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sobota 31. srpna 2013 – Masarykovo náměstí, Protivín

VII. Městské slavnosti protivínské
– program slavností najdete v novinách na zvláštním letáku –

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám s radostí 

oznámil, že se nám podařilo dokon-
čit nové nohejbalové hřiště v areálu 
FK Protivín. Stalo se tak dalším z řa-
dy sportovišť, kterými se můžeme 
pochlubit. Výstavba byla zahájena 
20. 5. 2013 a ukončena 30. 6. 2013. 
Hřiště splňuje všechny požadavky, které 
jsou nutné k pořádání nohejbalových 
soutěží. Nový umělý povrch se vsypem 
křemičitého písku a gumy je vhodný 
nejen pro nohejbal, ale i pro volejbal, 
případně minifotbal. 

Toto hřiště se stává významným atri-
butem nutným k dokončení kompletní-

ho sportoviště, ve kterém schází pouze 
druhý tenisový kurt, jehož dostavba je 
naplánována ještě do konce letošního 
roku, beachvolejbalové hřiště a zázemí 
pro sportovce, jež bude vybudováno 
v příštím roce. 

Velký dík patří nadaci ČEZ, kte-
rá nám přispěla 80 procent z ceny 
díla a potvrdila tak, že náš záměr byl 
správně navržen. Věřím, že naše město 
má dostatek sportovišť, jejichž rozma-
nitost je dostatečně velká a nyní již 
záleží na každém, jak se svým volným 
časem naloží. Máme velký zájem na 
tom, aby se co nejvíce obyvatel všech 
věkových kategorií věnovalo sportu. 

Vstup na nohejbalové hřiště bude 
bezplatný a jedinou povinností spor-
tovců bude používání vhodné spor-
tovní obuvi a dodržování řádu spor-
toviště. 

Předpokládali jsme, že v letošním 
roce ještě vybudujeme již zmíněné bea-
chvolejbalové hřiště. S rozhodnutím 
však musíme prozatím počkat z důvodu 
povodňových škod, jejichž likvidace 
má v tuto chvíli přednost. Nicméně 
věřím, že se nám společně podaří dotáh-
nout tento areál do konce a v příštím 
roce oslavíme jeho uvedení do provozu 
tzv. ze 100 procent. 

Jaromír Hlaváč, starosta města
Foto Bc. J. Fialová

SPORTOVNÍ AREÁL SE ROZROSTL
Nohejbalové hřiště dokončeno

INFORMACE 
PRO OBČANY

Přemístění 
autobusové 

zastávky o pouti

Ve dnech 21. červen-
ce od 24:00 hodin do 
28. července 2013 
do 24:00 hodin bude 
z důvodu konání tra-
diční protivínské pouti 
přemístěna autobuso-
vá zastávka z Masary-
kova náměstí do ulice 
Komenského (u spor-
tovní haly). 

FO – správa majetku, 
L. Štěpánová



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 2. stránka
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Po celoroční práci, kdy holčičky ve 
věku 4 až 8 let navštěvovaly baletní pří-
pravku v Pastelce, připravily pro své pří-
buzné a známé na konec školního roku 
již druhé vystoupení, tentokrát na Lous-
káčka. Převlečeny do sukýnek, obuty do 
piškotů a na hlavách s krásnými barev-
nými kloboučky se proměnily tyto malé 
baletky do kytiček. A když nastoupily 
v celé své kráse na farní zahradu, která 
na malou chvíli rozkvetla v nádhernou 
louku. Diváci mohli shlédnout část toho, 
co se děti během uplynulého školního 
roku naučily, protože kromě tance jim 
přednesly také říkanky a cviky spojené 
s každým tréninkem. 

Přes trému, jež děvčátka provázela, 
jejich roztomilé tančení přineslo radost 
všem, kdo se na ně přišly podívat. Vedla 
je Gabriela Chmelíková, která v Praze 
balet sama vystudovala. Během září se 
můžete přijít podívat na některou hodinu 
a zvážit, jestli by to pro vaši holčičku 
nebo chlapečka bylo to pravé. Začínáme 
již 9. září v 15 hodin. 

Možná si kladete otázku, proč právě 
balet? Máme tu několik důvodů:
1.  Pomáhá při pohybové koordinaci 
2.  Učí děti správně vnímat své tělo
3.  Vede ke správnému držení těla
4.  Pomáhá při nápravě vadného držení 

těla a páteře
5.  Pravidelný trénink učí děti zodpověd-

nosti a vytrvalosti M. Šálková

Jako už tradičně proběhlo v pátek 
rozloučení s devátými třídami v aule. 
Letos ukončilo základní školu 
38 žáků, kteří byli přijati do různých 
středních škol a učebních oborů. 
Přejeme jim všem úspěšné vykročení 
do života. Zároveň jsme zde vyhlásili 
nejlepšího sportovce školního roku, 
stal se jím Jan Honzík z 9. A (viz foto 
vlevo). Při této slavnostní příležitosti 
byli odměněni i malí fotbalisté knižní 
odměnou za svůj úspěch v celorepub-
likovém turnaji v Jihlavě.

NA VÝLETĚ
První společný výlet tříd 1. A a 1. 

B v ZOO Hluboká a návštěva diva-
délka s programem Datování. 

 ENGLISH LESSON 
IN THE KITCHEN 

Děti ze skupinek anglického 
jazyka paní učitelky Smejkalové na 
konci školního roku vařily. Předem 
si zopakovaly potřebná slovíčka, 
názvy kuchyňských potřeb a nakou-
pily suroviny. Pak se dle anglických 
pokynů paní učitelky pustily do 
práce. Někdy byly trochu zmatky, 
někdo dobře nerozuměl, ale nako-
nec se dílo vydařilo. Společně si 
prostřely stoly a pochutnaly si na 
vlastnoručně usmažených palačin-
kách se skořicí, marmeládou nebo 
čokoládou. Enjoy your meal…

EXKURZE DO PRAHY
Ve středu 12. 6. 2013 vyjeli žáci 

9. tříd na exkurzi do Prahy. Tentokrát 
je čekala prohlídka České televize na 
Kavčích horách, Muzeum Policie na 
Karlově a procházka Vyšehradem, 
včetně návštěvy Slavína a kostela 
sv. Petra a Pavla. 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

MALÉ BALETKY 
V PASTELCE
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RADA MĚSTA ZASEDALA

Městský úřad Protivín, odbor finanční 
upozorňuje občany Protivína na postup při 
vymáhání neuhrazeného místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen za odpad). 

1) Dlužníci již neobdrží platební výměr 
poštou. 

2) Bude vystaven hromadný předpisný 
seznam nedoplatků na místním poplat-
ku za odpad včetně navýšení dle platné 
obecně závazné vyhlášky. 

3) O vystavení hromadného předpisného 
seznamu budou občané informování 
vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední 
desce po dobu 30 dnů. Vyhláška bude 
zveřejněna současně i ve všech připo-
jených obcích (Krč, Záboří, Těšínov, 

Milenovice, Chvaletice, Bor, Myše-
nec, Maletice, Selibov). 

4) Hromadný předpisný seznam bude po 
tuto dobu k nahlédnutí u správce poplat-
ku na Městském úřadě v Protivíně, 
finanční odbor. 

5) Po uplynutí 30 denní lhůty se považu-
je hromadný předpisný seznam za 
doručený a nedoplatek bude vymáhán 
exekučně. 
Apelujeme proto na všechny, kteří 

mají nedoplatky na místním poplatku za 
odpad, aby v co nejkratší době, nejpoz-
ději v době, po kterou bude hromadný 
předpisný seznam k nahlédnutí, své 
nedoplatky uhradili a vyhnuli se tak 
nemalému navýšení dlužné částky o exe-
kuční náklady.  Marie Kuželová, 

finanční odbor MÚ Protivín

Do sedmého ročníku soutěže CHUT-
NÁ HEZKY. Jihočesky (CHJ) se přihlá-
silo 44 výrobců se 143 výrobky. Soutěžící 
produkty budou podrobeny pečlivému 
komisnímu zkoumání a vzájemnému 
porovnávání v devíti kategoriích v úterý 
28. května. Vyhlášení výsledků se usku-
tečnilo při příležitosti konání Slavností 
piva na českobudějovickém výstavišti 
v sobotu 8. června. 

Mezi nejúspěšnější potravináře, 
kteří převzali certifikát opravňující 
užívat značku CHJ pro vítězné potra-
viny, patřila tradičně i Pekárna-cuk-
rárna POLANSKÝCH, s. r. o. Proti-
vín. V letošním roce získala certifikát 
v kategorii Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek za Řez třený s borůvkami 
a Řez tvarohový s brusinkami. 

Klání je přístupné fyzickým i práv-
nickým osobám vyrábějícím potraviny na 
území Jihočeského kraje. Podmínkou je 
dostupnost přihlášeného zboží spotřebite-
lům v obchodní síti nebo prostřednictvím 
přímého prodeje. Během uplynulých šesti 
ročníků prošlo komisním hodnocením 
862 výrobků, z nichž dosud 116 získalo 
právo užívat známku CHJ. 

vybráno z usnesení 

RADY MĚSTA PROTIVÍNA 

konané 19. 6. 2013
– souhlasí s vyhotovením projektové doku-

mentace na rekonstrukci ovocných sadů 
v kú Záboří u Protivína, Krč u Protivína 
a Maletice a podáním žádosti o podporu 
Operačního programu životního prostředí 
a realizací firmou Ing. Renata Kavková, 
zahradnictví, sadařství a úpravy parků 
a technický poradce pro ekologii a ŽP 
z Hluboké nad Vltavou 

– souhlasí s uložením domácí čističky 
odpadních vod do pozemku města Pro-
tivín p. č. 1199/1 v kú Maletice na místo 
stávajícího septiku a s uzavřením Dohody 
o zřízení stavby bezúplatně 

– souhlasí s uspořádáním výstavy drobných 
zvířat ZO ČSCH Záhoří na pozemku 
p. č. 784/3, zastavěná plocha a nádvoří 
v kú Protivín v době 27. 7. – 28. 7. 2013, 
tj. v době konání protivínské pouti, a to 
bezúplatně

– souhlasí s novým uspořádáním pozemků 
v rámci Komplexní pozemkové úpravy v kú 
Milenovice

 a doporučuje zastupitelstvu města nové 
uspořádání ke schválení 

–  bere na vědomí zápis č. 5 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 18. 6. 2013 

– souhlasí s pronájmem bytu č. 1, 2+0 o cel-
kové výměře 59,7 m2, na adrese Protivín, 
K Rybníčku 70

 dále souhlasí s pronájmem bytu č. 2, 2+1 
o celkové výměře 69,24 m2, na adrese 
Protivín, Zámek 2

– souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku na vydání prvního CD slečny 
Kristíny Nídlové ve výši 5 000 Kč z darů 
a příspěvků rozpočtu města 2013 

– schvaluje Dohodu o poskytnutí investiční-
ho příspěvku ve výši 74 248 Kč z rozpočtu 
města Protivín s DSO Blanicko-Otav-
ského regionu, a to za účelem realizace 
projektu „Upravený region (POV 2013)“ 
– MISYS + malotraktor JOHN DEERE 
X305R 

–  vybrala jako dodavatele stavby „Protivín 
– rekonstrukce ulice Družstevní“ firmu 
Š+H Bohunice, s. r. o. Temelín 3, cena díla 
3 865 780 Kč bez DPH 

 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s vybranou firmou, 

 dále souhlasí s uzavřením dodat-
ku č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 
22. 5. 2013 v rámci realizace akce „Protivín 
– rekonstrukce ulice Družstevní“ s Evou 
Čechtickou

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA NOVÝ POSTUP 
PŘI VYMÁHÁNÍ DLUHŮ NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

JIHOČESKÉ DOBROTY POSEDMÉ

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky o slavnostech

Ve dnech 30. srpna od 12:00 hodin do 31. srpna 2013 do 24:00 
hodin bude z důvodu konání Městských slavností protivínských 
přemístěna autobusová zastávka z Masarykova náměstí do ulice 

Komenského (u sportovní haly). 

FO – správa majetku, L. Štěpánová
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PROTIVÍNA
KONANÉHO 

DNE 27. ČERVNA 2013 

1.   Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje předloženou kon-
trolu ze zasedání zastupitel-
stva města konaných dne 26. 3. 
a 30. 5. 2013

1.1. Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje směnu pozemků p. 
č. 1465/3, 1465/4 a 1457/3, vše 
ost. plocha, ost. komunikace 
o celkové výměře 933 m2 ve 
vlastnictví otce a syna Talafou-
sových, Krč, za pozemky p. č. 
904/9, 904/15, 892/3 a 892/9, vše 
orná půda a 908/2 ost. plocha, 
manipulační plocha o celkové 
výměře 1717 m2 ve vlastnictví 
města Protivín, vše v kú Krč 
u Protivína a finanční dorovnání 
10 Kč/m2 u pozemků nad rámec 
směny, tj. 7 840 Kč ve prospěch 
města Protivín 

  a pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje směnu části pozemku 
p. č. 2284 v kú Záboří u Protivína 
ve vlastnictví města Protivín, za 
část pozemku p. č. 2283 v kú 
Záboří u Protivína ve vlastnictví 
pana Strouhy, České Budějovi-
ce. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín 
neschvaluje výkup pozemků 
pod místní komunikací p. č. 
1465/9 a p. č. 1465/10 v kú Krč 
u Protivína za cenu dle znalec-
kých posudků. 

2.4. Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje uzavření předložené 
kupní smlouvy na pozemky pod 
MK č. 29d) Těšínov ke Kubič-
kům, p. č. 497/6 ost. plocha, 
ost. komunikace o vým. 74 m2 
a p. č. 497/7 ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. 19 m2 v kú 
Těšínov u Protivína s paní Semec-

kou, Písek, za cenu 26 Kč/m2 
  a pověřuje starostu města pod-

pisem smlouvy. 

2.5. Zastupitelstvo města Proti-
vín schvaluje směnu pozem-
ku p. č. 1527, ost. plocha, 
jiná plocha o vým. 153 m2 ve 
vlastnictví města Protivín za 
pozemek p. č. 195/47, ost. plo-
cha, ost. komunikace o vým. 
153 m2 v kú. Maletice ve vlast-
nictví paní Šilhové, Písek bez 
dalšího finančního dorovnání 
a vyhotovení směnné smlouvy 
dle přílohy 

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje prodej části pozemku 
p. č. 100/12 o vým. cca 282 m2 

a části pozemku p. č. 1361/3 
o vým. cca 447 m2, vše v kú Pro-
tivín firmě BQP CZECH, a. s. Pra-
ha 6, za cenu dohodou 350 Kč/m2 
a vyhotovení Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní dle přílohy. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje nové uspořádání 
pozemků v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy v kú Mileno-
vice. 

2.8. a) Zastupitelstvo města Pro-
tivín 

  1. přijímá finanční humanitární 
pomoc města Otrokovice vše výši 
100 000 Kč 

  2. přijímá peněžitý dar města 
Lanškroun na odstraňování škod 
po povodni ve výši 200 000 Kč. 

  3. přijímá peněžitý dar městyse 
Měřín na odstraňování následků 
povodně ve výši 50 000 Kč 

  4. přijímá peněžitý dar VÚK spol. 
s r. o. na odstraňování následků 
povodní ve výši 75 000 Kč 

  5. přijímá peněžitý dar firmy 
Hana Bísková for Body na nákup 
materiálu na odstraňování škod 
po povodni ve výši 7 000 Kč

  6. přijímá peněžitý dar p. Jiřího 
Pípala Pelhřimov na odstraňo-
vání škod po povodni ve výši 
2 000 Kč 

  7. přijímá peněžitý dar Morav-
sko-slezského kraje na odstra-
ňování škod po povodni ve výši 
70 000 Kč

  b) Zastupitelstvo města schva-
luje rozpočtové opatření č. 2 
v předloženém znění, souhla-
sí s postupnými pracemi na 
odstraňování škod po povodni 
– zadávání veřejných zakázek 
v souladu s pravidly vydanými 
ústředními orgány a pověřuje 
radu města schvalováním roz-
počtových změn v souvislosti 
s povodňovými opravami. 

   Všechny rozpočtové změny 
budou předloženy na příštím 
ZM. 

2.9. Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje Závěrečný účet města 
Protivín za rok 2012 a zprávu 
o přezkoumání hospodaření 
města Protivín za rok 2012. 

2.10. Zastupitelstvo města Protivín 
bere na vědomí zprávu o zajiš-
tění finanční kontroly u města 
Protivín a konstatuje, že zave-
dený systém finanční kontroly 
je přiměřený a účinný pro zajiš-
tění hospodárného, efektivního 
a účelného nakládání s veřejnými 
prostředky. 

3.1.  Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje poskytnutí peněžního 
daru starostovi města Jaromíru 
Hlaváčovi. 

Využijte dotačního programu

„NOVÁ 

ZELENÁ ÚSPORÁM“
na zateplení svého rodinného domu

stavební firma 
Ing. Zdeněk Hanzal – STAPRO

Nádražní 896, Vodňany

pro Vás zajistí:

projektovou dokumentaci

energetický audit

vlastní realizaci zateplení 

domu

kontakt: 603 826 947

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“ 

je 9. září 2013. 
Noviny vyjdou

v pondělí 23. 9. 2013. 

PI

IZOLACE ŠÍLENÝ – PVC FÓLIE – IPA
provádíme:

● hydroizolace a zateplení plochých střech, teras, balkónů, garáží ●
● střechy zatravněné a s kačírkem ●

● zemní izolace ●
● jezírka, bazénky pro ryby ●

telefon: 604 978 147, e-mai: tomislav.sileny@email.cz
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

V sobotu 29. června se sešli přátelé 
Těšínova a dobré dechovky. Počasí docela 
vyšlo, i když si někdo přál větší teplo, ale 
na letošní rok celkem dobré. Po nedávných 
rozmarech počasí nám všem prospělo 
zapomenout aspoň na chvíli na všední 
i ty nevšední starosti a pobavit se s přáteli 
v příjemném prostředí při poslechu nejstarší 
Jihočeské kapely Babouci. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, 

HLASUJTE PRO INFOCENTRUM
Asociace turistických a informačních center České republiky vyhlašuje soutěž 
Informačních center 2013. Pokud jste se službami protivínského infocentra spoko-
jeni, můžete poslat hlas do soutěže o nejoblíbenější infocentrum na adrese: www.
denik.cz/infocentra do 31. července 2013. 

V červnovém čísle Protivínských lis-
tů jsme uveřejnili fotografii věžičky 
památkově chráněné budovy mile-
novického statku – čp. 5. 
Vylosovanou vítězkou se stala paní 
Boušková z Protivína. Blahopřeje-
me a v Infocentru na ni čeká symbo-
lická výhra. 

Také letos zahnízdily poštolky za 
sochou světice. Ptáme se na její 
jméno a místo v Protivíně, které 
tato krásná socha zdobí. 

Odpověď volejte na telefonní čís-
lo 382 203 354, zašlete na adresu 
Infocentra: Masarykovo náměstí 37, 
398 11 Protivín, 
e-mail:infocentrum@muprotivin.cz 
nebo nás s odpovědí přijďte nav-
štívit. 

Jízdní kolo
 Protivínští policisté prošetřují krádež 

jízdního kola. V neděli 16. června mezi 
dvacátou hodinou až půlnocí kdosi kradl 
ve vestibulu Hotelu Blanice a odcizil dám-
ské jízdní kolo červené barvy v hodnotě 
přibližně 4 500 korun. Policisté případ řeší 
jako přestupek proti majetku. 

Dopravní nehoda
 V sobotu 22. června mezi půl čtvrtou 

a půl pátou odpolední došlo na parkovišti 
u vjezdu k pivovaru v Protivíně k dopravní 
nehodě. Dosud nezjištěný řidič poškodil 
pravý bok zaparkovaného vozidla značky 
Hyundai i30 a z místa ujel, aniž by věc 
řešil. Na automobilu způsobil škodu přib-
ližně 5 tisíc korun. Pokud máte k dopravní 
nehodě jakékoli informace, sdělte je pro-
sím policistům. Případ prošetřují písečtí 
dopravní policisté. 

Škodil ve školce i ordinaci
 Vyšetřovatel zahájil dne 26. června 2013 

trestné stíhání muže (1988) z Písecka, kte-
rý je v současné době ve vazební věznici 
pro jinou trestnou činnost. Má mít však 
na svědomí také vloupání do předškolního 
zařízení a veterinární ordinace v Proti-
víně. K vloupání došlo v době od pod-
večera dne 26. dubna do odpoledne dne 
následujícího. Pachatel vnikl do mateřské 
školy a v jedné ze tříd odcizil krabičku 
s finanční hotovostí. Dále se měl vloupat 
do skladu a veterinární ordinace, zde také 
odcizil finanční hotovost. Celková škoda 
přesahuje 4 tisíce korun. Případ objasnili 
policisté z obvodního oddělení Protivín, 
další vyšetřování vedou kriminalisté. 

Rychlosti
 Dopravní policisté během června 

přistihli opět několik „závodníků“ na 
silnici první třídy číslo 20 u Protivína. 

• Dne 6. června odpoledne přistihli doprav-
ní policisté dva hříšníky. V úseku mezi 
Protivínem a Radčicemi naměřili Renaul-
tu 140 km/hodině a vozidlu Suzuki 
116 km/hodině u Selibova. Následující 
den dopoledne jel mladý řidič (1983) 
s automobilem značky Škoda rychlostí 
120 km/hodině a dokonce byl pod vlivem 
alkoholu. Dechová zkouška ukázala hod-
notu těsně pod jedno promile. 

• V pondělí 10. června před devátou hodi-
nou dopoledne padl do sítě dopravních 
policistů muž (1953) s Peugeotem, který 
jel u Protivína rychlostí 123 km/hodině 
a nepředložil ani potřebné doklady k pro-
vozu vozidla. 

• Opět u Selibova jel dne 15. června řidič 
(1958) s automobilem značky BMW rych-
lostí 120 km/hodině. Šlo již o opakovaný 
přestupek řidiče. 

• Dne 26. června odpoledne ve směru 
z Maletic na Protivín naměřili policisté po 
odečtení odchylky 127 km/hodině Mer-
cedesu a dalšímu řidiči s Toyotou mezi 
Selibovem a Protivínem 124 km/hodině. 
U druhého z řidičů dokonce vyšlo najevo, 
že má vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. 

TĚŠÍNOVSKÁ NÁVES 
aneb 

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ TĚŠÍNOVSKÝCH HASIČŮ

kteří nás podporovali a pomohli nám tuto 
akci uskutečnit: Městu Protivín a starostovi 
Jaromíru Hlaváčovi, technickým službám, 
Stanislavu Dleskovi, Petru Jíněmu, Jiřímu 
Krejčíčkovi, Jiřímu Sajtlovi ml., Miroslavu 
Rychtářovi, ZD Krč, Pekárně Klas, ing. Pet-
ru Krásovi a všem, kteří pomohli připravit 
příjemné prostředí a zdárný průběh a také 
konečný úklid po akci. 

Za SDH Těšínov Jaromír Kučera
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VÝSTAVY 
V KAPLANCE

Již do druhé vydané knihy byly 
použity reprodukce výtvarných 
prací našich klientů ze sociálně 
terapeutických dílen HORIZONT. 
Prezentace knihy „Světla na zemi 
i na nebi“ byla spojená s autogrami-
ádou, proběhla v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Praze. Přijali jsme 
pozvání autora této knihy Prof. 
PhDr. Petra Piťhy, CSc. a slavnosti 
se zúčastnili. Byl to pro nás velký 
zážitek. Cesta autobusem, pohyb 
po Praze a celková slavnostní 
atmosféra spojená s podpisováním 
vydané knihy, kterou požehnal sám 
J. E. Dominik Duka, arcibiskup 
pražský a primas český. To nám ale 
moc nešlo, byli jsme pomalí a také 
z toho všeho nervózní.   –hor.– 

Autor kresby Ladislav Švejda.

Do konce července se můžete 
potěšit nejen zahradní kera-
mikou a milými obrázky Ivany 
a Jana Bambasových, ale také 
šamotovými plastikami pro-
tivínského rodáka Vlastimila 
Opavy a fotografiemi Václava 
Cingroše. 

V srpnu vás rádi přivítáme na 
výstavě obrázků Ivy Hüttne-
rové a fotografií pánů Václava 
a Radka Lenemajerových. 

INFOCENTRUM NABÍZÍ 
Nově v prodeji: 
– turistická známka a nálepka 
rozhledny Kamýk
– brožura Protivínský zámek 
v běhu staletí za 20 Kč 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Letošní konec jara přinesl pro občany 
Protivínska opět utrpení ve formě povod-
ní. Některé rodiny mají domy vyplaveny 
již po několikáté. 

Ani členové oddílu Taekwonda Pro-
tivín nemohli jen tak lhostejně přihlížet 
neštěstí druhých. Slovo dalo slovo 
a vznikla společná sbírka sportovního 
oddílu a MO SPOZ Protivín. Příspěv-
ky nosily děti i jejich rodiče. Předem 
nikdo nepřemýšlel, komu peníze dát. 
Sešlo se přes 5 tisíc korun. 

Není to mnoho, ale o to více jsou tyto 
peníze ze srdce. Vždyť jsou to peníze 
i z kapesného dětí. Sám oddíl je závislý 
na sponzorské pomoci nejen Města Pro-
tivín, ale i příznivců Taekwonda z řad 
rodičů a také MO SPOZ. Vybrané peníze 
by se jistě hodily na finančně náročnou 
činnost oddílu, ale všem bylo jasné, že je 
peněz nyní potřeba jinde. Bylo rozhodnu-
to, že když sbírka je záležitostí dětí, tak 
dar bude předán také dětem z postižené 
oblasti. Vybrána byla rodina Krsova, 
která na Ostrově v Protivíně zažila tra-
gédii se zatopením domu již několikrát. 
O chystaném předání se dozvěděla TV 
NOVA a informovala o něm v poled-
ních zprávách 20. 6. a následně vyslala 
redaktora s kameramanem za dětmi do 
Protivína. Zde byl jimi natočen příspěvek 

z tréninku dětí a následně akt předání 
peněz ze sbírky. Všem přítomným se 
jistě draly slzy do očí, když nejmenší 
členové klubu předávali vybranou částku 
do rukou maminky a jejích dvou malých 
synů s přáním, aby si mohli opravit svůj 
pokojíček, který jim zničila voda. Poté 
se všichni přítomní i s redaktorem TV 
NOVA společně na památku vyfotili. 

 Na závěr mi dovolte vyslovit poděko-
vání všem účastníkům sbírky za nezištné 
gesto pomoci postižené rodině. Nebudu 
jmenovat jednotlivé dárce, oni nečekají 
obdiv. Sami se odměnili dobrým pocitem 
ze šlechetného činu. Snad si děti ze svého 
činu vezmou něco dál do svého života 
a jednou své děti vychovají ve stejném 
duchu.  Pepíno 

HORIZONT a autogramiáda 

TAEKWONDO PROTIVÍN POMOHLOTAEKWONDO PROTIVÍN POMOHLO



KINO PROTIVÍN
srpen 2013

1.  Jaký je váš věk (napište číslovku): 

2.  Jste (označte):  ❏ muž   ❏ žena

3.  Kolikrát ročně navštívíte KINO Protivín
 (napište číslovku): ____________________________ 

4.  Jaké žánry nejvíce navštěvujete 
 (označte i více možností):
 ❏ komedie  ❏ drama
 ❏ thriller   ❏ akce
 ❏ sci-fi   ❏ animovaný
 ❏ krimi   ❏ dokument
 ❏ jiný (uveďte jaký):___________________________

5.  Vyhovuje vám v pracovním týdnu promítání ve 
středu? (označte):  ❏ ano   ❏ ne

6.  Jaký den by pro vás byl vhodnější:
 ___________________________________________

7.  O víkendu je pro vás vhodnější promítání:
 (označte):    ❏ sobota ❏ neděle

8.  Který den v týdnu je nejlepší pro návštěvu kina 
vašeho dítěte: (označte): ❏ sobota  ❏ neděle

9.  Navrhněte vámi preferované začátky promítání pro 
dospělé (nyní středa a sobota od 19.00 hodin):

 od _______ hodin

10.  Navrhněte vámi preferované začátky promítání pro 
děti (nyní sobota od 15.00 hodin):

 od _______ hodin

11.  Navrhněte vámi preferované začátky promítání pro 
mladé (nyní pátek od 20.00):

 od _______ hodin

12.  Uvítali byste promítání pro seniory?
 (označte):   ❏ ano  ❏ ne

Anketa: KINO PROTIVÍN
✄

▼ ▼ ▼

od 2. srpna do 9. srpna – NEPROMÍTÁME – DOVOLENÁ

sobota 10. srpna v 15 hodin film USA 

JÁ, PADOUCH 2
Animovaná komedie pro všechny. Když svět potřebuje hrdinu, pomůže padouch. Letos v létě 
bude nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí do kin. 
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné dospělí 130 Kč/ děti 100 Kč

sobota 10. srpna v 19 hodin film Francie

PĚNA DNÍ
Drama. Soutěžní snímek z MFF v Karlových Varech. Ve městě, kde auta mají volant v kufru, 
lidé bruslí pozpátku a klavír míchá koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin pouze v kruhu 
svých přátel Nicolase a Chicka. 
Mládeži přístupný, titulky, 125 minut, vstupné 80 Kč

středa 14. srpna v 19 hodin  film Francie

JAKO MALÍ KLUCI
Komedie. Thomas se právě zasnoubil. S vyhlídkou krásného rodinného života se setkává 
s otcem své nastávající a doufá, že mu dá své požehnání. Omyl! Přemlouvá Thomase, aby si ji 
nebral a začal si s ním užívat. 
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 90 Kč 

pátek 16. srpna ve 20 hodin film USA

WHITE HOUSE DOWN
Akční drama. Režisér slavných akčních velkofilmů R. Emmerich nás tentokrát zavede do Bílého 
domu. Mezi turisty podnikající prohlídku sídla amerického prezidenta je i washingtonský 
policista s dcerou. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 137 minut, vstupné 100 Kč

sobota 17. srpna v 15 hodin film USA 

DOBA LEDOVÁ 4
Rodinný animovaný. Ještě jste neviděli nejoblíbenější zvířecí partičku, která se vrátila do kin? 
Mamutí rodinka Mannyho, Elie, jejich teenagerská dcerunka Broskvička, lenochod Sid, šavlozubý 
tygr Dieg a potřeštěný krysoveverčák Scratt se na vás těší v dalším dobrodružství. 
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné 90 Kč

sobota 17. srpna v 19 hodin film USA

STÁŽISTI
Komedie. Starý psi klikat nenaučíš. Billy a Nick jsou přátelé, kteří půlku života strávili 
zdokonalováním svých prodejních fíglů. Svou práci povýšili na uměleckou disciplínu, přesto 
skončili na dlažbě. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 119 minut, vstupné 100 Kč

středa 21. srpna v 19 hodin film ČR

REVIVAL
Komedie pro muže, pro ženy, pro všechny. B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek a M. Geišberg 
hrají kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972 a kteří se pokusí o velkolepý 
comeback. Divácká cena na 48. ročníku MFF v K. Varech
Mládeži od 12 let přístupný, 116 minut, vstupné 100 Kč

pátek 23. srpna ve 20 hodin film USA 

SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Thriller. Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace. Že se jedná o jeden z největších 
filmů letošního roku, potvrzuje obsazení Brada Pitta do hlavní role, ale především vyjádření 
režiséra, který prý nic tak velkého dosud nenatočil. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 110 minut, vstupné 100 Kč

sobota 24. srpna v 15 hodin  film USA 

ŠMOULOVÉ 2
Rodinná komedie. V pokračování vytvořil zlý Gargamel pár nezbedných stvoření podobných 
Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci. 
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné dospělí 165 Kč/děti 140 Kč

sobota 24. srpna v 19 hodin  film USA 

WOLVERINE
Akční /dobrodružný/fantasy. Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější. Wolverine, nej-
slavnější hrdina ságy X-Men, se ve svém novém dobrodružství podívá do současného Japonska, 
aby zde otestoval svou nesmrtelnost na ostřích samurajských mečů. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 126 minut, vstupné 130 Kč

středa 28. srpna v 19 hodin film USA

MACHŘI 2
Komedie. Poté, co se Lenny se svou rodinou přestěhoval zpátky do rodného města, zjišťuje, 
že pokud se ve vaší blízkosti vyskytují bývalí školní rváči, schizofrenní řidiči, opilí policajti na 
lyžích a řada lidí v kostýmech, tak je úplně jedno, kde bydlíte…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 101 minut, vstupné 130 Kč

pátek 30. srpna ve 20 hodin film USA 

PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI
Akční. Bojuj nebo zemři. Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem. 
Válka si vyžádá milióny životů a lidstvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální 
zbraň – masívní roboty. 
Mládeži přístupný, dabováno, 132 minut, vstupné 110 Kč

sobota 31. srpna – NEPROMÍTÁME – MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
REZERVACE TÉŽ NA INTERNETU www. disdata. cz

Dům kultury Protivín  
čtvrtek 24. října od 19. 30 hodin

VLASTA REDL 
S KAPELOU

+ 5P LUBOŠE 

POSPÍŠILA
Společné turné dvou česko-moravských 
bardů a jejich jedinečných doprovod-
ných těles, večer plný krásných písni-
ček a možných nečekaných prolnutí. 
Vstupné v předprodeji 280 Kč
(na místě 310 Kč)

13.  Jaký den a čas byste zvolili?:
 ___________________________________________

14.  Upřednostňujete formát:
 (označte):   ❏ 2D
    ❏ 3D (brýle)
    ❏ nerozhoduje

15.  Jakým způsobem se dozvídáte o aktuální nabídce 
kina: (označte):  ❏ vitrina kina

    ❏ výlepová plocha
    ❏ Protivínské listy
    ❏ internetové stránky MěKS
    ❏ jiná možnost (uveďte jaká):
    ___________________________

16.  Víte o možnosti rezervace vstupenek on-line 
na stránkách http://disdata.cz/program.aspx nebo 
www.kultura-protivin.cz – předprodej vstupenek?

 (označte):   ❏ ano   ❏ ne

17.  Uvítali byste komunikaci prostřednictvím FACEBOO-
KU? (označte):   ❏ ano  ❏ ne

 

18.  Napište Vaše připomínky, přání a návrhy na zlepšení 
služeb a komfortu v oblasti provozu zdigitalizované-

ho kina:

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

  ___________________________________________

Anketní lístky můžete vyplnit na www.kultura-protivin.cz, 
vytištěné obdržíte v kině Protivín nebo knihovně. Zde také 
prosíme odevzdávejte vyplněné do 30. září 2013. 

Anketa je anonymní, pokud budete chtít uvést své jméno 
a kontakt (adresa, telefon, e-mail) zařadíme Vás do sloso-
vání o DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY NA KONKRÉTNÍ FILM. 

✄

▼ ▼ ▼

Dům kultury Protivín úterý 24. září od 19.00 hodin

NEZMAŘI 35 let na cestě – legenda folkové scény
Od 19 hodin vystoupí jako host Kristína Nídlová z Protivína 
Vstupné 120 Kč
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Ano. Pohádkového čísla 7 již dosáhly 
Městské slavnosti protivínské. Poslední-
ho dne měsíce srpna se na protivínském 
náměstí (zde již podruhé) budeme moci 
sejít s přáteli, protivínskými rodáky 
i umělci, kteří k nám zavítají. Většinou 
víme, proč se protivínské slavnosti kona-
jí koncem srpna. Jen pro připomenutí. 
Na paměť 1. písemné zmínky o Protivíně – 
– 1. 9. 1282. 

Ano Městské slavnosti protivínské 
– vždyť městem je Protivín od 27. 11. 
1899 - vydáním císařského majestátu Fr. 
Josefa I. Původní znak městyse Protivín 
byl stříbrný lev ve skoku v červeném poli 
a nápisem MĚSTYS PROTIVÍN (viz 
Památník města). 

S povýšením Protivína na město 
se měnil i městský znak (udělen 26. 8. 
1902). Tehdejší ředitel pivovaru B. Svo-
boda navrhoval rozšířit znak městyse 
o emblém pivovaru. Městské zastupitelstvo 
požádalo knížete Adolfa Josefa Schwar-
zenberga o povolení 
převzít do městského 
znaku některé části 
schwarzenberské-
ho rodového znaku. 
Schwarzenberg byl 
potěšen, že město 
uznává zásluhy jeho 
rodu o rozkvět města. 
A městský znak byl na světě! 

Byl a je symbolem města a představite-
lů města. Ti po revolučním roce 1848 byli 
/předtím rychtáři/ nazýváni purkmistry, 
později starosty. Posledním rychtářem 
a zároveň i 1. purkmistrem Protivína byl 
Václav Böhm. Purkmistrem byl volen až 
do r. 1890. Nástupcem V. Böhma byl od 
roku 1890 Václav Pexídr ml. Za jeho 
působení se právě Protivín stal městem, 
byla zbudována radnice a budova školy 
(1903). Roku1905 se starostou stává Bohuš 
Svoboda, sládek a později ředitel schwar-
zenbergských pivovarů. 

V americkém Protivině (1878) ve státě 
Iowa si dávné rodinné kořeny připomínají 
každoročně 3. srpnový víkend! Mimocho-
dem městem se Protivin stal již r. 1894, 
tedy o 5 let dříve než český Protivín – a to 
měl Protivin v roce 1894 jen necelých 1 000 
obyvatel! Inu jiný kraj, jiný mrav. 

Ale již dost historie! Žijme přítomností, 
„vychutnávejme“ si každý hezký okamžik 
uprostřed svých blízkých a buďme naladěni 
na veselou mysl. Vždyť skutečně platí: 
„Veselá mysl půl zdraví“. 

Jen dovětek! V červencových dnech 
vyšla očekávaná brožura z dílny J. Jelín-
ka, J. Pecla a J. Fröhlicha Protivínský 
zámek v běhu staletí. Objekt je bohužel 
v soukromých rukou a uzavřený. Takto si 
o něm a přilehlém parku alespoň přečteme. 
Prostřednictvím fotografií se „ podíváme“ 
i dovnitř. K dostání je v Památníku města 
a informačním centru za 20 korun. 

 Mgr. Věra Piklová, správce Památníku

Ve dnech od 29. července 
do 9. srpna bude z důvodu 
dovolené uzavřena Městská 
knihovna Protivín (včetně 
veřejného internetu). 

Kroužky od 5. září v Pastelce
• Baletní přípravka pro děti od 4 do 7 

let každé pondělí od 15.00 do 16.00
• Moderní tanec pro děti od 7 do 13 let 

každý čtvrtek od 15.30 do 17.00
• Výtvarný kroužek pro děti od 5 do 10 

let – děti se mohou těšit na malování 
a kreslení, ale také na mnoho technik 
s různými materiály
Dotazy e-mailem pastelka@umc.cz, 

přihlášky od srpna ke stažení na www. 
skp-pastelka.webnode.cz. 

24. Výstava pivních, 
trampských 
a jiných zajímavostí 
a posezení o pouti

SKLÍPEK U TOMA PROTIVÍN 
otevřeno 
od 26. do 28. července 2013
(případně po dohodě – 739 189 300)

Zve Tom Staněk, 
Pivovarská 147, Protivín 

UPOZORNĚNÍ 

PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY 

MĚSTSKÉ 

KNIHOVNY 

PROTIVÍN

LETOS JIŽ POSEDMÉ
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A že jste se toho ujal zrovna vy? Odborným zaměřením 
zoolog. 

Už jako kluk jsem se zajímal o historii. Z dějepisu jsem 
sice neměl nejlepší známky, ale ty jsem si vylepšoval různý-
mi pomůckami, jako byly husitské zbraně a modely hradů 
a zámků. Vzděláním jsem sice zoolog, ale můj zájem je 
mnohem širší, takže jsem nabídku neodmítl. Určité podklady 
jsem dostal a další jsem si našel sám. Přečetl jsem například 
Durdíkovu práci o protivínském hradu. Té bohužel běžný 
občan nebo turista nemohou rozumět, protože obsahuje 
mnoho termínů určených pro architekty a archeology. Když 
jsem prostudoval i další prameny, pochopil jsem, že není 
třeba psát tak odborně. Protože 
se domnívám, že píšu dost čtivě, 
pustil jsem se do práce. 
Dějepisci uvádějí, že hrad vznikl 
ve středověku a jeho zakladate-
lem byl Přemysl Otakar II. Ale 
jistí se slovy jako „předpokládá 
se“ a „pravděpodobně“. Copak 
to není jisté?

Byl to malý hrad a takovým 
odborníci nevěnovali takovou 
pozornost jako těm velkým, 
například píseckému. Vlastně se 
ani nezkoumaly v době, kdy se 
přestavovaly. Protivínský hrad 
několikrát měnil svou podobu. 
Po gotice byl přestavěn v duchu 
renesančním, pak barokním, jak 
vypadá dodnes. V jeho vnitřku 
jsou zachovány dvě památkově 
chráněné místnosti. Říká se, že 
to byly komnaty kněžny. 
Protivínští občané těžce nesou, 
že se nemohou podívat ani do 
parku, kam kdysi chodili na procházky a maminky tam 
vyvážely děti v kočárkách. 

V parku rostou vzácné dřeviny. Protože se v něm nehos-
podaří lesnicky, ve starých stromech jsou dutiny, vítané pro 
mnoho ptáků. Dělal jsem tam ornitologický průzkum, takže 
vím, že tam žije mnoho dutinných ptáků. 
Například datel... 

Nejen ten. Také sýkory, špačci – těch hodně, protože 
hnízdí koloniálně neboli ve větším množství blízko sebe. 
Vyskytují se tam vzácnější druhy, jako lejsek bělokrký, 
strakapoud prostřední. Na obnově parku jsem spolupracoval 
s památkáři a jednou jsem se natrefil k partě dělníků, kteří 
ve velkém kotli rozehřívali asfalt. Do ohně přikládali kusy 
dřeva a viděl jsem, že se chystají zlikvidovat i desku s jakousi 
barevnou figurou. Houkl jsem na ně, protože mě napadlo, že 
by to mohl být nějaký památečný obraz. Už ho chtěli rozští-

pat a spálit. Na desce byla namalovaná Lucrecia Borgia ze 
španělsko- italského rodu, prý velice ctižádostivá žena, avšak 
velká mecenáška umění. Obraz vystavujeme v Prácheňském 
muzeu v Písku. 
Celý život, takřka čtyřicet let, jste byl zaměstnán v píseckém 
muzeu. Nebyl to pro vás poněkud omezený prostor, pracovat 
jen v nevelkém okruhu působnosti muzea?

On zase tak malý nebyl. Jednak jsme byli oblastním muze-
em, které zahrnovalo prakticky celé Prácheňsko, a za druhé: 
v jižních Čechách jsme byli jen tři zoologové, takže jsme 
měli práce víc než dost. Ovšem přednost se dávala památkám 
po lidech a teprve potom se dostávalo na nás. Tím si nechci 

stěžovat, ale pravda je, že se 
preferovala činnost zkoumající 
lidská díla, co stvořil člověk. 
Co dělala sama příroda, bylo 
o patro níž. 
Ovšem vy jste měl příležitost 
podívat se i do světa. Bez 
vašich nálezů by nevznikla 
v Protivíně expozice exotické 
přírody. 

Jsem jedním ze zaklá-
dajících členů občanského 
sdružení Společnosti pro ochra-
nu a výzkum fauny ZOOGEOS 
BOHEMIA. Kromě výzkumů 
v naší republice jsme bádali 
v cizině. Z celkem dvanác-
ti expozic jsem se zúčastnil 
sedmi. 
Kde jste byl naposled?

V jižní Evropě v Albánii. 
Rok předtím jsem byl v Mexi-
ku. Taková expedice stojí spous-
tu peněz a bez sponzorů se nedá 

pořád jezdit na druhý konec světa. Na cestu a pobyt jsme si 
vydělávali různými průzkumy a biologickými hodnoceními. 
Jenže jak ubývají peníze, i zakázky už nemáme tak časté. Je 
jednodušší prostě napsat, že na tom místě žije zajíc a v jed-
né louži dvě žáby, než zjišťovat, že tam žije pět chráněných 
pavouků, čtyři obojživelníci a sedm druhů ptáků, a že by bylo 
třeba uvažovat o přesunutí stavby o kus dál. 
Jak bylo na poloostrově u Jaderského moře? Moc zpráv 
o té zemi nemáme. 

Je to nesmírně nádherná země, různorodá, s nádhernými 
horskými masivy. V kopcích žijí lidé ještě tradičním způso-
bem, což je dáno tím, že vysoké hory jsou nepřístupné, nedá 
se tam přijet osobním autem. Jak jsme se doslechli, má tam 
ještě existovat krevní msta. Protože Albánie chce do Evropské 
unie, vládní činitelé dělají všechno pro to, aby punc zaostalé 
země setřeli. 

 O ZÁMKU, PO NĚMŽ ZBYLA JEN
Jméno RNDr. Karla Pecla není mezi našimi čtenáři a občany Protivína vůbec neznámé. Už jsme jej jednou před-
stavili na stránkách našich listů, je autorem stálé výstavy exotické přírody v Památníku města Protivína a podílel 
se na několika publikacích, které se vážou k Protivínu. Nejnověji je podepsán pod brožurou s názvem „Protivínský 
zámek v běhu staletí.“ Že se s ním setkáváme opět po pěti letech není náhodné. Brožura „Protivínský zámek v běhu 
staletí“ vyšla díky Městu Protivínu a Městskému kulturnímu středisku. Z názvu publikace je patrné, že tentokrát 
jste se zabýval historií. Nikoliv však jen zámku, ale celého protivínského panství, které bylo rozlehlé. Původní hrad 
neměl výhradně vojenský charakter. Částečně plnil i úlohu strážní. Poblíž Zlaté stezky zřejmě hlídal brod přes Blanici 
a chránil nedaleká rýžoviště a doly na zlato. Dnes chodí kolem turisté a nemohou se dostat dovnitř, protože zámek je 
zavřený. Nepřístupný je i park. Proto Jana Jelínka napadlo, že bychom měli o zámku alespoň napsat. 

❖❖❖



V těch končinách jistě bádali před vámi i jiní přírodovědci. 
Zbylo tam na vás ještě něco zajímavého?

Západní kolegové se nehrnou tam, kde není zajištěno 
bezpečí a pohodlí. Do hor nejdou, bojí se v nich. My zase 

máme zkušenosti, 
že největší nebez-
pečí hrozí ve měs-
tech a turistických 
oblastech. S horaly 
jsme si celkem bez 
problémů poro-
zuměli. Jsou tam 
ještě mnohá místa 
neprobádaná, hlav-
ně hmyzu a brouků 
je tam spousta. Já se 
těšil na velké drav-
ce, ale orly jsem tam 
neviděl. 
Ani v chráněných 
přírodních par-
cích?

Oni tam sice dají 
ceduli, ale tím to pro 
ně končí. Neexistuje 
žádné obhospoda-
řování ani stráže. 
Žijí tam pastevci 
se stády koz a ovcí 
s jehňaty, která se 
rodí venku, a když 
je přiletí obtěžovat 
nějaký dravec, tak 
ho prostě zastřelí. 
Takže jste tam jel 
zbytečně?

Ale vůbec ne. 
Mám značně širo-
ké zájmy, poznával 
jsem různé kytičky, 
zajímala mne kraji-
na. Nikde ve středo-
evropských Alpách 
jsem neviděl tolik 
bylin na pastvinách 
a tolik nejrůznějších 
motýlů, kteří na nich 

poletují. Expedice do Albánie byla moje poslední, už nikam 
nepojedu. Přece jen mi ubývají síly a kolegové jsou výrazně 
mladší. Myslím, že jsem si těch výletů užil až dost. 
Na přírodu jste snad nezanevřel. 

Vztah k přírodě je jako víra. Nemůžete se jí vzdát, bez 
ní bych nemohl žít. V záchranné stanici v Makově vodím 
exkurze, dělám přednášky, kroužkuji ptáky, fotografuji a pří-
ležitostně něco napíši. 
Třeba i o tom, jak by si měl člověk počínat, nalezne-li v pří-
rodě nějakého polomrtvého tvora?

Taky. Pokud je to samec, na mláďata v žádném případě 
nesahat. Třeba kuna by mohla mít vzteklinu. Lidé sbírají pod 
hnízdem holátka v domnění, že vypadla. Přitom staří je vyho-
dili, protože je doba, kdy nejsou schopni je nakrmit. Sýkora 

má třeba deset mláďat a nemá všem co dát jíst. Prostě regulují 
počet mláďat. U orlů se rodí dvě mláďata, jedno větší, druhé 
menší. Když je dost potravy, dostane se na obě. U špačků 
přežijí jen ti silní, slabí zahynou. Pokud se nedostane na to 
poslední, rodiče ho roztrhají a nakrmí jím sourozence. To není 
jako u lidí, že dostanou stejně Jeníček i Mařenka. 
Ale je to kruté. 

Kdyby jim dávali stejně spravedlivě, vyhynulo by celé 
hnízdo. Ostatně dosud se tak děje u některých primitivních 
národů. 
Jste už nějaký pátek v penzi. Nemáte dlouhou chvíli?

Co vás napadá. Už jsem se zmínil, co mě drží při životě. 
Pěstuji i kaktusy a těším se z každého hlásku, který zachytím 
na mobil. Snažím se je i napodobovat, ale nemám takový hlas 
jako Karel Gott (smích). Když chcete dělat průzkum, co kde 
žije, naučil jsem se ptáky rozeznávat podle hlasu. 

Podívejte se. Přijdete pod strom a můžete tam zůstat třeba 
půl hodiny, ukroutit si hlavu a stejně nic neuvidíte. Nezjistíte, 
pokud ten hlas neznáte, kdo v té koruně zpívá. Většina lidí si 
myslí, že ptáci zpívají lidem pro radost. Kdepak. Označují si 
svoje hnízdní území. To je signál pro jiného samečka stejného 
druhu: sem mi, kamaráde, nelez. Musím uživit rodinu. Běda 
ti, když mi sem vlítneš! Když si toho soused nevšimne a na 
cizím území je krásná žížala, snaživější otec ji sezobne a jako 
nic se vytratí. Jednou jsem zakroužkoval budníčka. Malič-
kého ptáčka, který 
váží jen nějakých 
osm deset gramů, 
a nade mnou zpíval 
sameček. Jak jsem 
toho prvního pus-
til, ten nade mnou 
okamžitě vystarto-
val a srazil ho na 
louku. Považoval 
ho za soka na svém 
území. 
A co ten nejslavněj-
ší ze všech pěvců?

Jestli  myslíte 
slavíka, to je nád-
herný zpěvák. Nej-
lepší je proto, že 
jeho písničky nejsou 
jednoduché. Má je 
poskládané z růz-
ných úseků, strof, 
za hodinu bude zpí-
vat jinak. Jsou ale ptáci, kteří si melodie nakradou a pak je 
předvádějí podle svého. Třeba takový sedmihlásek si je dává 
dohromady z krátkých pasáží, které slyší kolem sebe. 
Za život jste jistě nashromáždil mnoho dojmů a poznatků, 
a navíc, umíte krásně „čtivě“ vyprávět. Jen z těch expedic 
by mohla být zajímavá kniha. Nenapadlo vás o tom, co jste 
prožil a viděl, napsat knihu?

Dokonce v počítači už mám něco napsáno. Jmenuje se to 
„Příhody z přírody“, ale nenajdete nakladatele. Když budete 
mít 150 tisíc korun, tak ji vydáte. Spíše tedy vyprávím lidem, 
co jsem zažil při exkurzích, besedách a návštěvách škol. 

Jan Chmelík
fotografie z archivu RNDr. Karla Pecla

Zachráněné prkno s Lukrécií.

PÍSNIČKA A EXPEDICÍCH ZOOLOGA
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Novinky
městské
knihovny

V tomto školním roce, tak jako 
v předešlých letech, bylo plánováno 
několik zahraničních exkurzí a výletů. 
Nejdelší týdenní exkurze do Chorvat-
ska, která měla v programu návštěvu 
NP a historických měst, se v důsledku 
malého počtu účastníků a nepříznivého 
počasí začátkem června neuskutečnila. 
Realizovaly se dva jednodenní výlety do 

německého Legolandu a jedna exkurze 
do hlavního města Rakouska Vídně, 
kde si žáci měli možnost prohlédnout 
mnohé z historických památek města. 
Věříme, že se nám v příštím školním 
roce podaří zase zrealizovat některou 
z plánovaných exkurzí a k účasti v nich 
zveme nejen žáky, ale i jejich rodinné 
příslušníky. 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

„Co se to u vás dělo?“ se mě ptalo několik lidí, kteří si všimli, že je 
pravidelně ve čtvrtek před metodistickou farou u svaté Anny a tedy i před 
Pastelkou nevídaně mnoho aut. Možná, že i vy jste si položili tuto otázku. 
Po deset týdnů každý čtvrtek se v Pastelce konaly od dubna do června 
motivační a aktivizační kurzy, jejichž cílem bylo slaďování rodinného a pra-
covního života, hledání pracovního uplatnění, role sebevědomí a image 
v marketingu, naučili jsme se sestavovat podnikatelský plán, spočítali 
jsme si ekonomickou situaci doma, tak abychom měli peníze pod kont-
rolou, pracovali jsme se stresem, učili se prezentačním a komunikačním 
dovednostem, podstoupili videotréning, řešili konflikty jak na doma tak 
v zaměstnání a probrali pracovně-právní minimum. Do projektu v Protivíně 
vstoupilo na šestnáct mužů a žen z Protivína, Strakonic, Vodňan, Písku 
a Krsic. Velkou výhodou a předností těchto kurzů bylo, že do nich mohl 
vstoupit každý, ať zaměstnaný, nezaměstnaný, na rodičovské dovolené 
nebo začínající podnikatel, který má dítě do 15 let. Celý projekt dělala 
organizace IMPAKT Společnosti pro aktivizaci periferií.

Velmi jsme oceňovali přístup všech lektorů, kteří byli profesionály 
ve svém oboru, ale především používali příklady z osobní praxe, takže 
své osmihodinové lekce propojovali nejen teorií, ale přibližovali nám celý 
seminář konkrétními příklady, což sloužilo k dobrému zapamatování 
si toho podstatného a okořenili to humorem, takže nám každý čtvrtek 
utekl jako voda. Na některé lektory věru nezapomeneme jako například 
neopakovatelná Irena Swiecicki, Doc. Dr. JUDr. Jan Hejda nebo známý 
psycholog Jeroným Klimeš. 

Během několika praktických cvičení jsme mnozí museli překonat 
sebe sama, zapřít se a udělat něco, co jsme nikdy předtím nedělali. 
Za podpory a povzbuzujících slov nejen školitele, ale také ostatních, 
kteří vstoupili do projektu, se nám to víceméně podařilo. V konečném 
důsledku jsme byli vděční za to, co jsme dokázali, kam jsme se snad 

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura

Petr Nazarov: Jižní Amerika. Z Buenos 
Aires na Machu Picchu – cestopis
Tomáš Sniegoň: Tváří v tvář severu 
– cestopisné reportáže, fejetony, příroda, 
obyvatelstvo
Alena Vondrušková: Město 
– kulturní dějiny, historický místopis
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 16 
– místopis, reportáže, turistické zajímavosti
Jaroslava Pixová: Stará Portyč a Pražské 
předměstí 
– místopis Písku, monografie, vzpomínky
Jiří Štekl: Rájem rozhlednovým 
– průvodce po rozhlednách, turistika
Veronika Hurdová: Jak přežít těhotenství 
– s optimismem se stát maminkou
Alexander Loyd: Léčebný kód 
– léčení stresu a depresí
Patricia Sparado: Važte si sami sebe 
– životní harmonie, sebeúcta, rozvoj osob-
nosti
Lothar Ursinus: Orgánové hodiny snad-
no a srozumitelně 
– alternativní léčba, biorytmy
Lise Bourbeau: Uzdrav svá vnitřní zra-
nění 
– sebepoznání, psychika, duchovní cesta

ZAHRANIČNÍ EXKURZE

MOTIVAČNÍ A AKTIVIZAČNÍ KURZY V PASTELCE
každý díky těm deseti týdnům posunuli a kde se nám otevřely nové 
obzory nebo v čem jsme si udělali větší jasno. Podnikat nebo být 
raději zaměstnancem? Odpověď na tuto otázku jsme nakonec měli 
každý jinou, protože tak to je i v životě. Co je pro nás „absolventy“ ale 
stejné-víme, že se v životě musíme rozhodovat, ale cest je více, než 
kolik jsme doteď tušili. Život si můžeme zařídit líp, než jak jsme byli 
dosud zvyklí. V každém z nás je dobrý potenciál, který je třeba objevit 
a rozvíjet. Kurzy jsme zakončili společnou večeří na Belvederu. Manželé 
Kulhánkovi z IMPAKTu všem absolventům přinesli pravý arménský 
medovník, na němž jsme si opravdu pochutnali, dostali jsme všichni 
kytičku a samozřejmě osvědčení. Těšíme se, že se setkáme zase 
27. července v Dubu na Mlýně a dozvíme se, jak jsme prakticky uplatnili 
to, co jsme se dozvěděli nebo se naučili. 

V projektu bylo myšleno také na rodiče s malými dětmi. Vždyť i oni 
mohou na sobě pracovat, chtít něco změnit, možná se vrhnout do pod-
nikání. Někteří to tak už dokonce praktikují. Jenže co s malými dětmi? 
Tuto otázku uměl IMPAKT vyřešit naprosto skvěle. Měl k dispozici 
úžasné chůvy, které se nádherně staraly o děti ve věku 8 měsíců až 
8 let. Uměly všechny dobře zabavit, vyprávěly jim pohádky, četly si 
s nimi, chodily s dětmi na zahradu a hřiště, které jsou v Pastelce k dis-
pozici. Za doprovodu bubínků, xylofonu, tamburín a paliček si společně 
zpívaly a muzicírovaly. Bez jejich trpělivosti a laskavého přístupu by 
pro mnohé účastníky kurz nebyl možný. 

Všem velmi děkujeme za opravdu kvalitní, užitečné a především 
praktické semináře, které měly smysl. Získaných rad, poznatků, prak-
tických věcí určitě mnozí využijeme. 

Projekt byl financován z fondů Evropské unie –  Evropské-
ho sociálního fondu ČR, z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost prostřednictvím společnosti IMPAKT.   M. Šálková
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Cesta ku studánkám – 3. díl
STUDÁNKA ZÁBOŘSKÁ SVATÝ FLORIAN

Stojím na kraji lesa Hájku. Slunce pozlatilo celou 
krajinu, jen tu a tam jsou v polích vidět dlouhé řasnaté 
jizvy od rychle plujících mraků. Za mnou je památný 
Zelený kříž a v dálce na stráních rozložená vesnička 
Záboří. Domky jsou viditelné v chvějícím horkém vzdu-
chu. Ptáci již dávno zmlkli. I kukačka přestala počítat 
roky. Všude je horké letní ticho…

 Dnes je naším cílem malá titěrná studánka mezi 
vesnickými domky. Studánka svatého Floriana. Studánky 
mají svoji historii a některé i zajímavé pověsti. Jisté je, že 
svatý Florian z této studánky opravdu nepil, to jméno jí 
dali zdejší hasiči. Tento světec je totiž jejich patronem. 

 Náves je tichá, liduprázdná. Vesnička však žije. Vše 
je nehybné jen na oko. Zastavujeme se u kapličky na 
návsi. Je dnes otevřená. Krajkový oltářík, skromný svatý 
obraz a dvojice světců, co 
měli stejný osud. Slunce v tu 
chvíli probodne clonu mraků. 
Jan Nepomucký a svatý Flo-
rian. Tak se jmenují postavy 
zde malované. Kaplička má 
svého ducha, vzduch voní 
čímsi neznámým. Kaplička 
je památníkem a spojnicí 
zdejších generací. Svědkem 
doby. Je mnoho takových na 
jihočeských návsích, nena-
jdeš však stejný pocit. Co 
kaplička, to jiný ozón, jiná 
atmosféra. Snad je to vos-
kem svící, snad letitým dře-
vem křížů, možná i omítkou či 
pugetem přinesených květů. 
A tak v tomto mystériu letního 
dne vlevo stojící Jan Nepo-
muk a vpravo svatý Florian 
střeží svědomitě tuto vesnici 
i její malou studánku. 

 Záboří co by ves je vesnicí 
generací hasičů. To oni upra-
vili místečko, kde prýští ze 
svahu floriánská voda. Však 
nečekejte nějakou slavnou 
velkou studánku či oko beze-
dné vody. Tahle voděnka je skromná, ale jistě poctivá. 
Každá voda ze studánek si zaslouží náš respekt. Nápis, 
co je zde, hlásá, že voda je život, život jsou lidé i zvířata 
a příroda. To svědčí o tom, že zde jistě žijí lidé, které 
ještě tato divoká doba nezkazila. Jistě vědí, jakou cenu 
má voda. Živel, který rád pomáhá, ale i zle ničí. Vesnicí 
protéká nevině Zábořský potok. Ale běda, když se roz-
běsní a chce ukázat svoji sílu. To mají hoši ze zdejšího 
cechu svatého Floriana - hasiči co dělat. Však povodně-
mi i těch nejmenších potůčků dnes pyká lidské pokolení 
za své chování k přírodě. Lidé v honbě za zbohatnutím 
přestávají rozumět právě vžitým zásadám. Příroda okolo 
nás je naší kolébkou, ale i hrobem. Lidé by si jí měli více 
vážit a ne ji jen drancovat a vlastnit. 

 Dle pamětníků tahle studánka sloužila už v dávných 
dobách. Po nesnadné práci na polích ženy jdoucí ze 
strnišť si zde chladily poškrábaná chodidla od ostrých 
stébel obilí. Voda chladila, pomáhala! Zábořská studán-
ka sv. Foriána svoji obyčejností a drobností potěší dnes 
spoustu lidí. Dala této vesnici i svůj neopakovatelný 
cejch. 

 Ještě jedna studánka byla v polích za vesnicí. Zůstala 
jen vzpomínka. Co takových míst zmizelo díky lidské 
nešetrnosti. Však vodní energie dole v zemi zůstala. 

 Další studánkou, tentokráte pro oči, je zdejší Hasič-
ská vyhlídka. Najdeš ji ve stráni nad vesničkou. Oči až 
zabolí při pohledu na vzdálené křivky hor v dálkách, 
na stoupající mlhy z luk a plání blat. Oči září i poblíže 
stojícímu muži. Podvečer nám poskytl nevšední pohled 
na vzdálenou Šumavu. Kvítky modravých čekanek se 

volně kývaly na holostráni 
vyhlídky. Na kámen usedl, 
představte si, vrabec. Roz-
čepýřený, divoce hopsající. 
Dříve velice obyčejný ptáček, 
dnes již skoro někde vzácný. 
Starší muž, opírající se stále 
o své kolo, se dlouze podíval 
do lesů a hor v dálce a pra-
vil: „Boubín má šedivou 
čepici z mlh, to bude, vážení, 
brzy pršet. “ Najednou jsem 
si uvědomil, že již nevidím 
lesíky v rovinách. Kam se 
poděly? To mlha táhnoucí se 
z blat je s podvečerem opa-
trně ukryla. Musím říci, že 
to byl opravdu velice dobrý 
nápad zde vysoko nad ští-
ty chalup Záboří zbudovat 
tuhle vyhlídku. Vysoko nad 
bývalým lomem, kde se dříve 
těžil kámen. Však každý ví, že 
dívat se do dálek je osvědče-
ný recepis na dobrou náladu 
a také pramen poznání. Lidé 
by měli vědět, jak se nazývají 
kopce, na které hledí. 

 Tam za vzdálené hory na 
jihu při hranicích dříve za minulých časů jezdívali z této 
vesničky formani pro sůl, železo i další potřebné věci. 
Bylo to drsné, nebezpečné řemeslo. 

 Na východní straně vidíš hřebeny Protivínských hor 
a blíže borůvkové smutné lesy Famfírů. Tam také najdeš 
všude studánky. 

 Znovu jsem se vrátil ku studánce sv. Floriána. Chvíli 
jsem si odpočinul na lavičce a sledoval ptáčka v kro-
penatém kabátku. Sluneční paprsky se již nad krajinou 
dávno stáhly. Blížila se již doba sv. Anny. Z nebes spadlo 
pár dešťových kapek. Starý muž měl pravdu. Studánky 
potřebují vodu. Večer padl na studánku svatého Flori-
ána. Pršelo!

 –Sládek Petr–
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Pohádková kovárna v Selibově vás srdečně zve na léto v pohádce!
Otevřeno máme o prázdninách každý den od 10 do 17 hodin. 

Připravujeme pro vás:

sobota 17. srpna – Loučení s prázdninami 

Čertovské posvícení

Moc se na vás těší čerti, hastrmani, víly 

a ostatní pohádková havěť z kovárny

Více informací – telefon 724 913 100, 604 900 985

e-mail: info@pohadkovakovarna.cz

web: www.pohadkovakovarna.cz

BOHOSLUŽBY 
o Svatoanenské pouti 

Římskokatolická farnost Protivín

sobota 27. července 
 kostel sv. Anny, od 18 hodin
 Svatoanenské náměstí
neděle 28. července 
 kostel sv. Alžběty, od 8 a od 10 hodin
  Masarykovo náměstí 

Foto nahoře
V pondělí 17. června se v obřadní síni 
Městského úřadu Protivín uskutečnilo 
slavnostní rozloučení s 2. Mateřskou 
školou v Protivíně. Kulturní program 
si pro děti připravil pěvecký sbor ze 
Základní školy Protivín pod vedením 
paní učitelky Lenky Přástkové. Na kyta-
ru je doprovázel pan učitel M. Novák. 

Foto dole a vpravo
Druhé rozloučení, tentokrát s děvčaty 
a chlapci z 1. Mateřské školy v Protivíně 
a Mateřské školy v Krči se uskutečni-
lo ve středu 19. června. Také pro ně 
vystoupil s programem pěvecký sbor 
ze Základní školy v Protivíně.
 

Foto J. Mošovská

PEDIKÚRA
SIMONA RYCHLÁ

Drlíčov 156, Písek
(při dermatologické ordinaci MUDr. L. Pumprové)

mobil 606 621 628
● Odborné ošetření 
 zarůstajících nehtů a kuřích ok 
 kosmetikou GEHWOL

● Relaxační masáže chodidel

 Pro členy 

 o. s. Svazu zdravotně postižených 

 sleva 20% při každé návštěvě. 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

POHŘEBNÍ SLUŽBA
HABICH PÍSEK a okolí
od roku 1994
  Budějovická 436 (vedle Jikastu)

 Jeronýmova 312 (z Prokopovy ulice)

www. pohrebnisluzbapisek. cz

e-mail: habichj@seznam. cz
   telefon: 382 213 541, 382 224 477

     stálá služba SO, NE a svátky: 602 472 885

ZNAK KVALITY

PI

 Náplní červnové valné hroma-
dy občanského sdružení zdravotně 
postižených bývá pravidelně zhodnocení 
činnosti za 1. pololetí a upřesnění plánů 
do konce kalendářního roku. Letos se 
valná hromada konala 25. června. 

I přes nepříznivé počasí všechny pře-
kvapila velmi dobrá účast členů. 

Po zahájení předal předseda František 
Muzika slovo paní Mgr. Věře Piklové, která 
pokračovala svým vyprávěním o historii, 
vzniku a rozvoji města a připravila pro 
všechny přítomné leták s připomínkou 
důležitých dat, která se vážou k Protivínu. 
Pro lepší přehled a zapamatování byl text 
doplněn obrázky. 

Činnost za uplynulý půlrok hodnotil 
pan F. Muzika. Nejprve hovořil o tradičním 
zájezdu na jarní HOBBY v Českých Budě-
jovicích. Letos poprvé byl zaznamenán 
menší zájem oproti předchozím ročníkům. 
Proto se také bude uvažovat o možné změ-
ně za jinou aktivitu, samozřejmě podle 
zájmu členů. 

I v letošním roce jsou zajištěny jeden-
krát za 14 dní jízdy autobusem na místní 
hřbitov. Přes prvotní zájem není tato služba 
příliš využívána. Nabídka jízd na hřbitov 
platí pro všechny občany, není určena jen 
členům OSZP. Členové výboru pravidelně 
navštěvují nemocné a imobilní osoby, které 
vždy potěší zájem i drobná pozornost. Sou-
částí červnových valných hromad se stalo 
i blahopřání členům, kteří v daném roce 
dovrší významné životní jubileum - 80 let 
věku. Letos jsou to tři ženy, kterým i touto 
cestou přejeme jen to nejlepší. 

Členské příspěvky byly, až na několik 
málo výjimek, zaplaceny všemi členy. Také 
o poukázky na masáže u paní Svobodové 
a pedikúru paní Rychlé je trvalý zájem. 
Děkujeme jim oběma za ochotu, s jakou 
vycházejí lidem vstříc při objednávce ter-
mínů své služby. 

V závěru valné hromady byly přijímá-
ny přihlášky na zájezd do Klokot, Tábora 
a Bernartic, který se uskuteční v úterý 3. 
září. V současné době zbývá ještě několik 
volných míst, případní zájemci se mohou 
hlásit u paní Anny Skalové. V podzimním 
termínu je plánován i zájezd do divadla 
v Českých Budějovicích. Rádi bychom 
získali vstupenky na známou Offen-
bachovu operetu „Orfeus v podsvětí“. Až 
ji Jihočeské divadlo zařadí do repertoáru, 
budeme intenzivně usilovat o získání vstu-
penek. Není to jednoduché, ale věříme, že 
uspějeme. 

Pravidelně jedenkrát měsíčně se konají 
schůze výboru. Na nich je kontrolováno 
i operativně upřesňováno plnění plánu 
činnosti a současně jsou prováděny drobné 
úpravy podle momentálních potřeb organi-
zace. Rok 2013 zakončí 3. valná hromada 
v úterý10. prosince, která bude mít bohatší 
program. Také si řekneme, co se nám v prů-
běhu roku podařilo. A samozřejmě na ní 
bude představen i plán na rok 2014. 

Přejeme vám hezké a zdravé léto!
 Za výbor OSZP Zdeňka Vojtová  

NARODILI SE
❀ 16. 6. syn Petr
 Bc. Lucii Říhové z Protivína
❀ 1. 7. dvojčata 
 Tobiáš a Matyáš Bouškovi
 Sylvii Faktorové z Protivína
❀ 10. 7. dcera Sofie Vítková
 Veronice Turnerové 
 z Protivína
❀ 13. 7. dcera Hana
 Vendule Sedláčkové 
 z Myšence

ZEMŘELI
✝ 30. 6. Jan Varyš
 72 let, Myšenec
✝ 8. 7. Rosalie Toušková
 88 let, Protivín
✝ 15. 7. Václav Batista
 77 let, Maletice
✝ 15. 7.  Jan Vopava
 Záboří, 47 let

VZPOMÍNKA
Dne 24. července uplyne dvacet 
let, co nás opustila maminka paní 
Marie Tesařová z Myšence. 

S láskou vzpomínají 
dcera Marie Kolářová 

a syn Miroslav Tesař s rodinami

VZPOMÍNKA

Dne 18. srpna

by se dožila 

100 let 

paní Blažena Růžičková, 

roz. Škrnová z Protivína. 

Stále vzpomínají 

syn Jiří a dcera Anna s rodinami. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji pro-

sím tichou vzpomínku. 

VALNÁ HROMADA 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Mamince Sylvii Faktorové z Protivína se narodila dvojčata Tobiáš a Matyáš Bouš-
kovi z Protivína. Gratulujeme!
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Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín
ve spolupráci s Městem Protivín 

pořádají
25. ročník turistického pochodu 

a cykloturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 7. září 2013 od 7.30 do 
9.30 hodin na náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 20 Kč, 
děti do 15 let 10  Kč

PĚŠÍ TRASY:
15 km: Protivín – Žďárské 
Chalupy – Krč – Bečelov 
– Protivín

CYKLISTICKÉ TRASY: 
(vhodnější pro krosová a horská kola)
20 km: Protivín – Benešovský Mlýn 
– Myšenec – Bečelov – Protivín
50 km: Protivín – Kloub – Heřmaň – Hůr-
ky Semice – Paseky – Nuzov – Nová Ves 
– Bečelov – Protivín

Odměny: Po úspěšném absolvování 
obdrží každý účastník malé občerstvení, 
pamětní list a malou upomínku na akci. 

Byly sice už téměř čtyři hodiny, když jsme 
se vypravili na vyjížďku na kole. Přes Krč do 
Záboří a dále na Bílou Hůrku. Farní kostel 
z roku 1300 s dlouholetou tradicí a velmi pěk-
ně upraveným hřbitovem už z dálky vykukoval 
mezi jarní zelení a žlutými řepkovými poli. 
Měli jsme štěstí, protože Protivíňák Honza 
Vaňata, který se o kostel stará, tam právě pečo-
val o záhonky a vzal nás nahoru do věže. Jsou 
tam čtyři zvony – Zikmund, Maria, Václav 
a Vojtěch. Jejich zvonění je řízené elektricky 
a každý zvoní někdy jindy. Někdy dokon-
ce i všechny najednou, např. při pohřbech. 
Vyslechli jsme si i malý „výklad“ a jejich his-
torii. Mezi dřevěnými žaluziemi sice nebylo 
moc vidět do dálky, ale zážitek to pro nás byl. 
Dále jsme to vzali přes Malešice do Sedlce, 
kde také Protivíňák pan Jaroš čepuje protivín-
skou dvanáctku. Sedělo se zde příjemně, ale to 
už se sluníčko schovávalo a my vyrazili přes 
Lhotu domů. Kilometrů to moc nebylo, ale 
výšlap se nám moc líbil.  D. Neškodná

●  Kdo daruje funkční automatic-
kou pračku do SKP Pastelka? 
Budeme moc rádi, když zavolá-
te nebo pošlete sms na telefonní 
číslo 608 519 929 nebo napíše-
te e-mail na pastelka@umc.cz. 

 Domluvíme odvoz a odvezeme. 
●  Koupím pole pro poctivé české 

sedlačení v duchu našich před-
ků. Platba ihned. 

 Telefon 773 452 566

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PŘES VRCHOL

Bylo to už dávno, ale já to vidím 
pořád, jakoby to bylo včera. Tenkrát 
jsme byli tým jako každý jiný. Ovšem 
všechno se mělo změnit. Už od dětství 
jsme vyrůstali jako jiné děti. Odma-
la do nás bylo vnášeno vše o hasičích 
a určeno nám bylo být výjimeční. Tre-
nér se nám věnoval každým dnem a my 
jsme se zlepšovali den ode dne. Ten žár 
a vášeň k tomuto sportu by pohltily úpl-
ně každého. Byli jsme jak vlna tsunami, 
která drtila všechny soupeře, kteří se jí 
postavili do cesty. 

 Když nám bylo 15 let a nastal náš 
poslední pokus zvítězit nad soupeři a sami 
nad sebou, stalo se něco zvláštního. Naše 
srdce tlouklo trošku rychleji. Tep byl tak 
zvláštní a v očích se nám promihla jen 
jediná věc. Teď nebo nikdy. Musíme 
vyhrát. Naše výkony byly tak dokonalé, 
tak přesné, jako nikdy předtím. Všichni 
nás povzbuzovali a nám to dodávalo ještě 
více energie. Vypadalo to, jako že jsme 
to dokázali. Jenom že při poslední disci-
plíně na nás zaútočila závist. Rozhodčí 
nám naše sny a touhu vyhrát navždy zne-
možnil. Zvednul nám neprávem červený 
praporek. Jiskra v očích mladých dětí 
zmizela a zůstal po ní jenom stín. Vše 
bylo zbytečné. 

 Po dvou letech se ale ukázala ještě 
jedna a poslední šance na to dokázat 
naši výjimečnost. Dokázat, že my jsme 
byli ti, kteří měli tenkrát vyhrát. Zbyli 
jsme 4 z naší vítězné sestavy. Ovšem my 
jsme si našli lidi dost odvážné na to, co 
nás čekalo. Rok plný tréninků a soustře-
dění, ale dočkali jsme se. Soutěž v našem 
milovaném sportu. Ta zář v očích ožila 
a duch sportu se v nás začal probouzet. 
Ty výkony, které jsme předtím nedokázali. 
Dokonce i stadión povstal a začal nás 
nabíjet tou energií jako před 3 lety. A už 
je to tu zase. Vítězství jsme měli na dosah 
ruky. Polední disciplína a ten stejný roz-
hodčí co předtím. A najednou jak když se 
to vítězství vytratilo. A je po disciplíně. 
Čas byl neuvěřitelný a my čekali na zved-
nutí praporků. Ta snaha a ta vytrvalost 
se nakonec vyplatily. Rozhodčí zvednul 
bílý praporek. 

Vyhráli jsme.

VÍTĚZNÁ POVÍDKA
V letošním okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí získal v kategorii L1 
literární práce zlatou medaili Václav Šupitar ml. z SDH Milenovice. Gratulujeme!

TIP NA VÝLET…
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V sobotu 22. června se na stadionu 
SKP v Českých Budějovicích kona-
la krajská soutěž Jihočeského kraje 
v požárním sportu. Již po šesté v řadě 
na této soutěži naši muži nechyběli 
a po loňském smolném 4. místě chtěli 
letos útočit na místa vyšší. A cíl se nám 
dařilo plnit již od první disciplíny (běh 
100m s překážkami), kdy se nám podařilo 
zaběhnout tři časy pod 20 sekund a Vác-
lavu Kostohryzovi dokonce čas 18:54! 
Tento čas byl celkově 6. nejlepší! Díky 
těmto skvělým časům nám průběžně pat-
řilo 3. místo, když jsme na druhé Hoštice 
u Volyně ztratili 1, 4 sekundy a čtvrtý 
Lišov jsme porazili o 0, 06 sekundy! Dru-
hou disciplínou byla štafeta na 4x100m 
s překážkami. Zde jsme opět skonči-
li třetí za opět bezchybným Pikovem, 
který jasně soutěži vévodil a druhými 
Hošticemi u Volyně. Na dalších místech 
za námi se pořadí dosti proházelo a my 
po této disciplíně měli na průběžném 
3. místě náskok na 4. až 6. tým 4 body 
a na vedoucí Pikov jsme ztráceli 4 body 
a na druhé Hoštice u Volyně jsme ztráceli 
pouhé 2 body! Na řadě byla již poslední 
disciplína a my vycítili, že úspěch je na 
spadnutí. Útoky se letos běžely poprvé 
dvoukolově, z nichž se počítal ten lepší 
útok. I přes malé zaváhání našeho prou-
daře se nám podařil velmi slušný čas 
29,37, který v prvním kole nikdo nepře-
konal. Co se nepodařilo v prvním kole, 
se podařilo hned v druhém. My jsme 
měli neplatný pokus a netrpělivě jsme jen 
sledovali, kdo náš čas překoná. Jedinému, 
kterému se to podařilo, bylo družstvo 
Šipouna (okres Prachatice) s časem 
28,59, úplně stejný čas jako jsme měli my 

se podařilo zaběhnout můžům z Lišova 
a tak  jsme netrpělivě čekali už jen na 
konkurenty v bojích o medaile Pikov 
a Hoštice u Volyně. V předposledním 
rozběhu dne se představil Pikov, který 
ale náš čas nedokázal překonat a s časem 
29,8 nakonec obsadil v disciplíně požární 
útok až 4. místo. Jako poslední běželi 
muži z Hoštic u Volyně a když na časo-
míře přeskočil čas 30 sekund (s časem 
32,2 obsadily 6. místo) mohla vypuknout 
velká radost našeho týmu, protože jsme 
v celkovém pořadí přeskočili doposud 
druhé Hoštice u Volyně a v celkovém 

Téměř pět set diváků během sobotního dvaadvacátého 
června zhlédlo přehlídku elitních starých i novějších trak-
torů všeho druhu. S názvem „Zetor 2013“‚ již vstupujeme 
do druhého ročníku s ředitelem soutěže Václavem Brožem 
a jeho týmem místních pořádajících  hasičů. Tentokrát do 
Záboří přijelo na třicet traktorů a traktůrků tovární i domácí 
výroby. Soutěžilo se nejprve v rychlostním závodě členitým 
terénem na čas. Druhá část závodu byla techničtější, závodníci 
museli nejprve proběhnout s kolcem se slámou brankami 
a poté projet s traktorem a vlekem slalom mezi tyčkami, dále 
zacouvat do pomyslné garáže a projet cílem. Nezapomněli 
jsme na děti, které soutěžily s traktůrkem v jízdě zručnosti. 
Na závěr byla pro diváky připravena nesoutěžní disciplína, 
a to jízda traktorů bahnem. 

 Těšíme se na další ročník „Zetor 2014“. 
Jko., Foto Petra Pekárková

pořadí jsme skončili na 2. místě se ztrá-
tou pouhých 2 bodů za vítězným Pikovem 
a s náskokem 2 bodů na třetí Hoštice! Na 
historickém úspěchu se podíleli i naši 
dlouholetí kamarádi z SDH Milevsko 
Jan Pavlín a Pavel Richter, za což jim 
velice děkujeme. 

Úspěch našeho okrsku Protivín na 
krajské soutěži pak dovršili v neděli 
23. června dorostenci z Milenovic, kte-
ří byli doplněni o dorostence z našeho 
SDH, když celou soutěž ovládli a zajis-
tili si postup na republikové kolo 
v požárním sportu. Gratulujeme!

HISTORICKÝ ÚSPĚCH MUŽŮ SDH KRČ

Na fotografii úspěšný tým SDH Krč na krajské soutěži Jihočeského kraje pro rok 
2013. Zleva stojící: Jaroslav Adamec, Michal Dlouhý, Václav Kostohryz, Jan Bína. 
Zleva sedící: Jiří Hanzl, Tomáš Vlášek, Pavel Richter (SDH Milevsko). Zleva ležící: 
vedoucí družstva Jiří Kašpírek, Ondřej Pavlas. Chybí: Jan Pavlín (SDH Milevsko) 
a Pavel Kohout. 

V ZÁBOŘÍ ZASE ŘÁDILY TRAKTORY
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Fotbalové informace
„A“ sehrálo poslední mistrovské utkání na půdě zachraňující se Želče. 
Bez několika klíčových hráčů v úporném vedru nedokázali soupeře 
přehrát. 
Želeč – Protivín  2:0 (1:0)
Vyrovnané utkání rozhodla standardní situace na konci 1. poločasu, 
kde jsme byli nedůrazní a nedokázali jsme odražený míč dostat od 
naší branky. V druhém poločase jsme byli živější, snažili jsme se dostat 
k domácí brance a ohrozit ji. Naše střely však končily vedle. Domácí 
zvýšili Barteskou po samostatné akci. Střídání a změna rozestavění 
zvedlo naši hru, ale v koncovce jsme byli hodně slabí. 
Hodnocení sezóny slovy trenéra Kobetiče:
Zápasy – odehráli jsme jak výborné (Týn, Katovice, Ševětín poločas), tak 
dobré (Sez. Ústí, Dříteň, Planá od 20. min., Bernartice, Olešník) i méně 
dobré (Hradiště) také ale špatné (Chýnov, Čimelice). Na těch špatných 
nesu určitý podíl viny, kde jsem si uvědomil možnost lepší přípravy 
mužstva na utkání. V utkáních se zlepšila defenzívní činnost mužstva, 
kdy jsme obdrželi méně branek. V ofenzívních činnostech to už tak slav-
né není. Rychlý protiútok s rychlým přechodem se nám poměrně dařil. 
V postupném útoku a v činnostech v soupeřově velkém vápně máme 
velké nedostatky. Počet střelců branek je hodně nízký. Při možné neúčasti 
J. Vorla by mohly vzniknout problémy a bez branek se vítězit nedá. Ve 
vyrovnaných utkáních jsme si nedokázali pomoci úspěšným vyřešením 
standardních situací. Celkově vnímám jarní období jako neúspěch co se 
týče počtu bodů a postavení v konečné tabulce. Na druhou stranu jsem 
rád, že mohu pracovat s tímto mužstvem, protože v sobě má kouzlo, 
pro které se fotbalu věnujeme. 

Konečná tabulka I. A třídy, skupiny A:
Rk.  tým  záp.  +  0  –  skóre  body  (prav.)
1.   Čimelice 26  17  5  4  46:25  56 (17)
2.   Týn  26  16  5  5  41:19  53  (14)
3.   Hradiště  26  14  2  10  56:41  44  (5)
7.   Protivín  26  9  8  9  41:39  35  (-4)

Tabulka střelců:
1.   Jaromír Vorel FK Protivín   21
2.   Marek Šafárik TJ Hradiště   18
3.   Milan Barteska Sokol Želeč   17
11.   Zbyněk Vorel FK Protivín   7

„B“. V dohrávce předposledního kola s mužstvem Albrechtic nebylo 
od samého začátku pochyb o vítězi. Protivínští hráli lehce, s chutí kom-
binovali a stříleli hezké góly. Výsledek 3:0 je pro hosty ještě přijatelný. 
Dvakrát střílel Dolejš, třetí gól byl vlastní. 
V posledním kole Protivín hostil Borovany a i přesto, že dostali příležitost 
další hráči, kteří nesehráli tolik zápasů, zápas skončil debaklem hostů 
6:0. O branky se rozdělili V. Mikulenka 2, Štumpfal 2, Jíška a Jelínek. 
Mužstvo má asi 3. příčku předplacenou, umisťuje se na ní pravidelně již 
několik let. Funkci rezervního týmu plní velmi dobře, objevují se v něm 
hráči nejen základního kádru, ale i dorostenci nebo hráči „A“ týmu, kteří 
pouze střídají. 
Nejlepším hráčem týmu byl v jarní části sezóny Michal Čech, nejlepším 
střelcem Petr Sládek se 7 brankami, za ním následuje Jiří Křišťál se 7 
a Rosťa Dolejš se 6 brankami. 

Rk.  tým  záp.  +  0  –  skóre  body  (prav.)
1.  Kluky  26  22  3  1  98:27  69  (30) 
2.   Hradiště „B“  26  16  5  5  61:31  53  (14)
3.   Protivín „B“  26  13  6  7  53:37  45  (6)
12.   Skály  26  9  1  16  38:63  28  (-11)
13.   Milenovice  26  5  9  12  41:62  24  (-15)

Dorost – závěrečná utkání
Také dorost jedno své utkání dohrával, ve Vlachově Březí, s výsledkem 
6:2. 
V posledním zápase ve Vacově opět prohrál, tentokrát 6:0. Budiž hráčům 
omluvou, že konec sezóny postihlo několik hráčů zranění a zápasy dohrá-
vali v 9 až 10 hráčích. Úkolem vedení týmu a vedení klubu bude posílit 
kádr, doplnit ho novými hráči, aby se takový konec již neopakoval. 

Tabulka I. A třídy dorostu
Rk.  tým  záp  +  0  –  skóre  body  (prav.)
1.   Vodňany  22  19  1  2  103:28  58  (25)
2.   Osek  22  14  4  4  80:33  46  (13)
3.   Čkyně  22  14  2  6  58:42  44  (11)
8.   Protivín  22  8  1  13  40:80  25  (-8)

St. žáci – závěrečná utkání
Hradiště A – Protivín  6:0
Protivín – Vlachovo Březí  6:0 
Trenér Radek Slavíček: V týmu se během ročníku vystřídalo 20 aktivních 
hráčů, z toho 14 starších žáků, průměrná účast na zápase je 13. Všech 
osmnáct utkání odehráli Vojtěch Cina a Filip Dědič, jarních devět odehráli 
ještě Michal Šefránek, Láďa Vejšický, Adam Slavíček a Roman Dodič. 
Po podzimní části jsme byli na prvním místě, ale přestože jsme si udrželi 
domácí neporazitelnost (neztratili jsme ani bod), na hřištích soupeřů 
jsme na jaře dvakrát prohráli a jednou remizovali. Celkově jsme obdrželi 
nejméně branek. 
Nejlepší střelec Ladislav Vejšický 31 gólů 
Nejužitečnější hráč Vojtěch Cina
Osobnost týmu Michal Šefránek 
Do dorostu odchází opory týmu Vojta Cina, Láďa Vejšický a Filipové 
Dědič a Fürst. Přejeme mnoho zdaru ve vyšší kategorii. 
Závěrem bychom rádi poděkovali za spolupráci trenérům mladších 
žáků, Bláhovi a Vláškovi a pánům Rychlému a Cingrošovi za pomoc při 
organizaci zápasů. 

Rk.  tým  záp  +  0  –  skóre  body  PK  (prav.)
1.   Hradiště  18  15  2  1  104:30  49  2  (20)
2.   Protivín  18  13  2  3  83:25  42  1  (14)
3.   Vimperk  18  12  1  5  62:37  38  1  (10)

Ml. žáci – závěrečná utkání
Hradiště A – Protivín  8:0
Protivín – Vlachovo Březí  1:5 
Branka Pechouš

Rk.  tým  záp  +  0  –  skóre  body  PK  (prav.)
1.   Hradiště  16  13  2  1  112:17  43  2  (17)
2.   Vimperk  16  12  3  1  131:22  40  1  (15)
3.   Vodňany  16  9  0  7  79:41  27  (3)
4.   Protivín  16  9  0  7  63:52  27  (3)

Přípravky
Letošní sezóna byla jednou z nejvydařenějších, co se přípravek týká. 
Kromě přeborníka okresu vybojovali kluci i neoficiální titul přeborníků 
kraje, když zvítězili v Lomnici nad Lužnicí na turnaji vítězů okresu. Byl 
to vlastně kvalifikační turnaj o postup do krajského přeboru přípravek. 
Vzhledem k tomu, že po sezóně přechází téměř všichni hráči do mladších 
žáků, FK Protivín na postup nereflektuje. Na úplný závěr sezóny si ještě 
„odskočili“ vyhrát turnaj do Blatné. 
Hodnocení sezóny slovy trenéra Pavla Novotného: „Vyplatila se nám 
poctivá příprava. Začali jsme už vlastně v prosinci a i přes velkou marodku 
jsme trénovali 3x týdně. Pak začal kolotoč přípravných turnajů, na kterých 
jsme se umisťovali na předních pozicích. Mistrovská utkání odehráli 
všichni hráči a byli maximálně vytíženi. Bylo to dobře zvláště pro mladé 
kluky, kteří šli výkonnostně hodně nahoru. Myslím si, že i po odchodu 
opor obou týmů nebudeme muset mít obavy o příští sezónu a budeme 
útočit na čelo OP. Letošní soutěž naše dvě mužstva naprosto ovládla 
a jediným kvalitním zápasem za jaro bylo zase derby AxB. 
Chci poděkovat i klukům, kteří pomáhali mladším žákům. Dodávali do 
mužstva potřebnou kvalitu. Dále samozřejmě mému kolegovi Lubošovi 
Veselému a v neposlední řadě všem rodičům za to, že byli klukům velkou 
oporou a pomáhali, kde bylo potřeba.“ 

Tabulka okresního přeboru
Rk.  tým záp +  0  –  skóre  body  (prav.)
1.   Protivín „B“  18  18  0  0  288:43  54  (27)
2.   Protivín „A“  18  14  1  3  200:49  43  (16)
3.   Hradiště „A“  17  11  0  6  141:86  33  (6)

Nejlepší střelci soutěže:
 Vojík Tadeáš Protivín „B“   128
 Štěpka Vojtěch Protivín „A“   81 > > > > >
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Můžeme se učit ze svých chyb... tajenka (1. – 4. díl). Joseph Murphy
Vyluštěnou tajenku zašlete do 31. srpna 2013 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 červnových novin se stává paní Hanzlíková z Protivína. Blahopřejeme. 

FK PROTIVÍN 
NEZŮSTAL STRANOU

Na závěrečné „dokopné“ vyšel z vedení 

klubu návrh na uskutečnění sbírky na pomoc 

mužstvům, postiženým povodní. Jednomyslně 

bylo schváleno, že peníze věnujeme našim nej-

bližším sousedům, Blaníku Milenovice. Stejně 

tak, že svůj poslední mistrovský zápas ode-

hrají na našem hřišti zdarma. Mezi hráči bylo 

vybráno 5 tisíc korun, dalších 5 tisíc korun bylo 

přidáno z účtu klubu. Celkovou částku předali 

Protivínští při zmíněném zápasu předsedovi 

Blaníku panu F. Kaliankovi. 

Milenovickým přejeme, aby se na svůj útul-

ný stadiónek mohli co nejdříve vrátit. 

Václav Křišťál, předseda FK Protivín

 Bečvář Tadeáš Protivín „B“   80
 Urban Michal Protivín „A“   45

Výsledky turnaje vítězů okresů:
Utkání ve skupině:
Protivín – Blatná  14:4 
Branky: Vojík 5, Štěpka 4, Polanský 3, Bečvář, Svatoš, Viktora
Protivín – Meteor Tábor  5:5 
Branky: Vojík 2, Bečvář, Svatoš, Dobeš
Protivín – Lomnice nad Labem  17:5 
Branky: Vojík 7, Urban 5, Bečvář 2, Svatoš 2, Polanský
Semifinále:
Protivín – Čtyři Dvory  12:3 
Branky: Vojík 4, Štěpka 4, Bečvář 2, Svatoš 2, Sochora
Finále:
Protivín – Třeboň  11:6 
Branky: Vojík 6, Urban 2, Štěpka, Svatoš, Sochora
Konečná tabulka:
1.  Protivín
2.  Třeboň
3.  Meteor Tábor
Tadeáš Vojík byl vyhlášen nejlepším hráčem tohoto turnaje. 

Václav Křišťál a trenéři

Fotbalové informace
> > > > >
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V sobotu 6. července se na slunné 
Moravě v Uničově - na Šibeníku jelo 
„Mistrovství České republiky 2013“. 
Startovalo celkem 208 závodníků. 

Poté, co Jan Seidl vyhrál závod Čes-
komoravského poháru v Přerově a v Pra-
ze Bohnicích odjel na Moravu už v úterý  
individuálně trénovat a připravovat se 
nejen na domácí „Mistrovství“, ale i na 
závěrečné Mistrovství Evropy v Belgii 
13. 7. a na Mistrovství světa 24. - 28. 7. 
v Aucklandu na Novém Zélandu. V kate-
gorii boys 8 Honzík dominoval v každé 
rozjížďce, trať se mu líbila, skákal a jízdy 

si vysloveně užíval. Obhájil titul Mistra 
ČR z loňska. V cíli na něj čekal reportér 
ČT4 s otázkou: „ Jaké to je být Mistrem 
republiky?“ Honzík odpověděl: „Na star-
tu jste strašně nervózní a nevíte, jestli 
budete první, druhý, třetí nebo i čtvrtý. 
Ale když dojedete jako první, tak jste 
šťastnej a vysílením už ani nezvednete 
ruku.“ Titulu si moc váží a přivezl si do 
Protivína svůj doposud nejvyšší 56 cen-
timetrů vysoký pohár a mistrovský dres. 
Honzíkovi přejeme hodně štěstí a odvahy, 
protože se postaví na start s těmi nejlep-
šími z celého světa.   

S OČIMA NAVRCH HLAVY 
ANEB VŠÍMEJTE SI DETAILŮ

Celé prázdniny a září se můžete zapo-
jit do kampaně Sítě mateřských center 
s názvem „S očima navrch hlavy“, kte-
rou v Protivíně ve spolupráci s Infocen-
trem pořádá Mateřské centrum Pastel-
ka. V Infocentru si vyzvednete pracovní 
list s mapkou, který vyplníte a vhodíte 
do schránky Pastelky. Na trase jsou pro 
děti připraveny drobné odměny. V úterý 
1. října proběhne slosování o tři ceny. 
Kampaň je vhodná pro všechny, ale pře-
devším pro rodiny s malými dětmi a děti 
školního věku. 

Srdečně zveme k zapojení se a obje-
vení detailů města Protivína. 

Text k foto:
Na fotografii zleva Ondra Matějík B9, Michal Hrazdíra B7 a Jan Seidl B8 - Mistři 
České republiky v Bikrosu -Uničov 2013. Foto Jan Seidl. 

V pátek 21. června  se usku-
tečnila již II. Velká Zumba párty 
na Belvederu v Protivíně. Sešlo se 
nás na pět desítek tančících Zum-
bic z Protivína, Písku, Vodňan a 
přilehlých vesnic, které svou účastí 
a zaplacením vstupného pomohly 
postiženým povodněmi. Počasí nám 
přálo a protančily jsme v rytmech 
Zumby nejen úvodní dvě hodiny, ale 
opakovaně jsme se vracely na parket 
až  do pozdních nočních hodin. Ener-
gii jsme doplnily „Zumba dortem“, 
kterým nás překvapila naše šikovná 
cukrářka Katka. Akce se nám letos 
opět vydařila a myšlenka „Pomoci 
tancem postiženým lidem povodněmi“ 
se splnila nad očekávání. Výtěžek ze 
vstupného ve výši 7 tisíc korun jsem 
ve středu 26. června osobně předala 
starostovi Města Protivína. 

Velký dík patří také sponzorům 
akce: SHOEMAKER, I-SERVICES, 
FOR BODY, ALEA SPORTSWEAR, 
VODŇANSKÉ KUŘE, PROTON 
OKNA, PIVOVAR PROTIVÍN.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
Městu Protivín za distribuci plakátů 
zdarma, Radce Švábové za grafický 
návrh plakátu zdarma a všem, kteří 
přispěli pro dobro věci.

Přeji vám slunečné prázdniny plné 
odpočinku a v září se na vás opět těším 
při rytmech Zumby!

Hana Bísková, vaše instruktorka
www.for-body.cz

Na fotografii zleva Ondra Matějík B9, Michal Hrazdíra B7 a Jan Seidl B8 
– Mistři České republiky v bikrosu – Uničov 2013. Foto Jan Seidl.

Poděkování 
všem účastníkům 
a sponzorům akce

 II. VELKÉ ZUMBA PÁRTY

▲ ▲ ▲

HONZÍK SEIDL OBHÁJIL TITUL MISTR ČR


