit. To by byl hrob pro 
„kafaře,“ kteří „udělají“ za den pět šest šálků. Dokonce se tra-
duje, že káva pomáhá tělu bojovat proti rakovinnému bujení. 

To je mezi lidmi hodně rozšířené mínění. Zase je to věc míry. 
Pití nadmíry kávy jistě nikomu neprospěje. 

Pro člověka, který dbá o své zdraví, prý není zdravějšího nápoje 
nad obyčejnou vodu. O škodlivosti alkoholu ani nemluvě. 

Řekněme, že všeho moc škodí. 
Pomáhá jóga při redukci nadbytečných kilogramů?

Z nás jogistů, jak si říkáme my, kteří provozujeme jógu ze záli-
by, na rozdíl od jogínů, co se jí věnují profesionálně a třeba i léčí, 
nechceme dělat asketické a vyzáblé jedince. Spíše jde o udržování 
přiměřené váhy ve zdravém těle. 
V jedné publikaci autoři upozorňují na důležitost dýchání a při-
suzují mu dokonce zásadní význam pro život. 

Přestože dýchání je pro nás naprosto přirozené, většina z nás 
správně dýchat neumí nebo neuměla, než se to naučila. Zkuste 
se nadýchnout, nemusíte ani příliš zhluboka, pak zvolna, pomalu 
natřikrát vydechnout. To opakujte několikrát. Uvidíte, jak se 
budete krásně cítit a odpoutáte se od běžných myšlenek. Zvlád-
nutím této techniky se totiž z plic dostane ven všechen zbytkový 
vzduch, který obsahuje mnoho škodlivin, jež mohou způsobit třeba 
nebezpečný zápal plic, zejména u dlouhodobě ležících pacientů 
v nemocnicích. 
Přesto, co jste řekli, se mi zdá, že ásany, abych mluvil vaší řečí, 
vyžadují přece jen dost času. 

Ale ten čas se člověku mnohonásobně vrátí jako prevence nebo 
součást terapie mnoha civilizačních chorob. A naše zkušenost je 
v tom směru velice příznivá. Kdo jednou pozná dobrodiní jógy, 
těžko se s ní loučí. Naopak se mu stane každodenní společnicí. 
Zkuste někdy jen tak tiše sedět deset minut a soustředit se na 
dech a pocity v těle. Hlava si odpočine od neustále dotírajících 
myšlenek, které se vám tam rojí. Potřebujeme mít hlavu svěží, 
plnou energie a síly.  
Děkuji  za rozhovor.  Jan Chmelík

Vlastní znamenitý nápad uspořádat 
výstavu především historických jízdních 
kol, dokumentárních fotografií a dalších 
dokumentů kolem cyklistiky vlastními 
silami, s podporou rodiny a blízkých přá-
tel, zrealizoval Jiří Plíva, populární majitel 
cykloprodejny a oprav kol všeho druhu 
i „šišatých kol“ z Protivína, jak sám prezen-
tuje na svém parádním reklamním zeleném 
triku (viz foto). 

Výstava byla zahájena v sobotu 1. září 
ve 14 hodin za hojné účasti místních občanů 
i z okolí Protivína, obdivuhodné skupiny 
populárních místních cyklistek a cestova-
telek, sdružených v týmu, známém široko 
daleko pod názvem „Rafandy“. Z Písku při-
jela skupina velocipedistů na historických 
kolech v dobovém oblečení. 

Slavnostní zahájení se neobešlo bez 
vtipného úvodu samotného aktéra Jiřího 
Plívy, jeho dlouholetého kamaráda a hezké-
ho vystoupení mladé hudebnice. Byl jsem 
poctěn a velice jsem si toho považoval, že 
jsem byl vybrán k tomu, abych slavnostním 
přestřižením nikoliv pásky, ale stylově, cyk-
listické duše, výstavu zahájil. Kamarádovi 
Jirkovi Plívovi jsem to ani odmítnout nemo-
hl. Celé odpoledne probíhalo v přátelské 
a veselé atmosféře. 

Pokud pojedete do Protivína, nezapo-
meňte se na výstavě zastavit.  Fr. Šesták

OD NEUSTÁLE DOTÍRAJÍCÍCH MYŠLENEK

Jízdní kola včera, dnes a zítra – IC Protivín

> > > > >
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V sobotu 25. srpna se ve městě 
Protivín uskutečnily v pořadí již šesté 
městské slavnosti. Lidé se shromáž-
dili v opravdu hojném počtu a díky 
hlavnímu sponzoru, jaderné elektrár-
ně Temelín a partnerům, Jihočeské 
televizi a pivovaru Platan, si mohli 
diváci a přihlížející užít atmosféru dění 
se všemi zajímavostmi a atrakcemi, 
které si jen člověk může přát. Již na 
první pohled mě zaujalo množství 
stánků, jež se vměstnalo na nevelký 
prostor náměstí. Našly se zde stánky 
od ručně vyráběné keramiky, přes 
mandaly, ručně malovaná trička, až 
po cukrovou vatu, či stánky typu „na-
maluj si sám“. Prohlídka všech těchto 
zajímavostí mi trvala, jakožto správ-
né sběratelce všelijakých cenností 
i necenností, poněkud déle, než jsem 
měla původně v plánu. 

Poté jsem se mohla plně věno-
vat programu, který byl, je třeba 
říci, velice pestrý a každý si přišel 
na své. Program začal přesně na 
čas a návštěvníci přivítali prvního 
vystupujícího na hlavním pódiu, 
skupinu Hradišťan, který uchvátil 
svou neuvěřitelnou energií a písněmi 
o lásce. Jejich barokní tóny se linuly 
po celém náměstí a já se mohla na 
chvíli zatoulat do svých představ 
a snů o dobách dávných a dávněj-
ších. Dále následovala vystoupení 
několika menších tanečních skupin, 
či přehlídek domácích kroužků, která 
provázela hosty po celé odpoledne. 
Druhé, vedlejší pódium taktéž neza-
hálelo a program zde probíhal v plné 
síle a kráse. Většinu času jsme zde 
mohli sledovat vystoupení především 
pro děti, ale chvílemi se i rodiče mohli 
vrátit do svých mladých let a prožít 
vše společně se svými ratolestmi. 
Největší ohlasy od dětských diváků 
sklidilo vystoupení Michala Nesvad-
by a Bubble show, kdy se v rytmu 
pomalých éterických skladeb z pódia 
řítily mýdlové bubliny o velikosti fot-
balového míče. 

Jedním z pro mě nejzajímavějších 
a nejvíce obohacujících zážitků bylo 
otevření nově zrekonstruovaného 
muzea v Protivíně. Díky panu řediteli 
PhDr. Práškovi se nám podařilo dostat 
se na prohlídku, která byla určena 
pro návštěvníky s dřívější rezervací. 
Muzeum mě uchvátilo nejen svým 
nynějším moderním vzhledem, ale 
také svými možnostmi, jak zaba-
vit a zaujmout i ty nejmenší z nás. 
Uchvátilo mě ochotou lidí, jež se na 
rekonstrukci podíleli, a také celkovou 
atmosférou, z které byla cítit hrdost 
a pýcha na náš národ, který prošel 

mnohými dekádami života a vývoje. 
Celé otevření bylo dovršeno slavnost-
ní ceremonií na hlavním pódiu. 

V průběhu dne se zábava rozjela 
naplno a díky prvnímu očekávanému 
hřebu letošních slavností, vystoupení 
pana Spáleného, se dav lidí rozrostl 
nejméně o polovinu. Bylo úžasné 
sledovat dámy, sedící v první řadě, 
jak si broukají písně a pohupují se 
do rytmu. To vše ve mně vzbuzo-
valo pocity nostalgie a štěstí, že na 
světě jsou ještě pořád lidé, kteří si 
dokážou užívat života. Pan Spálený 
ovšem neroztancoval pouze postarší 
publikum, nýbrž i publikum mnohem, 
mnohem mladší. A postupně si získal 
celé protivínské náměstí. 

V podvečer jsem se rozhodla 
podstoupit menší průzkum a formou 
dotazování jsem se snažila z účastní-
ků vymámit informace a pocity, které 
mají ve vztahu k slavnostem. Všichni 

Ohlédnutí za VI. ročníkem
do jednoho byli nesmírně nadšení 
bohatostí programu a všichni do jed-
noho se již nemohli dočkat slíbeného 
vystoupení zpěvačky Lucie Bílé. Té 
jsme se nakonec dočkali i my a byl 
to zážitek vskutku nezapomenutelný. 
Její hlas rezonoval dušemi a těly nás 
všech a zanechával v nás pocity štěstí 
a obdivu. Když se paní Bílá pustila do 
skladby „Jsi můj pán“, nikdo nemohl 
ani na chvíli zapochybovat, že před 
námi stojí zpěvačka s velkým Z. Její 
schopnost užít si hudbu, dojímat se, 
prožívat, cítit… To vše na nás zane-
chalo obrovský dojem. 

Celé slavnosti byly bohužel kvůli 
dešti ukončeny bez ohňové show 
o něco málo dříve, ale musím říci, že 
i přesto se celý den nesmírně pove-
dl a nezbývá nám nic jiného, než 
poděkovat pořadatelům za příjemně 
strávený den a perfektně odvedenou 
práci. A. Zuntová

Foto Marie Černá
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MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ PROTIVÍNSKÝCH

V sobotu 25. srpna 2012 jsme 
s manželem navštívili nedaleké měs-
to Protivín a jeho městské slavnosti. 
Program byl velice pestrý, pro dospělé 
i děti, od skvělého Hradišťanu, přes 
tanečnice, brněnské Kamarády, 
Michala Nesvadbu, „bublináře“, Pet-
ra Spáleného, Železného Zekona, 
ukázky bojového umění a dalších 
vystoupení, až po zlatý hřeb – zla-
tou slavici Lucii Bílou, na kterou se 
náměstí zaplnilo, odhaduji, ze dvou 
třetin. Kromě pár vřelých vět, kdy se 

přivítala s nadšenými diváky, zpívala 
bez přestávky něco přes hodinu, 
výborná byla i její doprovodná kapela 
s Petrem Maláskem. 

Počasí celé akci také přálo, a tak si 
návštěvníci užili den plný hudby, slu-
níčka, různých dobrot a nápojů, které 
nabízelo velké množství stánkařů, 
zájemci se mohli podívat například na 
ukázku kovářského řemesla, obdivo-
vali nepřeberné množství keramiky, 
šperků, originálních textilních výrob-
ků, městské muzeum překvapilo svou 

expozicí i ochutnávkou vín... Restau-
race a cukrárna na náměstí měly ote-
vřeno až do pozdního večera, všude 
obsluhovali příjemní a milí lidé. 

Z protivínských slavností jsme měli 
převážně ty nejlepší dojmy, a účinku-
jícím, ale hlavně pořadatelům patří 
obrovský dík. Z vlastní zkušenosti vím, 
co to obnáší a jak náročné je tohle 
všechno zajistit. 

Moc děkujeme a těšíme se na 
další ročník. 

L. a F. Plachtovi, Vodňany

Foto Marie Černá

Foto Lenčík

Foto Lenčík
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V červencových svátečních dnech 
jsme si zvykla my, děvčata z Cykloklu-
bu Rafanda, vypravit se na vícedenní 
cyklozájezd. Tradice nebyla porušena. 
Stejně jako loni nás přivítal na čtyři dny 
jihovýchod Moravy. Pod Pálavou se 
nám velmi líbilo, a tak jsme si slíbily, že 
letos navštívíme naše kamarády cyklisty 
v Hustopečích. 

Ve středu ráno mírně pršelo. To 
vůbec nebránilo tomu, aby v půl šesté 
čekaly na nádraží tři Jany, Jitka a Hela se 
svými koly, až přijede rychlík do Brna. 
V Českých Budějovicích přistoupila 
ještě kamarádka Pavla z Hluboké. Jana 
s Adrianou jely autem a vezly naše zava-
zadla. Cestou jsme si říkaly, jen aby nám 
na jízdy na kole nepršelo. Vlak přejel 
přes Vysočinu a už nás vítalo sluníčko. 
Svítilo pak po celou dobu pobytu na 
Moravě a dá se říci až dost. 

Po ubytování jsme se rozhlédly 
po městě. Večer nás pozvali přátelé 
Wechovi do jejich sklípku. Sešla se 
tu celá parta cykloseniorů, kteří jezdí 
pod zkratkou SEN. Zajímalo nás, co 
zkratka SEN znamená. A ejhle, hned 
tu byla odpověď! Ráno je varianta 
první: „Senioři energií nabití“. Druhou 
„Senioři eroticky nepoužitelní“, si 
nechávají na večer. Při vínku a písnič-
kách se dobře sedělo, ovšem bylo třeba 
jít spát. Příští den nás čekaly kilometry 
na kole. 

Ráno jsme vyrazili s našimi přáteli 
k Novomlýnským nádržím. Slunce sice 
sotva vyšlo, ale pálilo dost. Jeli jsme 
většinou kolem vody a v rovinatém 
terénu, což bylo příjemné. Cestou byla 

„kávičková“ zastávka. Pokračovali jsme 
dál do Pasohlávek na koupaliště Mer-
kur. Bylo takové horko, že nás zlákalo 
koupání. Voda nebyla nijak osvěžující, 
protože byla teplá a kalná. Do Husto-
pečí jsme se vraceli po cyklostezce, na 
níž jsme přejížděli přes řeku Jihlavu 
a Svratku, které vtékají do přehradních 
nádrží na Dyji pod Pálavou. Večer nám 
Libuška ukázala zajímavosti města. 
Prošly jsme i známou hustopečskou 
vinařskou uličkou. 

V pátek bylo velmi teplo už od rána, 
a tak na jízdu jela jen zdatná děvčata. 
Čekal je velmi náročný kopcovitý 
terén. Přes Bořetice se vyšplhala na 
rozhlednu Kraví hora. Odtud byl úžas-
ný rozhled po okolních kopcích pose-
tých vinohrady. Pokračovala do vesnice 
Vrbice, která je proslavená svými his-
torickými vinnými sklípky. Překvapilo 
je množství krásně opravených sklípků 
v původním stylu. Chtěla ještě navští-
vit templářské sklípky v Čejkovicích. 
Teploměr však ukazoval už 35 stupňů 
Celsia a i když jsou zdatné cyklistky, 
jízdu do dalšího kopce vzdaly. Raději 
pokračovaly na Velké Pavlovice, kde 
jsou pro změnu sklípky malované. Ces-
tou se stavěly na Slunečném vrchu na 
nově postavené rozhledně. V závěru je 
čekal ještě poslední úsek po rozpálené 
asfaltové cestě, ale to už byl cíl jejich 
cyklotoulek na dosah. Za tuto jejich 
jízdu jim patřil obdiv, protože bylo 
opravdu velké horko a ony nejezdily 
po rovinkách. 

Já s Pavlou a Adrianou jsme byly 
celý den na místním koupališti, které 

je opravdu velmi pěkné. Bylo nám tro-
chu smutno z toho, že v našem městě, 
které je přibližně velké jako Hustopeče, 
nemáme žádné koupaliště. Oni mají 
bazén venkovní i krytý. Škoda. 

Večer jsme se těšily do sklípku pana 
Sedláčka. Po horkém dni to bylo vítané 
ochlazení. Při ochutnávce vína a s pří-
jemnými lidmi se sedělo dobře, ale nás 
čekal druhý den ještě poslední a nejdelší 
výlet na kolech. Musely jsme se jít na 
něj vyspat. 

Naši přátelé pro nás připravili 
v sobotu vyjížďku na Pohansko. Je to 
oblast lužních lesů a přírodních hnízdišť 
čápů nad soutokem Dyje s Moravou. 
Oni opět jeli s námi. Byly jsme rády, 
neboť se nám s nimi jelo dobře. Vyrazili 
jsme ještě za chládku kolem Pálavy. 
Cestou jsme se stavěli v rodinném 
Vinařství U Kapličky nad obcí Zaječí. 
Tady zpracovávají několik druhů révy 
z vlastního vinohradu. Víno skladují ve 
sklepích pod budovami, kde je i penzion 
a restaurace. Nad tímto vinařstvím je 
vedle kapličky postavená rozhledna. Na 
tuto jsme vylezli, abychom se podívali 
po kraji, kde jsou samé vinohrady. 

Pokračovali jsme dál k Lednici. 
Samozřejmě, že cestou byla kávička. 
Ta je vždy na povzbuzení. Projeli jsme 
Lednicí a už nás čekala zastávka na 
Janohradu. Je sice součástí Lednicko–
valtického areálu, ale trochu stranou, 
takže jsme jej loni nenavštívily. Odtud 
byl již kousek do Břeclavi. U zimní-
ho stadionu jsme se stavěli na oběd. 
Pohansko bylo již na dosah. Projeli jsme 
celým areálem a vrátili se do Břeclavi. 
Cestu zpět jsme zvolili vlakem, protože 
bylo zase velmi teplo. Večer jsme se 
rozloučily s našimi přáteli a za vše jim 
poděkovaly. Na oplátku jsme je pozvaly 
k nám do našeho krásného kraje. 

V neděli ráno vyrazila čtyři děvčata 
do Brna na kole. Z Hustopečí musely 
vyjet do kopce, ale pak již byla jen 
rovinka. Po cyklostezce se dostala až do 
Brna na vlakové nádraží. Jana s Pavlou 
jely vlakem a v Brně se s ostatními 
setkaly. Já a Adriana jsme se opět vra-
cely autem plným zavazadel. 

Naše cyklotoulky jihovýchodem 
Moravy se letos opravdu vydaři-
ly. Nejzdatnější z nás ujely celkem 
220 km, ostatní o trochu méně. Vzhle-
dem k velmi horkému počasí a našemu 
věku jsme s výkonem spokojené. 

Perlička na závěr: Na Kraví hoře 
jsme se seznámily s cyklisty ze Slo-
venska. Není vyloučeno, že naše příští 
červencový výlet se může ubírat dál na 
východ, třeba do Těrchové. 

Jana Kalusová

Víte, kde to nejvíc peče? Tak navštivte Hustopeče!
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 22. 7. syn Petr
 Janě Brožové z Protivína
❀ 29. 7. syn Jaroslav
 Marcele Jandové z Myšence
❀ 13. 8. dcera Eliška
 Renatě Hanzlíkové z Protivína
❀ 14. 8. syn 

Kristian Minárik Gejza
 Dagmaře Minárikové 

z Milenovic
❀ 20. 8. syn Jakub
 Kláře Kabátové z Protivína
❀ 26. 8. syn David Janda
 Petře Polanské z Protivína

Provoz na pozemních komunikacích 
se neustále zvyšuje a přejít z jedné strany 
vozovky na druhou je pro zvěř, která má 
po staletí vybudované migrační cesty, kudy 
putují za potravou a rozmnožováním, vel-
mi nebezpečné. Člověk jim přes tyto cesty 
dnes vytvořil velmi nebezpečné překážky 
– asfaltové komunikace. V důsledku stále se 
zvyšujícího provozu na těchto komunikacích 
zvěř nemá šanci bezpečně putovat dál za 
potravou a rozmnožováním. V případě srážky 
zvěře s dopravním prostředkem jde o život jak 
zvířatům, tak i lidem. 

Aby se předešlo v silničním provozu ke 
srážce se zvěří, zkouší se aplikovat různé 
způsoby ochrany. Jihočeský kraj připravil 
projekt za spolupráce mysliveckých sdružení 
a provedla se aplikace pachového ohradníku 
ve vybraném úseku, kde dochází k častým 
srážkám dopravních prostředků se zvěří. 
Po určitou časovou jednotku se sledovalo, 
jaké budou výsledky a zda dojde ke snížení 
dopravních nehod způsobených zvěří. Tento 
projekt byl vyhodnocen jako cesta správným 
směrem. Ve zkušební lokalitě došlo téměř 
k odstranění dopravních nehod způsobených 
zvěří. Na základě tohoto zjištění Jihočeský 
kraj za spolupráce České myslivecké jednoty 

vypsal dotační titul na vytvoření pachových 
ohradníků u komunikací, kde dochází k čas-
tým dopravním nehodám. 

Mysliveckému sdružení Platan Protivín 
se podařilo získat dotační titul na pachový 
ohradník pro úsek silnice I. třídy v úseku 
Protivín – Milenovice (na hranici okresu Písek 
a Strakonice). 

Ročně v tomto úseku dojde k úhynu 
cca 12 kusů srnčí zvěře, 3 kusů černé zvěře 
a 10 kusů zaječí zvěře. Jedná se o nejvíce 
frekventované území, kde dochází ke srážce 
dopravního prostředku se zvěří v honitbě 
Platan Protivín. 

Pachové ohradníky byly nainstalovány 
v měsíci červenci 2012 v období před srnčí 
říjí. 

Toto opatření 100 % nezabrání srážce 
dopravního prostředku se zvěří, ale jedná se 
již o zmíněné opatření, které má snížit počet 
dopravních nehod na pozemních komunika-
cích. Provedené opatření v dané lokalitě se 
bude sledovat a bude se vyhodnocovat jeho 
účinnost. 

Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.

V úterý 19. června byl pro nás veliký 
den. Vyjeli jsme si do Prahy na vernisáž 
výstavy našich autorských výtvarných 
prací „Slunce svítí všem“, nad kterou 
převzal záštitu senátor Miroslav Krejča. 
V místech, kde se to jen tak někomu 
nepoštěstí, a to v předsálí jednacího sálu 
Senátu Parlamentu ČR, si každý náš 
klient vystavil jeden obrázek. Prahu jsme 
si vychutnali i jako turisté s prohlídkou 
historických částí Malé Strany, Vald-
štejnského paláce s jeho překrásnými 
zahradami. Vyzkoušeli jsme si i lavice 
senátorů, jak se v nich sedí a hlasuje. Na 
samotné vernisáži se sešlo hodně našich 
příznivců, zástupců kultury regionu 
a Města Písek. Každý člověk potřebuje 
k životu být v něčem úspěšný. A to my 
v malování jsme! Děkujeme všem, kdo 
si našli chvilku v dnešní uchvátané době 
a přišli nás podpořit.  HORIZONT, o. s. 

NADACE ČEZ  PODPOŘILA 
KERAMICKOU DÍLNU 
HORIZONT

finanční částkou ve výši 30 tisíc korun, 
která byla účelově využita k pořízení 
válcovacího stolu. 

Keramická dílna je provozována 
v rámci Centra sociálních služeb pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením 
v regionu Protivín a Písek. Dílnu využívá 
32 klientů a válcovací stůl se stal jejich 
velkým pomocníkem při zpracování hlíny, 
práce se pro ně stává nejen rychlejší, ale 
i snadnější a méně namáhavá. Děkuje-
me.  HORIZONT, o. s. 

VZPOMÍNÁME
Dne 25. srpna 2012 
uplynuly tři roky, kdy nás náhle 
opustil milující tatínek a dědeček
pan Jan Procházka z Maletic. 

V našich srdcích zůstane stále. 
Nikdy nezapomeneme. 

S láskou v srdci vzpomínají 
děti s rodinami a vnoučata. MYSLIVCI A BEZPEČNOST NA SILNICI 

❀ 27. 8. dcera Anna
 Martině Polanské z Protivína
❀ 4. 9. dcera Sofi e Fousková
 Gabriele Kadlecové z Protivína
❀ 6. 9. syn Michal
 Lucii Čítkové z Myšence
❀ 7. 9. syn Jan
 Petře Kochrdové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 7. 8. Jindřiška Malířská
 83 let, Protivín
✝ 3. 9. Jaroslav Králík
 75 let, Protivín
✝ 8. 9. Karel Tureček
 75 let, Protivín 

V SENÁTU SVÍTILO 
NAŠE SLUNCE
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SKP PASTELKA 
ZVE NA WORKSHOPY
✔ PODZIMNÍ DEKORACE 
 pro děti i dospělé 
 v pátek 21. září od 17 hodin
✔ ŠÁLA I PRO NEPLETAŘE 
 v pátek 19. října od 17 hodin

místo konání: 
Mateřské centrum Pastelka Protivín 

Představte si místo, kde je mlha hustá 
tak, že by se dala krájet… Ve dne je to docela 
obyčejné místo, ale sotva ho večer překryje 
černo-černá tma, začnou se tam dít podi-
vuhodné věci… Ne nebojte se, nebudeme 
vám vyprávět pohádku o rybníčku jménem 
Brčálník a Rákosníčkovi, v následujícím 
článku si můžete přečíst něco o tom, co zažili 
účastníci letošního tábora Na Kocandě pořáda-
ného Pionýrskou skupinou Protivín ve dnech 
29. července až 11. srpna. 

Naším tématem byly „večerníčky“ a do 
táborové základny letos zavítali Rumcajs, 
Manka a knížepán; Maková panenka a motýl 
Emanuel, Křemílek a Vochomůrka; Jája a Pája; 
Krtek nebo Anče, Kuba, hajnej a Trautenberk. 
A protože nás baví vytvářet legrační kostýmy, 
vymýšlet si různorodé zápletky a připravovat 
zajímavé hry, nebyla opět nouze o dobro-
družství a legraci. V letošním roce byl zájem 
o „tábor v lese“ docela veliký, zúčastnilo se 
na 50 dětí, ve věku 6 – 16 let. Již tradičně 
k nám přijíždějí táborníci jak z Protivína 
a blízkého okolí (Písek, Vodňany), ale také 
například z Českých Budějovic, Prahy nebo 
z moravského Blanska. Každoročně si děti 
vybírají názvy pro své družiny samy, takže 
letos jsme měli tu čest s Králíky z Klobouku, 
Křemílovci, Medvídky, Mimiškami, Vydrýsky 
a Rumcajzíky. Počasí nám přálo a mohli jsme 
tedy uskutečnit jak karneval pod širým nebem, 
tak i například slaňovaní na menší skále nebo 
spaní v lese ve vlastnoručně vytvořených biva-
cích. Pro starší děti (11 let a víc) byl bezesporu 
největší zážitek výsadek a cílený noční přesun 
na hrad Helfenburk, kde jsme přichystali 

atmosféru svíčkami osvětleného hradu a spaní 
přímo na hradě. Nezapomněli jsme však ani na 
klasické výukovky jako morseovka, orientace 
v mapě, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, 
tábornictví a zdravověda. A protože jsme měli 
na táboře také škodolibého „pučmelouda“, 
zdokonalili jsme se například i v siláckých 
disciplínách, abychom ho mohli přeprat. 
Házeli jsme polenem do dálky, přetahovali 
jsme se na laně a zkoušeli jsme, kolik 1 osoba 
unese na svém těle dalších kamarádů (rekord 
byl 6 zavěšených). Na tábor za námi zavítal 
i ražický hravý spolek s pohádkou Jak čert 

vyletěl z kůže. Uteklo to jako voda, když 
jsme se loučili, ukápla opět nejedna slza. 
Ale my už dobře víme, že rok uteče rychle 
jako voda a brzy se zase uvidíme na příštím 
zajímavém táboře. A ještě předtím se už moc 
těšíme na každoroční setkání dětí a mládeže 
na akci Ledová Praha… Ale o tom až zase 
v lednu Tak pokud jste ještě s námi na tábor 
nevyrazili, můžete to příští rok vyzkoušet. 
Nebo třeba zajděte od září na naši pravidelnou 
schůzku, kterou pořádáme každý pátek (více 
info na www.protivin.pionyr.cz). Těšíme se na 
vás…  za 3. běh LT IvČa

VEČERNÍČCI NA KOCANDĚ
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 7. díl
RYBNÍK ČEJKA 

Rybník Čejka. Starousedlíci, kteří žijí v okolí, velice dobře 
znají tento rybník schovaný za hradbou olšin a černých bezů. 
Jako krůpěje večerních červánků zde svítí zralé korálky mali-
ní. Krajina okolo nás sytí sny, také samosebou vzpomeneš na 
vše otištěné ve vzpomínkách. 

Kdosi nazval z legrace tento rybník „krčským Balato-
nem“. Svědčí o tom i malá písečná pláž na břehu vody. Ale 
dnes většinou zelená hladina silic nedovoluje na koupání 
ani pomyslet. 

V srpnový měsíc jsem byl u Čejky na den sv. Vavřince. Však 
se říká – sv. Vavřinec, první podzimec. A opravdu. Ten den 
jsem jako z velké dálky ucítil poprvé podivný studený dotek 
podzimního času. Zvláštní! Pod nohou praskají borové šišky 
a mezi stromy se v nitě natáhla vlákna stříbrných nití Babího 
léta. Nad vodou klouzalo několik smutných volavek. Volavka 
popelavá je opravdu zasmušilý pták. Přírodní lidé tvrdí, že 
přináší starosti. Na mě však působí tento pták, stojící v mělké 
vodě, jako socha v rákosí. 

Znovu potkávám paní bylinkářku. Trhá brčálové kopřivy 
a plné hrsti jich ukládá do proutěného koše. Sušené se hodí 
v zimě na chřipku a podobné nemoci. Vedle ukládá i listí 
jahodníku. Také prozradila, že listí lesních jahod spařené 
spolu s kapkou kořaličky je vynikající na léčení ledvin. Listí 
jahodníku nosí i štěstí. Kraj voněl pryskyřicí. Došli jsme 
s bylinkářkou ku starému mezníku opodál rybníka směrem 
k samotám. Z kamenného hrubě opracovaného pamětníka 
byla znatelně cítit historie i moudrost našich předků. Věky 
věků stojí na bývalé hranici panství. K tomuto místu se pojí 
zajímavá historie. Aby se nezapomnělo na hranice panství 
a místo se vžilo do paměti lidí, dostal zde určený mladík 
pořádný výprask. Lidově na pamětnou. Kupodivu byl o tento 
bolestný akt veliký zájem a poptávka. Byla za to totiž slušná 
odměna. Lidé se již před mnoha a mnoha léty za honbou 
po penězích propůjčovali ke všemu. A tak zde dodnes stojí 
kamenný svědek se znakem Schwarzenbergů. Modrobílý závan 
dávných dějin. 

K jihu hučí lesy stráňovité Číčavy. Na loukách najdeš 
čarodějné kruhy čirůvek a jsi svědkem, jak podzim šibalsky 

obarvuje kraj. Suchý vítr nese obláčky nad hřebeny Protivín-
ských hor a pak dál a dál k řece Vltavě. 

Podruhé jsem navštívil okolí rybníka ku konci měsíce. To 
již podzimek pomalu otevíral dveře času a zvědavě nahlížel 
do krajiny. Voda Čejky byla teď čistá, jen pařáty suchých větví 
se odrážely v octové vodě rybníka. Bylo ticho! Až když v zná-
má místa chodíte po léta, vidíte více než jiní lidé. Stáváte se 
součástí onoho tajemství přírody a vše se před vámi přestane 
skrývat. Proto jsem sledoval nepřetržitě srnu, jak se s chutí pase 
na maliní. Nic jiného ji nezajímalo. Zvířata mají jistě, stejně 
jako lidé, vycítit léčivé schopnosti rostlin. Věřím, že v přírodě 
je odpověď na každou otázku. Všímáte-li si žabího bratrstva, 
pak můžete spatřit na břehu Čejky populární žabku rosničku. 
Možná, že se budete až moc divit, že ji uvidíte na stromě. Tahle 
moje žabka, která prý předpovídá počasí, seděla na ohlé větvi 
lesklé olše a zaujatě hleděla kamsi do vodní prostory. 

Víš, co znamenají latinská slova Bombina-bombina? Nic 
jiného než jméno další žáby. Je to kuňka, která zde nahodile žije. 
Poznáš ji dle černě-červeného zbarvení. Žába je jedovatá a příšer-
ně prý nechutná. Žabí svět zde v okolí Zelendárek je rozmanitý. 

Lesík v okolí rybníka je zde protkán spletí pěšinek od zvě-
ře. Cestičky plné kopýtek a stop plní velmi důležitou funkci. 
Zvěř totiž při svém putování z místa na místo roznáší semena 
a krajina se tak oživuje. Ramena tichých rybníků zde slouží 
zvěři jako napajedla, a to hlavně v době sucha. 

Pojednou se sešeřilo. Je konec srpna a dny se pozvolna 
krátí. Slunce zapadá okolo osmé hodiny. Pod lesy „hor“ se 
krásně přemýšlí. Jsou lidé, kteří jezdí meditovat do vzdálené 
těžko pochopitelné Indie. Divné! Tam se nenarodili, tam je 
vše z jiného zrna. Zde v rodném kraji vše pochopíš, najdeš 
cestu ku stromům, starým kamenům i studánkám. Najdeš 
cestu sám k sobě. Hvězdná obloha v srpnu je temnější. Měsíc 
vychází v úplňku, krátce po západu slunka. Je bledý jako květy 
sedmikrásek, co ještě svítí opožděně na zeleni pažitů. Brzy 
potemní mohutné lesy na východě. Přijde svátek sv. Jiljí. Končí 
i prázdniny, příroda se konečně zklidní. Nastanou dny plné 
melancholie a později i někdy příjemného smutku. Ve vodě 
rybníků se odráží bílé stříbro hvězd a měsíce. 

– Sládek Petr –
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Pokud se letos někdo podíval na 
Skautský tábor Podkrčí, již z dálky mohl 
slyšet hlasitý smích a křik. Táborníků 
jsme letos měli 25 ve věku 6–13 let. 
Hlavní vedoucí byla již po několikáté 
Alena „Bílá Vrána“ Pártlová, zdravotnice 
Alena „Vycházející Hvězda“ Bodláková, 
kuchařky Martina „Černá Orlice“ Kan-
dová a Šárka „Flekítretra“ Koštelová, 
odborníkem přes techniku nebyl nikdo 
jiný než Pavel „Tančící Oblak“ Kulha 
a pomocníci „Chlípná Trojka“, „Inčuču-
na“ a „Černý Vlas“. 

Divíte se, proč ta zvláštní jména? 
Celotáborová hra se totiž letos zaměřila 
na indiány. Každá družina si vymyslela 
své originální indi-
ánské jméno. Děti 
kreativností nešet-
řily: Apačové, Ru-
dí ptáci, Medvědí 
dráp, Vlčí smečka 
a Černá tlapa, kmen 
vedoucích se nazý-
val Siuxové a spo-
lečnými silami jsme 
bojovali proti kmenu 
Poniů, který proti 
nám chtěl vykopat 
válečnou sekeru. 
Někteř í  z  Poniů 
se dokonce nebáli 
vniknout do našeho 
tábora. Byli ovšem 
zajati a zneškodně-
ni. Naši malí indiáni 
se ovšem všemu 
museli naučit. Jejich 
dovednosti se den 
ode dne zlepšovaly 
a zlepšovaly. Nej-
prve se učili lovu 
a stopování zvěře, procházeli po lesní 
cestě a různě okolo nich se nacházely 
obrázky zvířat. Úkolem bylo si je zapa-
matovat. 

Aby se měli na čem přepravovat, 
museli si ulovit koně a sestavit si ho 
vždy ze tří dílů. Nestačilo ovšem je jen 
mít, ale i si je ochočit. Každá z družin 
si nakreslila hlavu koně a připevnila 
ji na klacek. Koně bylo nutno osedlat, 
nasadit mu uzdu, napojit ho, přebrodit 
se a dát mu žrát. 

Za každou splněnou disciplínu 
dostávaly družiny místo bodů medvědí 
zuby vyrobené z hlíny. Měly dokonce 
dvě barvy. Všechny znamenaly body 
a za ty červené si děti navíc vybíraly 
náhody. Červený zub přinesl výhody 
a pobavení někdy vedoucím a někdy 
dětem. Mezi nejoblíbenější patřila roz-
cvička do půl těla, běh do Krče s vedou-
cím dle vlastního výběru, první místo ve 
frontě na oběd, a nebo také poslední, 
či vzájemné mytí ešusů střídavě dětem 
i vedoucím. 

Během tábora děti prozkoumaly 
okolí tábora a čekal je i výlet do Protiví-
na. Túra začala v pozdějším odpoledni 
a první zastávka byla na naší základně 
na Ostrově, kde se podávala večeře. 
Na co se ale děti těšily nejvíce, byla 
návštěva filmového představení Doba 
ledová 4, které předcházela prohlídka 
výstavy o Jaroslavu Foglarovi v místní 
Kaplance. Celý výlet si všichni skvěle 
užili, až asi na ty, kteří v tento výjimečný 
den drželi bobříka mlčení. Pravidla totiž 
zakazují se i smát. 

Víte, co jsou to Tři orlí pera? Je to 
skautská zkouška, při které musí účast-
níci celých 24 hodin nejíst, mlčet a nikým 

nespatřeni pozorovat tábor a spát na 
samotce v lese. Dívky mají v posledním 
úkolu zkrácený čas na hodin 18. Na 
tuto výzvu nás řeklo ano šest, do konce 
ji dokončilo pět z nás. Největší gratula-
ce patří nejmladšímu z nás, Hippymu. 
Bobříka mlčení také splnila Viky a hladu 
děvčata Lucka a Anet. 

Mezi další velice zajímavé hry patřilo 
například dojení krávy. Děti se vydaly 
do starého seníku, kde na ně čekala 
improvizovaná dojnice s vemínkem 
z gumové rukavice. Úkolem družin bylo 
nadojit co nejvíce mléka a donést ho 
zpět do tábora. Při čem se všichni také 
dost pobavili, bylo lovení pumy. Jeden 
z vedoucích se vydal se stopařem 
z každé družiny ukrýt obrázek pumy. Po 
návratu do tábora nakreslili mapu cesty, 
kudy se k pumě dostat. 

Myslíte si, že Vánoce jsou jen v pro-
sinci? Chyba! My prskáme prskavky 
i v červenci. Než prskavka zhasla, 
musela družina sesbírat co nejvíce 
léčivých bylin. 

Co ale dělá indiána indiánem je 
indiánský sedmiboj. Všichni táborníci 
se bavili při střelbě z luku a vzduchovky, 
plížení, hodu šípem, držení hořícího 
papíru, sprintu na lodičkách a flusání 
papírku z brčka na terč. Mezičasy mezi 
jídly nebo hrami se vyplňovaly koupá-
ním a rukodělkami. Nejoblíbenější byla 
výroba dešťových holí a amuletů z hlí-
ny, drhání náramků nebo indiánských 
copánků. Večery jsme si zpříjemňovali 
posezením u ohně a v tee-pee a hraním 
na kytary. Na památku na letošní tábor 
nám zůstal vlastnoručně vyrobený 
totem. 

Dva večery ovšem byly výjimečnější 
než jiné. Pořádaly 
se totiž indiánské 
svatby. Oddávají-
cí Dlouhý Kabanos 
všechny odzbrojil 
svou řečí k novo-
manželům i svateb-
čanům. Nechyběl 
polibek, ani házení 
kytice. Tábor i mé 
povídání se pomalu 
blíží ke konci, jediné 
co chybí, je jen celo-
denní hra. Ta tábor-
níky vedla kolem 
studánky k sení-
ku, potom kolem 
Němečkovy chaty 
na Zelendárky a po 
hrázi Nového rybní-
ka zpět do tábora. 
Nejvíce medvědích 
zubů nakonec zís-
kala Černá tlapa, 
na místě druhém 
až třetím se umís-

tily družiny Apačové a Medvědí dráp, 
na místě čtvrtém Vlčí smečka a jako 
poslední Rudí ptáci. Všem patří veliká 
gratulace. Oceněni byli i Miss a Missák 
tábora. Letos se na stupně vítězů dostala 
Kachna a Venca – Divoký Kanec. Svou 
výhru si odnesli i čuníci a na druhou stra-
nu i ti nejčistotnější v úklidu stanů. 

Doufám, že se tábor všem líbil a že si 
ho užili. Snad se uvidíme i příští prázd-
niny a užijeme si vše ještě více! 

Za kmen Siuxů 
Inčučuna a Bílá Vrána

●  Prodám na OPEL ASTRA F, 
corsa, aj. letní pneu Barum 
Brillantis 175/70 R 13 82T 
Radial včetně disků 4 ks, 
vzorek 90 procent. 

 Cena 4 000 Kč 
 Telefon 724 257 287

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SKAUTSKÝ TÁBOR VE ZNAMENÍ INDIÁNŮ
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MO SPOZ Protivín znovu ukázalo, že 
svůj volební program pro poslední volby do 
zastupitelstva města myslí vážně. Jedním 
z hlavních bodů je podpora mládežnické-
ho sportu. Nedávno pořádaný dětský den 
na revitalizované vodní ploše Tři Sáhy 
u Myšence ukázal, že i rybaření je pro děti 
přínosnou formou sportovního vyžití. 

Někteří členové MO SPOZ se celo-
ročně věnují pomoci protivínskému klubu 
bojových umění taekwondo Taehan. Klub 
je zaměřen na výchovu dětí v tomto olym-
pijském sportu a svými výsledky dělá čest 
i městu Protivín. Jeho členové získali již 
dlouhou řadu ocenění v mezinárodním 
srovnávání jejich umění. Mají mezi sebou 
i mistry ČR a vítěze Národní ligy. Letošní 
protivínské slavnosti byly další příležitostí 
prezentovat umění členů klubu. Na hlav-
ním podiu prezentovali ukázky ze svého 
sportovního boje. Kromě dětí se představil 
i mistr Lee, jenž je ikonou tohoto spor-
tu v České republice. Jak mohli diváci 
vidět, tak tento sport je tvrdý a náročný. 
Prezentovali se jak ti nejmenší, tak i zku-
šení závodníci. Profesionalitu nepostrádala 
hlavně ukázka sebeobrany v podání trenéra 
klubu Zobala a mistra Lee. Při ukázce 
mohli diváci pozorovat, jak namáhané jsou 
nohy dětí na prkenném podiu. Při tréninku 
ve sportovní hale však dvakrát týdně po 
dvou hodinách trénují bosé na parketách 
tak, jak to regule sportu požadují. Nohy 
mají samé puchýře a odřeniny, což mohu 

z vlastní zkušenosti potvrdit. Bohaté kluby 
používají k tréninku pěnové tatami, které 
nohy nezatěžuje. Toto tatami je nutné 
i k pořádání závodů. Doposud klub tuto 
možnost neměl a jen na závody si tatami 
jezdil půjčovat až do Prahy. Firma AG 
Blatná, jejímž spolumajitelem je i předseda 
MO SPOZ pan Šatra, se rozhodla zakoupit 
tatami a darovat je dětem. Tuto myšlenku 
podpořil i spolumajitel firmy AG Blatná 
pan Hofman a záslužná věc byla na světě. 
Spolu se starostou města Jaromírem Hla-
váčem tak mohl trenér a vedoucí klubu 
Taehan Milan Zobal převzít po ukázce na 
slavnostech z rukou pana Šatry symbolický 
šek na zakoupení tatami v hodnotě 35 000 
Kč. Tatami převzal již před slavnostmi pan 
Zobal i fyzicky. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděko-
val za všechny členy Taehan Protivín firmě 
AG Blatná a především jejímu spolumajite-
li a předsedovi MO SPOZ p. Šatrovi. Tento 
sponzorský čin velmi usnadní pořádání 
závodů v taekwondu v Protivíně. Protivín-
ský Taehan je klubem z nejmenšího města 
v ČR, které pořádá závody na celostátní 
úrovni v rámci národní federace taekwon-
da a dělá tak příkladnou reklamu celému 
Protivínu. Zároveň toto tatami usnadní 
trénink dětí, zvýší jejich bezpečnost a snad 
i přivede další zájemce z řad dětí k tomuto 
velice perspektivnímu sportu. 

Josef Kubička, 
místopředseda MO SPOZ Protivín

V minulém čísle jste správně odpově-
děli, že pomníček koně Bayarda se 
nachází v oboře na Boru. 
Vylosovaným výhercem symbolické 
ceny se stal pan Štěpán Mikuláš 
Mareš. Blahopřejeme!

Nyní se ptáme, která budova zve ke 
vstupu těmito tajuplnými dveřmi? 

(viz foto nahoře)
Odpovědi volejte na tel. č. 382 203 354 
nebo pište na e-mail: infocentrum@
muprotivin.cz a nebo přijďte osobně do 
Infocentra na náměstí.

PODPORUJEME MLÁDEŽNICKÝ SPORT

Foto Marie Černá

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Infocentrum vás srdečně zve 
do 21. září 2012 na výstavu olejoma-
leb Josefa Miloty vystavených v pod-
krovních prostorách kaplanky. 
V prostorách Infocentra můžete do 
konce října vidět jízdní kola ze sbírky 
Jirky Plívy v rámci výstavy nazvané 
„Kola – včera, dnes a zítra“. 
Do konce září 2012 máte také 
poslední možnost vidět vystavené 
modely hradů a zámků ze špejlí 
autora Ladislava Nováka z Myšen-
ce.
V sobotu 22. září vás zveme na ver-
nisáž obrazů zahraničních autorů 
– hostů Volného sdružení umělců 
Jižních Čech, která potrvá do konce 
října 2012. 
Na měsíce listopad a prosinec 
připravujeme výstavu ze sbírky 
minerálů pana Franze Petzla 
z Německa a výstavu fotografií 
Jiřího Bílka ml. 
Těšíme se na Vaši návštěvu, ať již 
přijdete na některou z výstav, či 
„jen tak“. 

POZVÁNÍ NA VÝSTAVY 
DO KAPLANKY
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NABÍZÍ ROZVOZ OBĚDŮ 
větším i menším fi rmám za lidové ceny

snídaně – obědy – večeře přímo v restauraci
rauty na objednávku

příjemné posezení na zahrádce
dále ubytování celoroční i jednorázové 

též za rozumné ceny
pět pokojů po třech lůžkách s terasou

další nabídky: pronájem velkého sálu na různé akce 
tipu – předváděčky, večírky, hostiny

kapacita sálu je 160 osob

KONTAKT – MERIFERA s. r. o. 
telefon 702 034 212 

Na fotografii zleva: Jaroslav Košatka, Filip Chalupský, Nikola Klimešová, Aneta 
Eliášková, Zuzana Kneblová, Lukáš Kajer.

Prázdniny přinášejí spoustu nevšedních 
zážitků, čas pro výlety, zábavu a také odpočinek. 
Škole se dalo na dva měsíce „sbohem“, což 
pro mnohé děti a studenty znamená, že hlavu 
nebudou v žádném případě zatěžovat nějakými 
vědomostmi a informacemi. Jenže jak víme, 
rodiče nemají prázdniny, mnohdy si těžko vydo-
budou aspoň nějaký týden dovolené. Pro rodiče 
jsme tedy připravili v srpnu další cyklus ze Školy 
lásky v rodině s názvem Výchova láskou k lásce. 

Noční hasičská soutěž
Začátek září v Záboří už neodmyslitel-

ně patří noční soutěži v požárním sportu 
hasičů. Ukázku požárního útoku předvedlo 
nově vznikající místní družstvo přípravky 
mladých budoucích hasičů pod vedením 

velitele Ondřeje Soukupa. Po setmění bojo-
valo o prvenství šest družstev žen a dvanáct 
družstev mužů. Vítězné poháry si odnesla 
na náročném podmáčeném terénu domácí 
družstva mužů a žen.  JKo. 

VÝCHOVA LÁSKOU K LÁSCE

Název sám o sobě už nepotřebuje příliš vysvět-
lování. Cílem projektu je otevřený dialog v rodině 
na principech bezpodmínečné lásky, vzájemné-
ho porozumění a pochopení. Ne nadarmo se 
říká, že láska hory přenáší nebo že pod ní tají 
ledy. Pokud se rozhodneme pro lásku, dokážeme 
se přijímat, snažíme se vcítit do druhého, upřed-
nostníme ho před sebou samým, pak otevíráme 
v rodinách cestu k novým obzorům se sluncem 
a teplem. Mraky, bouře, vichřice samozřejmě 
přijdou, ale víme, že slunce opět vyjde, a tak do 
ohně nepřiléváme olej, když blesk udeří do stro-
mu. Počkáme, až bouře ustane, a zas a znovu 
jdeme stavět a opravovat to, co silný vítr (slov, 
emocí…) pobořil nebo poničil. 

Přeji všem, kdo mají chuť budovat vztahy, 
hodně sil, pochopení, trpělivosti a lásky, s níž 
se dají ty nejtemnější kouty projít lépe, protože 
víme, že na druhém konci nás čeká světlo. 
Světlo, které již svítí. 

Projekt byl podpořen společným grantem 
Komunitní nadace Blanicko-Otavské a městem 
Protivín, dále Nadací Naše dítě. Všem sponzo-
rům mnohokrát děkujeme.  M. Šálková
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Náš předposlední červencový víkend 
patřil Lipnu. V pátek ráno se nás sešlo na 
nádraží pět – Jitka, Věra, Helík a dvě Jany 
– Hanzlíková a Jelínková. Vlak nás odvezl 
do Černého Kříže. Tam jsme osedlaly kola 
a vyjely směrem na Stožec, podél Schwarzen-
berského plavebního kanálu na Jelení Vrchy 
a dál do Zadní Zvonkové. Bylo poměrně 
chladno v porovnání s Moravou, kde jsme se 
před čtrnácti dny pěkně vyhřály. Na kolo nám 
to ale nevadí, hlavně, že neprší. Na Jeleních 
Vrších byla nezbytná kávička. V Zadní Zvon-
kové jsme si prohlédly kostel a pokračovaly 
po jižním břehu Lipna do Kyselova. Ubyto-
vání jsme měly zajištěné na druhém břehu 
Lipna v Radslavi v chatě naší kamarádky 
– opět Jany. Převezly jsme se na druhý břeh do 
Dolní Vltavice. Odtud jsme jely asi ještě pět 
kilometrů do Radslavi. Chata stojí přímo na 
břehu Lipna u krásné písečné pláže. Škoda, že 
počasí nebylo na koupání. Večer jsme opekly 
buřty a naplánovaly trasu na příští den. 

V sobotu ráno jsme se vydaly přes Čer-
nou v Pošumaví a Frymburk do Kramolína 
na nově vybudovanou stezku stromů. Až do 
Frymburka jsme jely po hlavní silnici s vel-
kým provozem, není to nic příjemného. Ve 
Frymburku jsme se napojily na cyklostezku, 
která nás dovedla až do Lipna. Asi proto, že 
bylo opět chladno a obloha slibovala déšť, 
bylo tam poměrně málo lidí. Bez fronty jsme 
koupily vstupenky i s jízdou na lanovce a už 
jsme se kochaly jízdou nahoru. Stezka je 
krásně zasazená do smíšeného lesa s mírným 
stoupáním až do 24 metrů. Je zakončena 40-ti 
metrovou vyhlídkovou věží. A co je výborné, 
že je částečně bezbariérová a přizpůsobena jak 
jízdě s kočárky, tak i vozíčkářům. Je to krásný 
zážitek, vřele každému doporučujeme. Dolů 
jsme zase sjely lanovkou a na Lipně jsme si 
daly pozdní oběd. Nějak nám v těch výškách 
vyhládlo. Posilněny jsme pokračovaly na hráz 

Lipna a dál do Přední Výtoně až do Kyselova. 
Tentokrát jsme k přívozu přijely z druhé strany. 
Převezly jsme se a už uháněly na chatu. Tam 
jsme si zatopily v krbu, protože jsme za celý 
den docela prochladly. Večer jsme se sbalily 
na zítřejší odjezd a připravily trasu na cestu 
k domovu. 

Probudily jsme se do studeného rána. 
Teploměr ukazoval sotva 12stupňů a pohled 
na oblohu nesliboval hezký den. V 9 hodin 
jsme nasedly a přes Černou v Pošumaví vyjely 
k Horní Plané. Tam nás čekala otevřená cuk-
rárna a káva na zahřátí a na povzbuzení. Po 
krátké zastávce jsme se rozloučily s Lipnem 
a pokračovaly směrem na Želnavu, Slunečnou 
a Záhvozdí. Naším dnešním cílem na cestě 
domů byla ještě nová rozhledna na Knížecím 
Stolci v nadmořské výšce 1236 metrů. Za 

Želnavou se nám ve veliké dálce zjevila malin-
katá rozhledna. I v té zimě nás polilo horko 
a trochu jsme zapochybovaly, jestli se tam 
vůbec s kolama vyhrabeme. Plně odhodlány 
to zvládnout jsme šláply do pedálů, projely 
Slunečnou a v Záhvozdí jsme sjely z hlavní 
silnice. To už jsme mířily do vojenského 
prostoru Boletice. Cesta nebyla tak strmá, 
jak jsme předpokládaly, takže jsme tak 80 % 
vyšlapaly. Zbytek jsme kola vedly. V tomto 
stoupání jsme byly rády, že je zima, i tak jsme 
se dost zapotily. Asi po hodině jízdy do kopce 
už jsme uviděly rozhlednu. Poslední úsek cesty 
už se jde pěšky, kola zůstanou dole. Rozhledna 
je celá dřevěná a poměrně nízká, jen 6 metrů. 
O dobrý výhled se postaral Kyril, který co se 
dalo, kolem dokola pokácel. Z rozhledny jsou 
prý při dobré viditelnosti vidět i Alpy. My je 
ovšem neviděly, bylo zataženo. Ale co jsme 
s určitostí viděly, byly věže všudypřítomného 
Temelína. Dolů jsme jely opačným směrem 
na Arnoštov. Sjezd byl prudký a dost dlouhý, 
asi 7 kilometrů. Značně jsme promrzly, zábly 
nás ruce i uši. (Kdybych nevěděla, že je půlka 
července, tipovala bych to tak na začátek lis-
topadu.) V Arnoštově jsme zastavily v první 
a jediné hospodě. Daly jsme si guláš a hned 
po něm následoval grog na zahřátí. Dál jsme 
pokračovaly na Ktiš, Smědeč, Lhenice a Neto-
lice. V Netolicích už svítilo sluníčko a hodně se 
oteplilo, takže nesměla chybět vyhlášená neto-
lická zmrzlina. Zbytek cesty už jsme dojely po 
nám velmi známé trase – Podeřiště, Libějovice, 
Vodňany, Loucký mlýn, Protivín. 

Za tento víkend jsme objely skoro celé 
Lipno a najezdily hezkých 225 kilometrů. 
Výlet se nám i přes chladné počasí moc 
vydařil. Ale ostatně jako všechny naše výlety. 
Ve finále si to vždycky pochválíme, ať už leje 
nebo pálí slunce. 

Všechny naše čtenáře zdraví děvčata 
z Cykloklubu Rafanda.  CYRA

V Pastelce to v srpnu doslova žilo 
a hemžilo se. Na baseballový tábor navázal 
příměstský taneční. Holky ve věku 6 – 10 let 
od rána tancovaly, hrály rozličné pohybové 
i klidnější hry. Po všechny dny nás provázel 
starozákonní příběh o Mojžíšovi, který ač 
byl Hebrej, vyrůstal v egyptském králov-
ském paláci jako syn princezny. Bůh ho 
nakonec použil k vysvobození izraelského 
národa z otroctví. Malé slečny si batikovaly 
krásná trika, vytvořily límce ke kostýmu 
k tanci, jež nakonec v pátek odpoledne před-
vedly svým rodičům i prarodičům, kteří se 
velmi rádi přišli podívat na malé princezny 
a na to, co se naučily. Měly být opravdu na 
co pyšní, protože se děvčatům dařilo, spo-
lupracovala a s nadšením trénovala, hrála 
si a soutěžila. 

Celý týden jsme si opravdu užily. O tom 
svědčí i slova holčiček: „Škoda, že tu 
nejsme ještě další týden. “ Vedoucí se jim 
věnovaly celé dny. Mezi námi vládla poho-
dová, klidná a veselá atmosféra. Léto končí, 
ale Pastelka chce navázat na prázdninové 
aktivity kroužky tance, průpravou baletu, 
výtvarkou a dětským klubem. Vedoucími 
budou lektorky s dlouholetou praxí v oboru. 
Přijďte se mezi nás podívat.  M. Šálková

VÍKEND NA LIPNĚ

ŽIVOT V EGYPTĚ



Fotbalové informace
„A“ – V zahajovacím kole nové sezony 
přivítali v Protivíně Sokol Želeč. Utkání 
začalo velmi opatrně. První čtvrt hodinu 
se oba týmy oťukávaly a čekaly na první 
vážnou chybu soupeře. Ta přišla v 18´, 
kdy Vorel Z. prošel středem obrany 
a dokázal prostřelit hostujícího brankáře. 
O 4´ později vybojoval míč ve středu 
hřiště opět Vorel Z. a kolmou přihrávkou 
vyzval ke skórování svého bratra Vorla J., 
který též nezaváhal a svou první příležitost 
proměnil. Tyto dvě branky s hráči Želče 
zatřásly a do poločasu již nedokázali 
reagovat na hru domácích. Ve druhé půli 
měli v úvodu po zaváhání domácí obrany 
velikou příležitost hosté, ale Barteska ve 
skluzu již nedokázal zkrotit míč mezi 
tyče. Naopak domácí opět udeřili, po 
vyhraném souboji Vierera před velkým 
pokutovým územím se k míči dostal znovu 
Vorel Z. pronikl do vápna a předložil míč 
Vorlovi J., který podruhé v utkání skóroval. 
Velké teplo a soustředěný výkon domácích 
nedovolil hostům, aby se vrátili do utkání. 
Při několika standardních situacích hosté 
mířili vždy mimo branku. V závěru doká-
zali hosté snížit na 3:1 po rohovém kopu 
a dorážce Štillera 88´. Utkání uzavřeli 
domácí, kdy Štumpfal kolmou přihrávkou 
vyzval Veselého k úniku a přihrávka na 
osamoceného Vorla J. byla opět gólová. 
Vorel J. tak v 90´ završil hattrick i účet 
utkání 4:1. 
O dalším víkendu zavítali do Protivína 
hráči Plané. Vzhledem k počasí byl těžký 
terén a na hrací ploše se držela voda, 
která bránila v prvním poločase domácím 
v rychlejší kombinaci. Hosté zahrozili 
střelami Havla z velkého pokutového úze-
mí, se kterými si dokázal poradit domácí 
brankář Hlaváč. Domácí měli několik zají-
mavých průniků, ovšem jejich koncovka 
končila mimo tyče. Nejprve měl gól na 
noze Vojta J. po přihrávce Vorla J., ovšem 
ze 2 m trefil pouze hostujícího brankáře. 
Později šli společně na branku Vorel J. 
a Vojta J. v okamžiku, kdy se chystal Vorel 
přihrát Vojtovi před prázdnou branku, 
byl ovšem Vojta nedovoleně zastaven 
na hranici pokutového území, rozhodčí 
tuto situaci nechali bez povšimnutí. Po 
následném protiútoku se prosadili hosté 
po rohovém kopu, kdy domácí nepokryli 
na zadní tyči Trčku a hosté vedli 0:1. 
Druhý poločas byl v režii domácích, kteří 
zpřesnili a zrychlili hru. Dařilo se jim 
prosazovat i v pokutovém území a měli 
minimálně 8 jasných příležitostí. Největší 
překážkou byl pro ně hostující brankař 
Branštýl, který si sebou přivezl zřejmě 
magnet, protože i v jasných příležitostech, 
kdy fanoušci již jásali, jej domácí hráči dá 
se říci trefili. Hosté měli pár úniků, které 
nedokázali ani zakončit. Tlak domácích 
stále vrcholil a v 90´ dokázali vyrovnat 
Veselým, ovšem pomezní jako jediný na 

stadionu posoudil situaci jako ofsajdovou. 
Hosté si díky špatné koncovce domácích 
a nepřesnostem rozhodčích odvezli tři 
body. 
Ve šlágru kola byl hlavní oporou Proti-
vína brankář Hlaváč. Katovičtí měli více 
ze hry, hrozily především ze standardek, 
ale když neproměnil největší šanci Káník, 
který zblízka nepropálil Hlaváče, v závě-
ru úřadoval Protivín. V 84. minutě střelu 
Radka Vojty z vápna vyrazil domácí 
obránce z branky rukou, viděl červenou 
kartu a Jaromír Vorel se z penalty nemý-
lil. Dvě minuty před posledním hvizdem 
překvapil domácího brankáře střelou 
z 22 metrů Zbyněk Vorel a překvapení 
bylo na světě. „Pro nás to zase tak velké 
překvapení není, protože Katovice před 
námi hrály s celky, které budou patřit 
do dolní poloviny. Poprvé tedy s nimi 
hrál soupeř na stejné úrovni. Domácí 
hrozili především levou stranou, ale nás 
výrazně podržel gólman Hlaváč, který 
ve 47. minutě vychytal Káníka a to bych 
označil jako klíčový okamžik celého 
utkání. My jsme hrozili z brejků a dva 
ze čtyř jsme proměnili, “ hodnotil proti-
vínský kouč Dušan Benák. 
„B“ – V premiéře OP dospělých přivítali 
Protivínští na svém hřišti Semice. Na 
straně hostů se do branky postavil zku-
šený Marek Hesoun, který hájil dlouhá 
léta branku Protivína v zápasech obou 
dospělých týmů. Vedl si výborně, domácí 

jej dlouho nedokázali překonat. Povedlo 
se to až Veselému z penalty. Ta byla naří-
zena za ruku hostujícího obránce, který 
vyboxoval Sládkův oblouček směřující 
do branky. Domácí zvítězili sice těsně, 
ale naprosto zaslouženě, nepustili hosty 
do žádných větších šancí. V derby v Mile-
novicích měli Protivínští hru ve své moci, 
vedli postupně až 3:0, další výborné šance 
nevyužili. Domácím se v závěru podařilo 
vstřelit dvě branky a Protivínští se o vítěz-
ství nakonec ještě báli. Branky Protivína 
vstřelili Polák, Rothbauer a Jiří Křišťál. 
V hostujícím dresu sehrál jeden ze svých 
nejlepších zápasů P. Sládek. V dalším 
domácím utkání Protivínští nestačili na 
tým Bostonu Kluky. Po bezbrankovém 
poločase se hosté nejdříve prosadili ze 
hry a v závěru pečetili výsledek z penalty 
na 0:2. 
„D“ – V úvodním zápase nové sezóny 
hrálo omlazené mužstvo nerozhodně 1:1 
se soupeřem z Hradiště, když branku 
vstřelil Rothbauer. Ve druhém zápase ve 
Vodňanech však prohrálo vysoko 3:8. 
Soupeř byl zkrátka nad jejich síly. Branky 
stříleli Soumar, Bartuška a Vejšický. 
„St. ž.“ – V prvním zápase dokázali kluci 
zvítězit s Vimperkem 6:1, když o branky 
se rozdělili Cina a Ludvík 2x, Kozma 
a Vejšický. 
„Ml. ž.” – I mladší kluci dokázali zvítě-
zit 4:2. Branky stříleli Bečvář 2x, Morej 
a Studený. 
„Přípravky“ – V tomto ročníku hrají obě 
družstva v kategorii starších přípravek, 
protože mladších hráčů je příliš málo. „A“ 
zvítězilo v Miroticích 6:1 – branky Štěpka 
2, Hrubý 3, Staněk. „B“ rozdrtilo Oslov 
19:3. Branky stříleli Vojík 9, Bečvář 6, 
Svatoš 3.  V. Křišťál

Po herně, nikoli však výsledkově zakon-
čeném minulém fotbalovém ročníku, se 
podařilo získat posilu do hráčského týmu. 
Konečně se podařilo do svých řad získat 

Maruška Králíková stíhá jednu ze 
soupeřek. 

JAFA posiluje
z Lažiště Marušku Králíkovou, která bude 
tvořit spolu s Nikolou Suchanovou a Deni-
sou Krejčovou kompletní útočnou řadu. 
Již v přípravě jsme se mohli přesvědčit, že 
příchod Marušky je skutečně podpořením 
řady v přední linii. Svými výkony velmi 
výrazně pomohla týmu k získání druhého 
místa na turnaji v Uherském Hradišti v malé 
kopané. JAFA Protivín překvapila soupeřky 
z vyšších moravských soutěží a pouze tým 
prvoligového místního klubu Slovácka UH 
byl nad jejich síly (v základní skupině 0:3 
a ve finále 0:6 – pol. 0:4). Turnaj se uskuteč-
nil za neskutečně teplého počasí a všechny 
hráčky si sahaly až na dna svých sil. 

Přátelské utkání v Mokrém (ČB) pouze 
chuť do hry potvrdilo a s oslabenou neúpl-
nou sestavou jsme odjížděli s remízovým 
dělením 2:2, kdy jedním gólem opět při-
spěla M. Králíková. 

Připraveni do nové sezony jsme se chys-
tali nastoupit na trávníky, ale legislativní 
problémy nás přinutily odložit první domácí 
zápas a jestli se bude hrát ve druhé, se též 
ještě neví. Z důvodů přeregistrací se zjistilo, 
že jsme sice tým již od r. 2012 registrovaný, 
ale v celostátní nové databázi jsme jako 
neznámý klub a tudíž se nemůžeme pro-
kazovat novým ID číslem klubu a to je na 
naší hře to nejdůležitější! Věříme však, že 
tato záležitost se v co nejkratším termínu 
vyřeší.   Radovan Koleš
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. – Bohumír Gryga
„Nejméně třikrát denně se zastav a zeptej se sám sebe, co je skutečně důležité. Tajenka (1. až 4. díl) …. život kolem své odpovědi.” 

Autor křížovky P.  Šoba

Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. září 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e–mailem na adresu karfikova @kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z červencových novin se stává paní Šedivá z Prahy. Blahopřejeme. 

V červenci na dovolené v Itálii si Honzík s Johankou potré-
novali s italskými kolegy v Rignanu na krásné bikrosové trati. 
Trénink a relaxace u moře měly za výsledek nádherné umístění 
v Německém Ga-Pa 28. – 29. 7., kde se jel další závod seriálu 
německé ligy. Honzík vyhrál ve všech rozjížďkách oba dny 
a drží se v čele německého žebříčku. 
Na soustředěních v Nižboru, kde se pojede v září Mistrovství 
ČR a v Hranicích na Moravě Honzík zdokonalil techniku jízdy 
po zadním kole a skoky. 
Ve dnech 18. a 19. srpna pokračoval Honzík do Přerova na 
4EVERCUP, který v kategorii 7 – 8 let vyhrál. Své umění Hon-
zík opět ukázal 25. a 26. srpna v Hranicích na Moravě, kde
týden před závodem trénoval pod vedením Českých a Sloven-
ských bikrosařů – Janou Horákovou a Tatarkovičem a INTER-
CUP vyhrál. 
V srpnu začal s tréninkem na píseckém hokejovém stadionu 
a připravuje se na další závody Českého a Českomoravského 
poháru, které budou následovat v září a říjnu. 

Hranice na Moravě – Intercup 25/8/2012 Foto Eva Seidlová

▼▼▼

Honzík Seidl si drží prvenství 
v Čechách i Německu
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Nábor nových členů
 

TAEHAN TAEKWONDO PROTIVÍN
v pondělí od 15.30 do 17.30 hodin
ve středu od 16.00 do 18.00 hodin
ve sportovní hale vedle hřiště ZŠ

Informace: 
M. Zobal, trenér – tel. 605 736 874

www.taekwondo-protivin.cz 

Sobota 8. září se probudila 
do krásného rána, které před-
znamenalo chuť lidí vyrazit do 
přírody. Na startu se zaregistro-
valo celkem 435 účastníků. Oče-
kávání organizátorů po loňském 
ročníku, kdy přišlo 328 cyklistů 
a pěších, bylo optimistické, 
ale takový zájem předpokládal 
málokdo. 

Cyklotrasu 20 km absol-
vovalo 197 lidí. Bylo mezi nimi hodně 
rodičů s dětmi, dvě z nich – Matěj Brůžek 
a Terezka Manová, se narodily v loňském 
roce a byly tak nejmladšími dětmi na 
cyklistické trase. Inspirací pro jubilejní 
25. ročník naší akce by mohl být pan 
Milan Píbal z Ražic, který si prodloužil 
naši trasu až na Velký Kamýk a vylezl 
i na rozhlednu. 

Kopcovitou padesátku Píseckými 
horami zdolalo 185 sportovců. Klobouk 
dolů před šestiletou Nikolkou Zobalovou 
a sedmiletým Tomem Bůžkem, kteří ji 
na svých minikolech ujeli v doprovodu 
rodičů. Obě trasy si vyzkoušelo 5 nej-
zdatnějších ( kluci z 8. r. naší školy Vašek 
Šídlo a Filip Smolík, dospělé reprezento-
vali Milan Vojta, Marcel Dlouhý a Marek 
Vojtěch). 

Pěší túru v délce 15 km si vybralo 
51 turistů, cesta je vedla kolem rybníků, 
lesními i polními cestami k Těšínovu. Těší 
nás rodiny, které se každoročně zúčastňují 
i s miminky v kočárcích a nesnadný terén 
zdolávají. 

A opět se na startu přihlásily nezdolné 
turistky paní Matilda Trčková s psím prů-

vodcem Ritou a také paní Marie 
Pexídrová. Milé překvapení nám 
připravila paní Libuše Smrčková, 
která přišla ke startu až o půl 
jedenácté. Byla odhodlaná túru 
zvládnout a tak se vypravila i se 
svým pejskem na vlastní zkrá-
cenou trasu. Doufáme, že se jim 
šlapalo dobře. 

Závěrem nezbývá, než podě-
kovat všem příznivcům cyk-

listiky a turistiky a těšit se příští rok na 
shledání.  

za organizátory T. Vojtěchová

V rámci protivínské Svatoanenské poutě se v sobotu 28. července odpoledne 
uskutečnilo vzpomínkové hokejbalové utkání staré a mladé gardy TJ Platan Protivín. 
Někteří hráči staré gardy nastoupili na hřiště i po více než deseti letech. Výsledek 
není důležitý, ale staříci vyhráli 6:4.  P. Koc

HOKEJBALOVÁ UTKÁNÍ 
NA HŘIŠTI V PROTIVÍNĚ
sobota 15. 9. od 12.30 hodin
Protivín TJ Platan Protivín : 

HC Dranreb Nová Včelnice
sobota 29. 9. od 14.00 hodin 
Protivín TJ Platan Protivín : 

HBC Vikings ČB „B“
sobota 13. 10. od 14.30 hodin 
Protivín TJ Platan Protivín : 

HC ŠD Písek „B“

24. ročník Cesty k Protivínu se vydařil 

●  Prodám sedací soupravu,  
 s úložným prostorem 
 a šatníkovou skříň – dobrý 

stav, Protivín
 Telefon 776 891 142
●  Kdo levně prodá nebo daruje 

funkční pračku.
 Telefon 722 549 187

ŘÁDKOVÁ INZERCE


