
ROČNÍK XXI ● číslo 9 ● září 2013 ● 18  Kč

Poslední prázdninovou sobotu se konal 
již sedmý ročník protivínských slavnos-
tí. 31. srpna se na Masarykově náměstí 
a v zámku sešlo přibližně 3 tisíce návštěv-
níků. Obyvatelé Protivína i ti, kteří přijeli 
z více či méně vzdálených vesnic a měst, 
mohli zhlédnout tradiční řemeslnou výrobu, 
vystoupení skupin i jednotlivců různého 
uměleckého zaměření, zábavný a vzdělá-
vací program pro děti i dospělé. Po celém 
náměstí bylo možno navštívit prodejní 
stánky s občerstvením i nápoji a vybrat si 
z jejich bohaté nabídky.

O nezapomenutelný hudební zážitek se 
postarali David Koller & Band, No Name, 
Žlutý pes, Ondřej Havelka & Melody Makers, 
Maxim Turbulenc, Kristína Nídlová, Babouci, 
Traband a Mladá dudácká muzika Strakoni-
ce. Skvělou podívanou pak bylo vystoupení 
Siláka Franty, klauna Bublíka, fakírská show 
Al Dahar, ohňová show Amanitas, vzdušná 
akrobacie Cirkusu Tety, taneční vystoupení 
skupin Flamenco a Drákulových nevěst, 
exhibiční vystoupení Taehan – taekwondo 
Protivín a Cobra Ryu Strakonice, představení 

Město Protivín a Fotbalový klub Protivín
Vás zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
(2 tenisové kurty, beach volejbal, pétanque, tenisová zeď)

PŘIJĎTE SE PODÍVAT 
V NEDĚLI 20. ŘÍJNA 2013 

OD 14.30 HODIN NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ.
Těšíme se na vás

= VII. Městské slavnosti protivínské
DOBRÁ NÁLADA, SPOKOJENOST A RADOST

divadelních a tanečních souborů Kamarádi 
Brno, Zlatá lilie Ražice, Loudadlo a Facka. 
Bylo možné vrátit se do historie díky šermíř-
ské a divadelní společnosti Rival, historické 
střelnici nebo Landsknechtskému ležení 
s historickým stanem.

Své vědomosti si každý mohl rozšířit 
i komentovanou prohlídkou Kaplanky Pro-
tivín a Památníku města Protivín. Účast-
níky a zároveň těmi, které bylo možné 
obdivovat, se stali také příslušníci zvířecí 
říše, a sice koně a dravci, prostřednictvím 
ukázek a povídání Jezdeckého klubu Šárka 
Protivín a sokolnického kroužku VOŠL 
a SLŠ B. Schwarzenberga Písek. Malí náv-
štěvníci ocenili další nabízené možnosti, 
jak se aktivně zapojit a zasportovat si, a to 
na lezecké stěně, trampolíně či skákacím 
hradu. Velmi poučné byly prezentace 
činností členů DDM Písek, Pionýr – PS 
Protivín, Horizont Protivín a Apicentrum 
Protivín.

Organizace byla skvěle zvládnutá 
zejména díky sehraným týmům z městského 
úřadu, technických služeb, hasičů a policie. 
Bez nich by se tato akce dala jen těžko 
zrealizovat.

Největší mé poděkování si bezesporu 
zaslouží paní Karfíková a její tým z měst-
ského kulturního střediska, a to za vynika-
jící přípravu slavností a výběr účinkujících 
interpretů.

Všichni se těšíme na další, v pořadí 
již VIII. slavnosti města, a doufáme, že 
se nám podaří je připravit stejně tak, jako 
v letošním roce.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Foto Marie Černá
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 2. září jsme zahájili nový školní rok. Po prázdninách, které se 

díky krásnému počasí vydařily, přišlo do školních lavic letos 403 žáků. Po 
několika letech jsme překročili hranici 400 žáků. Je to hlavně díky silnému 
nastupujícímu prvnímu ročníku, ve kterém máme 59 žáků. Škoda jen, že 
se jejich počet nepřehoupl přes šedesát, protože pak bychom mohli zřídit 
tři první třídy. V celkovém stavu se počet žáků vzhledem k loňskému roku 
zvýšil o sedmnáct žáků. Přejeme všem úspěšné vyšlápnutí do nového škol-
ního roku.  Foto J. Mošovská

Ve dnech 27. 7. – 3. 8. se uskutečnil zájezd ZŠ Protivín do Jeseníků. 
Obdivovali jsme krásy hor z nejvyššího vrcholu Pradědu, Kralického 
Sněžníku, navštívili jsme lázně Jeseník a na vlastní kůži vyzkoušeli Pries-
niczovy koupele. Velice zajímavé bylo vidět výrobu Olomouckých tvarůžků 
v Lošticích, ruční výrobu papíru a zámek ve Velkých Losinách. Za výborně 
zorganizovaný zájezd děkujeme Olze Závorkové a CK Evrotours Písek.

Účastníci zájezdu

Základní škola Protivín osla-

ví v letošním roce 110. výro-

čí svého vzniku – ve středu 

2. října 2013.

Zveme všechny bývalé pracov-

níky, žáky a přátele školy na 

Den otevřených dveří.

Na škole budou probíhat spor-

tovní turnaje a jiné žákovské 

aktivity. V podvečer proběhne 

setkání bývalých pracovníků 

školy.

O podrobnějším programu 

budeme informovat na pla-

kátech.

Slavnostní večer se bude konat 

od 18 hodin v Alšově síni.

OZNÁMENÍ SBĚRU PAPÍRU
ZŠ Protivín pořádá 

dne 16. října v 7 hodin
na dopravním hřišti u školy

sběr papíru, kartonu, 
víček a plastových lahví

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST!

Beseda s pediatrem a poslancem 
Martinem Gregorou

Zveme rodiče, prarodiče, peda-
gogy, pracovníky s dětmi a mládeží 
i širokou veřejnost na besedu známé-
ho a renomovaného dětského lékaře 
MUDr. Martina Gregory ze Strakonic. 
Bude čas i na naše otázky. Dozvíme 
se mnoho praktických a užitečných 
rad ve čtvrtek 10. října od 20 hodin 
v Pastelce. Beseda bude spojena se 
křtem jeho nové knihy.

S očima navrch hlavy
Do konce září je možné zapojit se 

do kampaně Sítě mateřských center 
S očima navrch hlavy, kterou v Proti-
víně připravila Pastelka ve spolupráci 
s infocentrem. Kampaň je určena pro 
rodiny s malými dětmi a děti mladšího 
školního věku. 1. října vylosujeme tři 
výherce. Pracovní listy s pokyny jsou 
k dispozici v infocentru.

PASTELKA POŘÁDÁ



pokračování na 5. stránce
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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 informováni 
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

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
NA NOVÝ POSTUP

při vymáhání dluhů na místních poplatcích

V měsíci září a říjnu 2013 bude v Protivíně  prováděna rekonstrukce 
Družstevní ulice. 
V souvislosti s uvedenou rekonstrukcí je z důvodu zajištění bezpečnosti 
uzavřeno dětské  hřiště Hrádek. Boxy na popelnice budou v rámci rekon-
strukce komunikace odstraněny a nahrazeny kontejnery.  Žádáme občany 
o respektování dopravního značení – uzavírky a pohyb chodců ve vyme-
zených prostorách s nejvyšší opatrností. J. Fialová

Městský úřad v Protivíně, odbor výstavby, dopravy a ŽP 

V měsíci červenci u příležitosti protivínské poutě byly slavnostně uvede-
ny do provozu parkové cvičební prvky, které naše město získalo v rámci 
„Programu rozvoje venkova“ v prvním dotačním kole projektu „Zdraví nás 
baví“, který realizují MAS rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les 
– Netolicko a MAS Vodňanská ryba. Tyto cvičící stroje jsou umístěny v par-
ku za Domem s pečovatelskou službou a jsou určeny pro zdravý pohyb 
dospělých a seniorů.

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 16. 7. 2013

–  souhlasí s objednáním komplexního hod-
nocení stavu 124 stromů, dosud nehodno-
cených, u firmy SAFE TREES, s. r. o. , Na 
Štěpnici 945, 665 01 Rosice, nacházejících 
se v lokalitě parku u Sv. Anny, Svatoanenské-
ho náměstí, u „kuželníku“ a sokolovny Proti-
vín a dopravního hřiště u ZŠ Protivín v ceně 
25 000 Kč bez DPH

 a dále souhlasí s lokalizací ostatních 545 
dřevin v ceně 10 000 Kč bez DPH a digita-
lizací pořízených dat;

 zároveň souhlasí s jednáním ve věci 
prodeje pozemku p. č. 781 v kú Protivín od 
Římskokatolické farnosti Protivín, Masary-
kovo nám. 36, 398 11 Protivín

–  schvaluje uzavření mandátní smlouvy na 
zpracování projektové žádosti dle Operační-
ho programu Životní prostředí zaměřené na 
projekt Zateplení a výměna oken – Mateřská 

ZDRAVÍ 
NÁS BAVÍ
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Městská knihovna 
v Protivíně se v letoš-
ním roce stejně jako 
v minulých letech 
zapojí do 17. ročníku 

Týdne knihoven. Ve veřejných knihovnách 
po celé republice budou probíhat v týdnu 
od 30. září do 4. října nejrůznější akce, 
zaměřené zpravidla na cílovou skupinu 
návštěvníků. Heslem letošního ročníku je 
S námi jen all inklusive!

• Protože je mezi čtenáři Městské knihov-
ny Protivín stále velký zájem o literaturu 
o zdravém životním stylu, psychologii 
a alternativní medicínu, pamatujeme 
na tyto zájemce už delší dobu výběrem 
knižních novinek a tématikou výběru 
přednášek a besed v Domě kultury 
Protivín.

• Proto byl také pozván letošní host – Ing. 
Miroslav Hrabica. Své knihy o zdraví 
představí veřejnosti na přednášce „Co 
nám tělo nemocí nebo bolestí říká“ ve 
čtvrtek 3. října od 18 hodin v Domě 
kultury.

• Dětské návštěvníky do 10 let čeká 
u příležitosti Týdne knihoven soutěž 
„Poznej ilustraci z dětské knihy“ aneb 
„Jak se jmenuje pohádková postava?“ 
Zájemci o účast obdrží v knihovně lís-
tek se zadaným úkolem a zde ho také 

doplněný do pátku 4. října odevzdají. 
Kromě odpovědi na otázku je nutné na 
něm uvést své jméno, příjmení a kon-
taktní údaje. Ze správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce, kterého 
odměníme dvěma volnými vstupen-
kami na dětské divadelní představení 
„Kterak Beruška Uška o 7. tečku přišla. 
“ Pohádka vypráví o putování berušky 
za ztracenou tečkou. Diváci se v neděli 
13. října od 15 hodin v Domě kultury 
naučí mnoho písniček, navštíví vodní 
říši a zažijí hodně legrace.

• „Poznáváme zajímavé knihy a jejich 
autory“ – tak se jmenuje naše nabídka, 
kterou mohou využít všichni čtenáři, 
kteří chtějí poznat tituly z archivu 
knihovny. Zájemci obdrží nabídku 
u výpůjčního pultu.

• V Týdnu knihoven bude už tradičně 
registrace nových čtenářů po dobu jed-
noho roku zdarma.

• Pro čtenáře jsme připravili kolekci 
nových knih. Převládat v nich budou 
tituly pro malé děti, jež jistě ocení 
i maminky, které k nám přivádějí nové 
čtenáře.

• Aktuální katalog všech titulů je k dispo-
zici na adrese http://protivin.knihovny. 
net//katalog/baze.htm.

Po celý rok nabízíme:
– donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným občanům
– možnost si žádaný titul zamluvit
– meziknihovní výpůjční službu
– kopírování z knihovního fondu
– registrovaným čtenářům 1 hodinu práce 

na internetu zdarma
Zveme všechny občany k prohlídce knihov-
ny. Hromadné exkurze je potřeba telefonic-
ky dohodnout.
Kontakty: telefon 382 251 806, knihovna@
kultura-protivin.cz
Výpůjční doba: pondělí, středa a pátek 
9 –11 hodin a 13 – 18 hodin

Strojírenská firma Edscha Automotive Kamenice s. r. o. pořádala ve druhé polo-
vině srpna XI. ročník Uměleckého sympozia Jana Nemcika „Souznění Vysoči-
ny a Bavorska“. Akce se konala v Kamenici nad Lipou, Hauzenbergu a Pasově. 
Na pozvání firmy se sympozia zúčastnil akademický malíř Petr Pfleger 
z Protivína.Na fotografii pan Pfleger v přístavu lodí v Pasově. 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
Dne 7. srpna v nočních hodinách 

nás postihla živelná pohroma. Chtěli 
bychom tímto vyjádřit poděkování 
za ochotu a likvidaci vodňanským 
hasičům, protivínským technickým 
službám, panu Janu Jelínkovi, vedou-
címu stavebního odboru, a Jaromíru 
Hlaváčovi, starostovi města.

rodina Krejčova z Protivína

PODPOŘTE 
ZÁBOŘSKÉ HASIČE

Podpořte Zábořské hasiče v soutěži 
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU. V této 
soutěži jsou sbory dobrovolných hasičů 
hodnoceny podle společensko-kultur-
ních akcí, které pořádají. SDH Záboří 
postoupilo v této celorepublikové sou-
těži v oblasti jižních a západních Čech 
do užšího pětičlenného finále. Do něho 
náš sbor nominovala odborná porota za 
akci II. ročník setkání traktorů v Záboří 
„ZETOR 2013“. O celkovém vítězi roz-
hodne veřejnost prostřednictvím SMS 
zpráv a prostřednictvím internetového 
hlasování.

Prosíme hlasujte pro SDH Záboří pro-
střednictvím SMS zpráv ve tvaru HASICI 
ZCS4 na číslo 900 77 06, nebo prostřed-
nictvím internetových stránek www.dob-
rovolnihasiciroku.cz.

www.sdhzabori.cz

Týden knihoven 
v PROTIVÍNĚ



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 5. stránka

dokončení ze 3. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

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

škola Protivín II s mandatářem GARANTA 
CZ a. s. , České Budějovice

 a pověřuje starostu města podpisem smlou-
vy

–  bere na vědomí předložený zápis ze schůze 
zdravotní a sociální komise, která se konala 
dne 9. 7. 2013

 a souhlasí s pronájmem uvolněných bytů 
v DPS

–  schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajiš-
tění administrace – řízení projektu Zateplení 
a výměna oken – Mateřská škola Protivín“ 
s Evou Čechtickou, Soběslav

 a pověřuje starostu města podpisem smlou-
vy o dílo

–  schvaluje smlouvu o propagaci města Proti-
vín při pořádání mezinárodního cyklistického 
etapového závodu OKOLO JIŽNÍCH ČECH 
v předloženém znění

 a souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku ve výši 10 000 Kč z propagace 
města

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 21. 8. 2013

–  pověřuje OS Technické služby, pouze 
p. Veselého k podávání žádostí ke káce-
ní dřevin za město Protivín a následně 
k nakládání s vytěženou dřevní hmotou 
včetně prodeje

–  bere na vědomí předložený zápis č. 6 z jed-
nání komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 19. 8. 2013

 a souhlasí s pronájmem uvolněného bytu 
na adrese Protivín, Družstevní 892

–  schvaluje uzavření mandátní smlouvy na 
zajištění technického dozoru stavebníka při 
provádění stavby „Protivín – rekonstrukce 
Družstevní ulice“ s firmou MZ TENDER 
s. r. o. , Písek

 a pověřuje starostu města podpisem smlou-
vy;

 zároveň bere na vědomí, že činnost koor-
dinátora BOZP bude zajištěna samostatnou 
objednávkou u firmy MZ TENDER s. r. o. , 
Písek

–  ukládá finančnímu odboru – správě majet-
ku zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
p. č. 2304 v kú Protivín

–  souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 

vtokového objektu – stavidel Myšenec

–  souhlasí se zrušením výpovědí nájemních 
smluv podaných ke dni 30. 9. 2012 Zeměděl-
skému družstvu Krč, Osevě Protivín – ZOVD, 
Ing. Raabovi a panu Kučerovi

 a souhlasí s cenou za pronájem pozemků 
2 500 Kč/ha

 a ukládá finančnímu odboru – správě majet-
ku zveřejnění záměru pronájmu pozemků 
v kú Selibov, Smrkovice, Myšenec, Maletice, 
Záboří u Protivína, Krč u Protivína a Těšínov 
u Protivína

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. 
Hlavničkou – REKO Plzeň – dle předložené-
ho návrhu s tím, že pravidelné prohlídky 
mostů budou prováděny 1x ročně

–  bere na vědomí předložený zápis z jed-
nání komise zdravotní a sociální dne 
19. 8. 2013

 a souhlasí s pronájmem uvolněného bytu 
na adrese Masarykovo nám. 21 (DPS)

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 4. 9. 2013

–  bere na vědomí informaci o naleze-
ném majetku – kanalizaci pod pivovarem 
a postup, kterým bude situace a stav této 
kanalizace prozatímně řešen

–  souhlasí s pronájmem části pozemku 
p. č. 2406, trvalý travní porost o výměře cca 
150 m2 v kú Protivín

 a ukládá finančnímu odboru správě majetku 
zveřejnění záměru pronájmu části pozem-
ku

–  souhlasí se stavbou – připojení parcely 
č. 66/9 v kú Těšínov u Protivína k distribuční 
soustavě E. ON za účelem výstavby rodin-
ného domu

–  souhlasí s navýšením ročního příspěvku pro 
ZŠ Protivín o 70 000 Kč

 a doporučuje zastupitelstvu města navýšení 
příspěvku ZŠ ke schválení

–  souhlasí s výjimkami z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách 1. MŠ Protivín a 2. MŠ Protivín dle 
návrhů ředitelek obou MŠ, když požadované 
počty dětí ve třídách jsou v souladu s § 2 
odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání 
č. 14/2005 Sb. , v návaznosti na § 23 odst. 
5 zák. č. 561/2004 Sb. , v platném znění 
(školský zákon)

–  na základě provedeného zadávacího řízení, 
kde rozhodujícím kritériem pro posouzení 
nabídek byla nejnižší nabídková cena,

 vybrala zhotovitelem stavby „Zateplení 
a výměna oken – MŠ Protivín“ firmu Š+H 
Bohunice, s. r. o. Temelín 3; nabídková cena 
díla 3 592 233 Kč bez DPH

–  svolává veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Protivín na úterý 24. září 2013 od 
18 hodin do společenské místnosti v areálu 
hřiště FK Protivín

–  souhlasí s přijetím movitého daru – obrazů 
a rodinných předmětů – malíře Jiřího Kolá-
ře

 a doporučuje zastupitelstvu města přijetí 
daru ke schválení

Letošní 40. ročník výstavy ZEMĚ 
ŽIVITELKA byl další příležitos-
tí pro prezentaci umění pekař-
ských a cukrářských mistrů. 

Hlavním prezentačním místem 
byl prodejní stánek v pavilonu T 
vedle hlavního podia. Tento stánek 
byl v rámci členství protivínské firmy 
v potravinářském klastru CHUTNÁ 
HEZKY JIHOČESKY. Byly zde pre-
zentovány pekařské a cukrářské 
výrobky včetně letos oceněných 
výrobků na potravinářské soutěži 
CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY – 
Řez tvarohový s brusinkami a Řez 
třený s borůvkami. O zboží byl veli-
ký zájem a domů se auto vracelo 
zcela prázdné. Zákazníci oceňovali 
chuť a vzhled výrobků a vraceli se 
ke stánku i opakovaně.

Kromě tohoto stánku se firma 
prezentovala svými výrobky v rám-
ci expozice AGRÁRNÍ KOMO-
RY JIHOČESKÉHO KRAJE, kde 
výrobky ochutnala řada význam-
ných hostů. V neposlední řadě 
se KLAS prezentoval na stánku 
úspěšné protivínské firmy AG Blat-
ná pana Šatry a pana Hofmana. 
Zde pekárna zajišťovala pohoštění 
po celou dobu výstavy.

Úspěšná prezentace naší firmy 
je oceněním poctivé práce všech 
zaměstnanců pekárny a cukrárny 
KLAS a zviditelněním poctivé prá-
ce potravinářského podniku z Pro-
tivína. Tímto chci zaměstnancům 
jménem firmy poděkovat za odvá-
děnou práci.

Josef Kubička, výrobní ředitel
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Nejprve snad bychom měli povědět, odkud se bonsaje k nám 
dostaly?

Všeobecně převládá názor, že jejich domovinou je Japon-
sko. Skutečně však s jejich pěstováním začali ve starově-
ké Číně, a to už hezky dávno. Před více než dvěma tisíci 
roky. Každý rod měl své tvary a metody. Do Japonska se 
dostalo toto umění až v šestém 
století našeho letopočtu a není 
bez zajímavosti, že ve spojení 
s šířením budhismu. Na rozdíl 
od tradičního čínského způsobu 
je pro japonské bonsaje charak-
teristická větší elegance. A slo-
vo bonsaj znamená v překladu 
rostlina v ploché míse.
Nepřeslechl jsem se? Říkal jste 
umění?

Jako ostatní druhy východ-
ních umění je i pěstování bon-
saje spojeno s filozofií. Od člo-
věka vyžaduje nejen ohromnou 
trpělivost. Také, jak se zmiňuje 
literatura, i moudrost, srdečnost, 
ohleduplnost.
Může tedy evropský člověk 
pochopit i tuto filozofii?

Není to snadné, ale bude-li se 
k rostlinám chovat vážně a pro-
jevovat dostatek pracovitosti, 
a neváhám říct i lásky, může se 
jí hodně přiblížit. Abych to řekl 
lapidárněji: kdyby někdo zasadil 
koště a očekával, že mu vykvete, 
těžko by se něčeho dočkal (smích). Je to strašně dlouhodobá 
záležitost.
Jak dlouho se bonsajím věnujete vy?

Pomalu už třicet let. Jednou jsem byl na nějaké výstavě a tam 
mě bonsaje tak zaujaly, že jsem si pár stromečků hned koupil. 
To jsem ovšem ještě nevěděl, co jsem si na sebe upletl. Co dají 
za práci a co vyžadují, aby nějak vypadaly. Pravidelně se jim 
– denně – věnovat a dvakrát až třikrát za den zalévat.
Čím se bonsaje liší od běžné pokojové rostliny?

Velikostí. Často se mě lidé ptají, jak vyrostou vysoko. Odpo-
vídám, jak je necháš. Podle velikosti rozlišujeme miniaturní do 
patnácti centimetrů, střední do šedesáti a velké do sto dvaceti 
centimetrů. Nejpopulárnější jsou právě ty nejmenší, kterým se 
říká „panenkové.“ Jejich krása a křehkost mají na někoho působit 
až magicky, vyvolávající mimovolné chvění.
A na vás?

Na mě působí uklidňujícím dojmem. Když jsem ještě dělal 
ve fabrice a večer se vracel celý utahaný, stačilo, abych se prošel 

po zahradě a za hodinku ze mne všechno spadlo a cítil jsem se 
jako po osvěžující lázni.
Jakým dřevinám dáváte přednost? Máte jich v celé zahradě 
požehnaně.

Roste mi jich tu asi šedesát, bonsají mám samozřejmě méně. 
Pro miniaturní stromky se nejlépe hodí rostliny s malými listy 

a chvojím. Jehličnany nejsou tak 
háklivé, přežijí i jedno zanedbání, 
kdežto listnáče, které mají větší 
plochu díky listům, ztrácejí vlh-
kost dřív než jehličnany. Žádné 
zvláštní druhy však nemám, jen 
běžné – buk, dub, modřín, boro-
vici.
Jak se docílí toho, že bonsaje 
vypadají jako zmenšené kopie 
stromů?

Člověk si vyhlédne místo, 
kde se nacházejí nálety stromů. 
Vybere si pět sedm let starou 
sazeničku a tu přenese k sobě na 
zahradu. Já jsem si na ně založil 
školku a v ní rostou normálně 
jako v lese. Když za čas povy-
rostou, vezmu rýč a opatrně je 
„orejpám. “ Přerýpám kořeny 
a tím sazeničku přinutím, aby 
si udělala nové výživné koře-
ny. Přenesu ji do větší nádoby, 
kýblu nebo květináče, a tam ji 
nechám zase rok uzrát. Tvarovat 
začínám, až když se začnou dělat 
větvičky, které zastříhávám, aby 

vznikala koruna a požadovaný tvar.
Promiňte mi, ale nedopouštíte se na přírodě násilí, když ji 
přizpůsobujete k obrazu svému?

Ani bych neřekl, protože já ty rostliny neničím, nýbrž jen 
odstraňuji přebytečné větve. Prostě ji dělám hezčí.
Na první „poslech“ se zdá být ten váš koníček celkem snadno 
„ovladatelným“ …

… pokud, jak znovu zdůrazňuju, budete mít dost trpělivosti, 
protože trvá hodně dlouho, než se dočkáte nějakého úspěchu. To 
není, jako když si vysadíte rajčata a do půl roku je sklízíte.
Bonsaje se staly u nás velice populární. Čím to?

Jednak jsou svým způsobem módní, jednak dost lidí začíná 
stále více lnout k přírodě a takhle mají možnost mít ji v malém 
doma.
Stalo se vám, že se něco nepovedlo?

Jako při každé práci se občas přihodí, že vám něco nevyjde. 
Stačí špatně střihnout a jedna dírka v koruně zkazí několikaleté 
úsilí. Nebo jak se větvičky drátují k vytvoření tvaru, nechají se 

BONSAJE SE NEDAJÍ PĚSTOVAT JAKO
Víme my vůbec, co všechno kolem nás žije, kvete, voní a roste? Buď divoce, anebo vypěstované pro okrasu. Některé druhy 
rostlin jsou vzácnější, jiné důležitější pro užitek, příkladně v lékařství a potravinářství. Mnohé jsou nám zvlášť milé a ty 
vyznamenáváme mimořádnou přízní a péčí, neboť jsou nejen krásné na pohled, ale vábí nás i nádhernými vůněmi. Levan-
dule, růže, fialka, konvalinka, karafiát, některé druhy narcisů …
Vedle nespočetné řady květin a léčivých bylin existuje i mnoho rostlin, vyrůstajících až do závratné výše, a jiné, jimž není 
dána ztepilost, se sotva drží metru. Ani nejsou domovem v naší krajině, ale už se tady tak ujaly, že se staly oblíbenou rost-
linou: miniaturní stromy v květináčích – bonsaje. V Protivíně jejich dlouholetým pěstitelem je třiasedmdesátiletý Václav 
Kup z Libochova.
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zarůst dráty, to se pak dost těžce napravuje. Podobně jako když se zdá, že stromeček málo roste, nedaří se mu, a tak, abyste ho 
povzbudili, dopřejete mu víc hnojiva. To není dobré, protože v tu ránu vyrazí větvičky na všechny světové strany.
Ne každý, kdo by měl zálusk na bonsaje, má ovšem tak svatou trpělivost jako vy. Dají se koupit už hotové?

Samozřejmě, jako dneska všechno. Takový zájemce si ovšem musí připravit větší peníze. Alespoň pět tisíc, ale taky třicet čtyřicet 
tisíc. To by mi ale nebavilo, přijít k hotovému. Já mám radost, když můžu začít pěkně od začátku, od semenáčku a sledovat, jak se 
pomalu, pomaloučku mění a sílí v kmínku, 
nabírá listí nebo jehličí. Jako tamhle ta boro-
vička (ukazuje pan Kup na výpěstek v rohu 
zahrady). Našel jsem ji nedaleko Protivína, 
v lomu, kde se kdysi těžila cihlářská hlína, 
a je tam nepřeberné množství náletů. Líbila 
se mi, že jak na ni padl jiný strom, našla si 
pod ním cestu a zkroutila se jako paragraf. 
Řekněte, není to nádhera?
Všechno, co vám tu roste, působí neobyčej-
ně romanticky, malebně, člověk se nemůže 
vynadívat na tu neokázalou krásu. Líbí 
se mi, i jak citlivě jste zahradu ozvláštnil 
kameny. Nijak násilně, jak se teď snaží 
někteří lidé vystavovat na odiv kdejaký 
„šutr. “

Taky jsem je nesebral na kdejaké cestě, 
ale přivezl až od Purkarce.
Vy jste, pane Kupe, vyučeným zahradní-
kem, že všechno tak dobře ovládáte?

Vůbec ne. Jsem klukem z vesnice, 
z Chvaletic, takže jak říkal nebožtík Men-
šík, ráno jsem šlapal po slepičincích… Jsem 
strojař. Dlouho jsem pracoval v Premovce a potom už v penzi jsem ještě pro pivovar opravoval pivní zařízení. Jsem ryzí samouk, 
který si přečetl kdejakou knížku. Ty bonsaje mě však tak vzaly, že jsem jim propadl na celý život.
Taky jste jim zpíval? Kytkám prý se má zpívat, nebo alespoň na ně mluvit, aby pěkně prospívaly.

Leda bych jim pouštěl muziku z gramofonu (smích). Někdy si však s nimi povídám, to ano. Ono vám to nedá, když se jim daří, 
abyste je nepochválil. Ovšem taky jim vyhubuju (smích).
A co takhle na výlet do Japonska? Tam byste se nevypravil, abyste na vlastní oči viděl to jejich staletími utvářené umění?

Což o to, to bych rád viděl. Jenže Japonsko je trochu z ruky, a pak – navštívit ho obnáší velké finanční náklady. Jet tam jen na 
týden, to by se nevyplatilo, a pobýt tam dva tři měsíce, to si může dovolit málokdo. Co jsem si přečetl, návštěvy přijímají laskavě. 

Pořád se uklánějí, ale ta jejich zdvořilost má 
své meze a něco stojí. Vždyť i u nás, když 
si jen jdete prohlédnout nějakou zahradu, 
zaplatíte vstupné.
V Japonsku i Číně mají být speciální školy, 
kde se adepti učí umění bonsají.

To je pravda. Kdo se chce stát bon-
sajistou, musí počítat s několika léty učení. 
Dva roky „zametá jen listí“, než se dostane 
k něčemu pořádnému. Sáhnout na bonsaje 
se dovoluje jen vybraným jedincům po pěti 
šesti letech! Já tedy skromně zůstanu doma 
u svých rostlinek, kde je mi nejlépe. Taky 
jich teď už nemám zdaleka tolik. Bývaly 
doby, kdy jsem jich pěstoval až sto šedesát. 
Jednou se mě zeptal vnuk: „Dědo, a když 
jich máš tolik, stačíš je vůbec ošetřovat?“ 
Povídal jsem mu: „Když je dobré počasí 
a začnu v dubnu, v říjnu jsem hotový. “ Teď 
už těch pár pro svou radost a pro ukázku 
hostům snadno obstarám.

Jan Chmelík 
fotografie Sylva Karfíková

RAJČATA – VYŽADUJÍ I KUS KUMŠTU

Zleva: modřín opadavý, buksus, habr, modřín, a japonský jalovec. 

Buk lesni a jeřáb.
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NA JEDNIČKU 
(možná i s hvězdičkou)

Jestliže se říká, že sedmička je šťastné 
číslo (samozřejmě jak pro koho), pak 
pro organizátory Městských slavností 
protivínských to platí dvojnásob. Letošní 
ročník se jim vyvedl, jen co je pravda. Už 
to počasí! Jako vymalované. A tolik lidí 
by se snad nesešlo ani o dvou anenských 
poutích.

Velký úspěch se dostavil zejména díky 
vhodně a atraktivně zvolenému programu. 
Prostě se podařilo zlákat do Protivína 
prvotřídní účinkující. I když o předcházejí-
cích slavnostech se na pódiích také blýskli 
známí muzikanti a zpěváci, tentokrát měla 
dramaturgie šťastnou ruku na interprety 
většinou z hvězdné kategorie, kteří figurují 
na předních příčkách českých hitparád. 
A v tak rozmanitých žánrech, že si na své 
musel přijít každý návštěvník.

Už antré do slavnostního odpoledne 
obstaral ojedinělý ansámbl. Nejstarší jiho-
česká dechovka, která si pořád drží svůj 
styl, jako když před 145 (!) roky začínali 
hrát první Babouci. Takovou výdrž nemá 
široko daleko žádná „plechová“ muzika, 
o stálé oblíbenosti nemluvě.

Zatímco Babouci potěšili zejména 
zralejší generaci, Mladá dudácká muzika 
ze Strakonic nabídla radost příznivcům 
tradičních melodií v podobě kytice uvité 
z nejkrásnějších lidových písniček.

V podvečer už pěkně zaplněné náměstí 
si vynutilo přídavek od vyfešákovaných 
Melody Makers & Ondřeje Havelky. 
Swingové skladby z prvorepublikových 
třicátých let výborně rezonovaly s náladou 
diváků, kteří ostatně vděčně přijímali každé 
vystoupení ať už jednotlivců či skupin, mezi 
nimiž dominovali Žlutý pes, David Koller 
a slovenští No Name.

Po loňských dobrých zkušenostech se 
jako prozíravé ukázalo přenesení slavností 
na Masarykovo náměstí, které nabídlo 
prostornější kulisu, než jakou disponovala 
stísněná zámecká nádvoří. K mnohem vět-
šímu pohodlí diváků vtisklo náměstí celé 
akci charakter mimořádné společenské 
a kulturní události.

Režie celého odpoledne a večera, který 
se protáhl přes půlnoc, dala pestře boha-
tému programu svižný spád, takže diváci 
měli pořád co poslouchat a na co se dívat. 
Ať už na domácí taekwondisty či na fakír-
skou nebo taneční show. Svými kousky 
udivoval brněnský Franta, jež sem zanesl 
cosi z umění starých cirkusových siláků. 
Anebo se procházet od stánku ke stánku 
a obdivovat rukodělnou dovednost řady 
řemeslníků a tvůrců.

Pořadatelé – Město Protivín a Městské 
kulturní středisko Protivín, budou mít jistě 
dost podnětů a nepochybně i příznivých 
ohlasů k zhodnocení letošních slavností. 
A příležitost vyjádřit díky mnoha ochot-
ným a dobrovolným pracovníkům, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu tak rozsáhlého 
podniku, který vyzněl na jedničku s hvěz-
dičkou. JCH, vděčný divák

OHLÉDNUTÍ ZA VII. MĚSTSKÝMI

Foto ▲ ▲ ▲ Marie Černá,              Jiří Kvasinovský

▲ ▲ ▲
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PIONÝRSKÁ SKUPINA 
PROTIVÍN

Že už jste toho o letošních slavnostech 
slyšeli dost? Myslím, že letošní Městské 
slavnosti v Protivíně byly opět vydařené 
a příjemné. Ráda bych vám nabídla ještě 
jedno shrnutí, za naši neziskovou organizaci, 
která si připravila svůj stánek pro děti a mlá-
dež. Již po několikáté jsme se snažili vybrat 
zajímavé činnosti, kterým by se mohly děti 
věnovat během odpoledního programu slav-
ností v našem městě. Pro letošní rok jsme 
pro děti připravili taneční koberec, chůdy, 
chytání rybiček, poznávání přírody, házení 
míčků do kočičí tlamy, malování obrázků, 
navlékání korálků a malování na obličej. 
V minulém roce jsme se setkali s velkým 
ohlasem u dětí i rodičů s poslední jmeno-
vanou činností, proto jsme ji zařadili i letos 
a snažili jsme se vybrat nějaké nové motivy. 
Rovněž i letos bylo malování na obličej 
nejobsazenější aktivitou. Ale také ostatní 
činnosti si našly své zájemce, a kdo chtěl, 
strávil v naší společnosti příjemnou chvilku. 
Návštěvníci si v našem stánku také mohli 
prohlédnout fotografie z akcí pořádaných 
naší skupinou, především z letního tábora 
a dětských dnů a další propagační materiály 
ohledně volného času dětí a mládeže. Ráda 
bych touto cestou poděkovala městskému 
kulturnímu středisku za organizační pomoc 
a technickým službám a rovněž členům naší 
skupiny, že věnovali svůj volný čas dětem, 
které slavnosti navštívily.

IvČa, foto Luboš Král

EXHIBICE 
KLUBU TAEKWONDO

Klub Taekwondo Protivín je zaměřen na 
výchovu dětí v tomto olympijském sportu 
a svými výsledky dělá čest i městu Protivín. 
Jeho členové získali již dlouhou řadu oceně-
ní v mezinárodním srovnávání jejich umění. 
Mají mezi sebou i mistry ČR a vítěze Národ-
ní ligy. Letošní protivínské slavnosti byly již 
poněkolikáté další příležitostí prezentovat 
umění členů klubu. Na hlavním podiu pre-
zentovali ukázky ze svého sportovního boje. 
Prezentovali se jak ti nejmenší, tak i zkušení 
závodníci. Děti před svým vystoupením tré-
novaly v kině řadu dnů, aby všem ukázaly, 
co umí. Tentokrát bylo i ozvučení posunuto 
na velmi dobrou úroveň. O výběr skladeb 
a aranžmá se postarali pan Babák a hlavně 
pan Král. Za to jim patří veliký dík. Vystou-
pení ukázalo průřez činnosti členů klubu 
– mistrovské a soutěžní sestavy, cvičení 
s nunchaky, ukázka kopů, bojové zápolení, 
přerážecí techniky. Skladba členů klubu 
ukazuje postupný pokrok od nejmladších 
členů až po ty starší a ostřílené bojovnice. 
Do programu byla i vložena poučná ukázka 
šikany dětí a jejich možná obrana využitím 
sebeobrany vycházející z umění taekwon-
do. To, že se někdo brání útočníkovi, není 
obyčejná rvačka, ale důležitá ukázka získání 
si respektu u toho, kdo vás napadne. Tím se 
klub snažil dětem ukázat, že šikana nepatří 
mezi slušné lidi a je třeba se jí bránit a vždy 
ji oznámit ve škole a rodičům.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou 
poděkoval všem zúčastněným bojovníkům 
za předvedené umění a rodičům za pomoc 
ve svém volném čase při přípravě vystoupe-
ní (p. Matoušková, p. Pišingr). Protivínský 
Taehan je klubem z nejmenšího města v ČR, 
které pořádá závody na celostátní úrovni 
v rámci národní federace taekwonda a dělá 
tak příkladnou reklamu celému Protivínu.

Tímto vás zvu na další ročník, který se 
bude konat v listopadu ve sportovní hale. 
Svoje umění klub předvede také na akade-
mii ZŠ Protivín. Klub nezřizuje škola, ale 
členové jsou převážně žáky školy, tudíž na 
akademii jistě patří. Zde bude vystoupení 
doplněno i promítáním ze života oddílu. 
Největší dík patří Milanu Zobalovi, který 
svůj volný čas na úkor rodiny věnuje již řadu 
let dětem při jejich přínosné mimoškolní 
činnosti. J. Kubička

SLAVNOSTMI PROTIVÍNSKÝMI...

▲ ▲ ▲
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“ 

je 7. října 2013.
Noviny vyjdou

v pondělí 21. 10. 2013. 

Dorostenci ze Sboru dobrovolných hasičů z Milenovic doplněni trojicí ze Sboru dob-
rovolných hasičů z Krče pilně celé jaro cvičili a výsledek se dostavil. Po vítězství na 
okresní soutěži v Milevsku a krajské soutěži v Českých Budějovicích postoupili na Mis-
trovství České republiky, které se konalo 6. a 7. července na atletickém stadionu 
v Jablonci nad Nisou. Sjelo se zde 15 družstev dorostenců a 15 družstev dorostenek ze 
všech krajů naší republiky. Mnoho krajů skládá vybraná družstva z těch nejlepších ve 
svém kraji. Jihočechy zastupovali dorostenci z Milenovic a dorostenky z Ledenice.

Našim chlapcům se splnil sen se na tuto soutěž dostat a ostudu tu žádnou nedě-
lali. Sice se celkově umístnili na desátém místě, ale ve vyrovnaném zápolení, kde 
rozhodují desetiny a setiny vteřin, předvedli velice pěkné výkony. Zápolilo se ve čty-
řech disciplínách. Požární útok, štafeta 4x100m, běh na 100m překážek a požární test. 
Dokázali, že tento sport mají velice rádi a obětují pro něj maximum.

Složení družstva:
z SDH Milenovice – Václav Šupitar, Vilím Plundrich, Adam Cingroš, 
František Štefkovič a Aleš Fürst
z SDH Krč – Filip Smolík, David Jenší a Jaroslav Adamec
Vedoucí družstva Vilém Plundrich st.
Za vzornou reprezentaci našeho sboru, za skvělé výkony a vzorný přístup k soutěži 

vyslovuji celému družstvu veliký dík a uznání. Dík patří i všem, kteří v tomto sportu pod-
porují. Václav Šupitar st. ,velitel SDH Milenovice

Do  konce září můžete v podkroví kap-
lanky zhlédnout olejomalby, grafiky 
a kresby akademického malíře Dalibo-
ra Říhánka.

V měsíci říjnu pro vás připravujeme 
výběr té nejlepší tvorby autorů Klu-
bu vodňanských výtvarníků. Oproti 
jiným akcím nebude výstava zahájena 
vernisáží, ale bude ukončena slavnost-
ní dernisáží. Sledujte plakáty.

V podzimních měsících září a říjen se 
přijďte do infocentra potěšit fotografie-
mi Mgr. Jiřího Hájka. Jeho „Obrázky 
z cest“ jsou obdivuhodné.Vstup na tuto 
výstavu je zdarma.

MILÁ NÁVŠTĚVA
V sobotu 10. srpna zavítal neočekávaně 

do Protivína Vít Jakš se svojí ženou Rena-
tou, který je posledním přímým potomkem 
z tohoto včelařského rodu, aby o své 
dovolené poznali působiště svých předků, 
známého rodu Václavů Jakšů, z nichž je 
jeden také významným rodákem našeho 
města. Po návštěvě místního muzea si mimo 
jiné ověřili poznatky o našem včelařském 
občanském sdružení Apicentrum vzdělá-
vání, které nese jméno a navazuje na práci 
a tradici rodu Václavů Jakšů. Po té došlo 
i k návštěvě Naučného včelína Václava Jakše 
v Oborské ulici s výkladem o poslání toho-
to zařízení. Následovalo pozvání do sídla 
našeho občanského sdružení v Husově ulici, 
kde se manželé Jakšovi zapsali do návštěvní 
knihy a došlo ke vzájemné výměně kontak-
tů. Pro obě strany bylo toto setkání dalším 
podnětem k objevení nových skutečností 
ze života a díla tohoto včelařského rodu. 
Doufám, že dojde i k výměně dalších údajů 
a získání dosud neznámých fotografií. To by 
také zajisté obohatilo informace, které jsou 
dostupné na našich internetových stránkách 
www.apicentrum.cz

Josef Rotbauer, předseda o. s.

VÝSTAVY
V KAPLANCE

Splněný sen Mladých hasičů z Milenovic

Hasič Václav Šupitar na 2 metrové bariéře.

PRODEJ
štípaného dřeva

Areál ZEKO Protivín (za nádražím)
Objednávky telefonem 774 966 224

PI



KINO PROTIVÍN
říjen 2013

Rezervace vstupenek na www. 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 2. října v 19 hodin  film USA

ONE DIRECTION: THIS IS US
Dokumentární/hudební. Hudební film o momentálně nejslavnější chlapecké 
popové skupině One Direction natočil Morgan Spurlock, tvůrce kultovního 
dokumentu Super Size Me. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají 
strhující záběry z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show.
Mládeži přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 150 Kč 

pátek 4. října ve 20 hodin film USA

STAR TREK: DO TEMNOTY
Sci-fi. Posádka lodi Enterprise, nejznámějšího filmového vesmírného korábu, 
vyráží na další misi, která tentokrát povede do temnoty. Znovu jí velí velezkušený 
,,kapitán“ J.J. Abrams... Kromě Chrise Pinea se do posádky Enterprice vracejí všichni 
vesmírní cestovatelé z předchozího dílu.   
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 132 minut, vstupné 110 Kč

sobota 5. října v 15 hodin film USA

ŠMOULOVÉ 2
Animovaná komedie. V pokračování vytvořil zlý čaroděj Gargamel pár nezbed-
ných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá 
všemocnou kouzelnou šmoulí esenci.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné 80 Kč

sobota 5. října v 19 hodin film USA

MILLEROVI NA TRIPU 
Komedie. David Burke (Sudeikis) je bezvýznamný dealer marihuany, jehož 
klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti, o kterých si myslí, že se věnují 
ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? Všechno. Ačkoli se 
snaží...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 90 Kč

středa 9. října v 19 hodin  film USA/Velká Británie/Švédsko

DIANA
Drama/životopisný. Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř každý. Jen 
málokdo však zná skutečnou Dianu Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou 
ženu. Film Diana není klasickým životopisem, zaměřuje se na poslední dva roky 
jejího života, kdy opustila královskou rodinu a tísnivý život v Buckinghamském 
paláci.
Mládeži přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 110 Kč

pátek 11. října ve 20 hodin film USA

ELYSIUM
Akční/scifi. V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené 
umělé kosmické stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené 
Zemi. Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli,...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 80 Kč

sobota 12. října v 15 hodin film USA

LORAX
Animovaný/rodinný. Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, 
ptáte se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů. Komu by se chtělo ven za vysokou a nepro-
dyšně uzavřenou hradbu města...
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné 90 Kč

sobota 12. října v 19 hodin film ČR

KAMEŇÁK 4
Komedie. Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka 
Kameňákov v plné parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie 

za jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde 
není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě.
Mládeži do 15 let nepřístupné, 88 minut, vstupné 110 Kč

středa 16. října v 19 hodin film ČR/SR

COLETTE
Drama/romantický. Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické 
židovky Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy 
a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.. V osvětimském 
koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje 
o přežití.
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 minut, vstupné 90 Kč 

pátek 18. října ve 20 hodin film USA/Velká Británie

RIDDICK
Akční/sci-fi/thriller. Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na 
pusté planetě. Riddick bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším 
a nebezpečnějším, než kdykoliv předtím. Brzy na to se lovci odměn z celé galaxie 
nevědomky stávají pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 119 minut, vstupné 100 Kč

sobota 19. října v 15 hodin  film USA 

TURBO
Animovaná komedie. Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj 
velký (a rychlý) sen – závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. 
Pokusí se tak všem dokázat, že žádný sen není příliš velký a žádný snílek příliš 
malý.
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné dospělí 150 Kč/děti 130 Kč

sobota 19. října v 19 hodin film ČR

DONŠAJNI
Komedie. Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin 
s prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni 
odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, 
o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně.
Mládeži od 12 let přístupný, 102 minut, vstupné 110 Kč

středa 23. října v 19 hodin film ČR/SR

JAKO NIKDY
Psychologické drama. Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“ znamená zároveň 
konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog 
okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - ale ne tak skvělých, 
jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců, nezaprodal se 
minulému režimu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 93 minut, vstupné 80 Kč

pátek 25. října ve 20 hodin
sobota 26. října v 15 hodin a v 19 hodin

NEPROMÍTÁME 
 VOLBY 
 DO POSLANECKÉ SNĔMOVNY PARLAMENTU ČR

středa 30. října v 19 hodin film Itálie

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Drama/romantický . Virgil Oldman je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného 
umění a starožitností. Ve svém osobním životě je však uzavřeným samotářem pro-
následovaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedokázal sblížit s jiným člověkem, 
není schopný s někým spolupracovat a v životě se nezamiloval do žádné ženy.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 124 minut, vstupné 100 Kč
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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–morav-
ských bardů a jejich jedinečných dopro-
vodných těles, večer plný krásných pís-
niček a možných nečekaných prolnutí. 
Vstupné v předprodeji 280 Kč
(na místě 310 Kč)

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

neděle 13. října od 15 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné 50  Kč

Pohádka vhodná pro děti od 2 do 100 let vypráví o putování berušky za ztracenou tečkou. 
Diváci se naučí mnoho písniček, navštíví vodní říši a hlavně zažijí hodně legrace.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji protivínským hasičům 

za uspořádání Memoriálu Františka 
Hanzlíka o pohár Železného hasiče. 
Také děkuji všem družstvům i jed-
notlivcům, kteří se soutěže zúčastnili 
a blahopřeji vítězům, kteří v tvrdém 
boji o krásné poháry zvítězili.

Anna Hanzlíková s rodinou

TANEČNÍ TÁBOR V PASTELCE
Již druhý prázdninový týden jsme pro holky 
připravily příměstský tábor. Protože ve škole 
děti hodně sedí, taneční tábor je jistě dobrou 
alternativou pro pohybovou aktivitu.
Holky ve věku 6 až 10 let se setkávaly od 
pondělí do pátku v Pastelce. Celé dopoledne 
se věnovaly tanci, který prokládaly hrami. Po 
obědě se seznamovaly se starověkým biblic-
kým příběhem o Josefovi, jenž byl prokládaný 
písněmi. Letos se děvčata učila i biblické verše, 
za něž sbírala pro sebe body. Vedoucí tanečnice   
jim pro lepší zapamatování pomáhaly s jejich 
tanečním ztvárněním. A tak se většina z nich 
dověděla, že známé přísloví „Kdo jinému jámu 
kopá, sám do ní padá,“ má svůj původ v Bibli. 
A takových je mnohem víc.
Tancováním se nedal zaplnit celý čas, a tak hol-
ky soutěžily, hrály si a vyráběly si např. trika 
a čelenky na závěrečné vystoupení, kam samo-
zřejmě pozvaly i rodiče, další příbuzné a známé. 
Zapojily se do kampaně Sítě mateřských center 
S očima navrch hlavy, chodily jsme do příro-
dy a užily si krásných a zábavných pět dní. Tak 
nám to uteklo, že se nám nechtělo ani domů. 
Zazněly i hlasy, že příště bychom měli udělat 
tábory dva – jeden v červenci a druhý v srpnu.
Těší nás, že se dětem líbí, a tak zveme i další, 
aby se k nám připojily příští rok. M. Šálková

V sobotu 31. srpna pořádal SDH Protivín 
za místní sokolovnou na hokejbalovém 
hřišti již druhý ročník soutěže „ŽELEZ-
NÝ HASIČ“. Soutěž byla na památku 
zesnulého bratra hasiče Františka Hanz-
líka pojmenována „MEMORIÁL FRAN-
TIŠKA HANZLÍKA“.
Tato soutěž je zcela odlišná od klasických 
soutěží, které z našeho okrsku známe. Jedná 
se o silovou soutěž, kde soutěžící musí pro-
jít přes řadu překážek v kompletní výstro-
ji – zásahový oblek, zásahové boty, přilba 
a dýchací přístroj. Pojďme si tedy představit, 
co vše na soutěžící čekalo. Ihned po startu 
musel soutěžící přenést závaží přibližně 5m. 
Po zdolání této překážky musel rozvinout 
a spojit tři hadice, zapojit proudnici a položit 
ji na metu. Další překážkou bylo vylézt 
pomocí žebříku na lešení do výšky dvou 
metrů a na něj vytáhnout a spustit dva plné 
dvacetilitrové barely. Následoval hammer 
box, kde muži museli dát kladivem vážícím 
4,5 kilogramu 40 úderů. Po hammer boxu 
přišel slalom mezi kužely se dvěma dvacetili-
trovými barely. Následně pozadu přetáhnout 
pneumatiku z nákladního automobilu vážící 
přibližně 80 kilogramů, dále u zamčených 
dveří přestřihnout řetěz pomocí pákových 
kleští a nakonec donést povodňový pytel plný 
písku za cílovou čáru. Soutěžily i zástupkyně 
něžného pohlaví, které měly stejné disciplí-
ny, ale tahaly jeden desetilitrový kanystr, 
na hammer boxu měly16 úderů kladivem, 
dále tahaly pneumatiku z dodávky a místo 
pytle s pískem přenášely jeden desetilitrový 
kanystr. Zúčastnily se sbory z blízkého oko-

lí (SDH Krč, SDH Skály, SDH Milenovice, 
SDH Záboří), ale i sbor z Dlouhé Třebové 
z východních Čech pozvaný SDH Protivín, 
za pomoc při likvidaci červnových povodní. 
Zahájení soutěže proběhlo v 8 hodin, kdy 
začalo přihlašování soutěžících. Následně 
proběhlo rozlosování do mužské kategorie, 
kterou tvořilo 7 družstev po třech soutěží-
cích a ženské kategorie, kde byly pouze dvě 
soutěžící. V 9 hodin ráno vběhl na trať první 
soutěžící. Soutěž je poměrně fyzicky nároč-
ná, což si vyzkoušeli na vlastní kůži všichni 
soutěžící, ale ocenili to s údivem i diváci.
Jinak vše probíhalo v přátelském duchu 
a nebyla nouze o sportovní popichování. 
Okolo jedenácté hodiny doběhla poslední 
soutěžící a šlo se na vyhodnocování výsledků 

a vyhlášení nejlepších. Musíme vyzdvihnout 
Lukáše Jenšího, protože ten svým výkonem 
a časem nasadil laťku velmi vysoko, za což 
mu po právu patřilo první místo a my mu 
tímto ještě jednou gratulujeme.

Kategorie muži družstva:
1.  SDH Krč (Jan Bína, Lukáš Jenší, 
 Václav Kostohryz)
2. SDH Protivín (Vít Viktora, 
 Jaromír Toman, Petr Novák)
3.  SDH Skály (Marek Babák, 
 Michal Honzík, Václav Novák)
Kategorie muži jednotlivci:
pořadí  SDH  čas
1.  Lukáš Jenší  Krč  1:41s
2.  Michal Honzík  Skály  2:09s
3.  Pavel Krejčí  Milenovice  2:12s
4.  Jaromír Toman  Protivín  2:14s
5.  Petr Novák  Protivín  2:15s
6. – 7. Vít Viktora  Protivín
 Marcel Hečko  Milenovice  2:16s
Kategorie ženy jednotlivci:
1.  Štěpánka Bláhová, SDH Záboří
2.  Inka Zuzaňáková, SDH Protivín

Muži z SDH Protivín, kteří skončili na dru-
hém místě, věnovali svůj pohár na památku 
paní Hanzlíkové, která byla přítomna po 
celou dobu soutěže.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněným, divákům, sponzorům (Pla-
tan Protivín), zdravotnicím paní Zoubkové 
a paní Novákové, panu Rychtářovi za občer-
stvení, Václavu Šupitarovi z SDH Milenovi-
ce za hudební zázemí a komentování soutěže 
a také TJ Platan Protivín za zapůjčení jejich 
hřiště. Doufáme, že příští rok se sejdeme 
znovu a soutěž bude stejně tak dobrá, jako ta 
letošní. SDH Protivín

Hasičská soutěž ŽELEZNÝ HASIČ
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Novinky
městské
knihovny

Při letošních sedmých Městských slav-
nostech protivínských zhlédlo v Památ-
níku města expozice 165 zájemců.

M e z i  j i n ý m 
i vystavené pra-
pory a korouhve 
zájmových organi-
zací a spolků. Tyto 
symboly jsou v his-
torické expozici 
nápaditým způso-
bem prezentovány. 

Prapory jsou malované či vyšívané, byť 
staré, velmi zachovalé. Jsou umístěny 
v devíti velkých plexisklových rámech, 
„vyjíždějí“ dovnitř místnosti, takže nejen 
šetří místo, ale jsou zabezpečeny i před 
prachem a opotřebením. Najdeme zde 
jak prapor zedníků a tesařů z 1. poloviny 
19. století s patrony – u tesařů sv. Josefa, 
u zedníků sv. Rocha, tak prapor Sokola 
s heslem „Paži tuž, vlasti služ“, schwar-
zenberský znak, prapor Čtenářské besedy 
z r. 1868, prapor Spolku vysloužilých 
vojínů v Myšenci a okolí z r. 1901 i krás-
ně zdobený prapor Československé obce 
legionářské – Jednota Protivín.
Prapor zobrazuje legionáře bojujícího na 
francouzské, ruské i italské frontě v pat-
řičných uniformách i s odlišnými pokrýv-
kami hlavy: francouzská – modrý baret, 
ruská čepici s kšiltem, italský klobouk 
s pérem. Prapor má velkou sdělnou hodno-
tu, jsou zde uvedena i místa bojů Zborov, 
Bachmač (ruská fronta), Terron, Doss Alto 
(italská fronta), Arras, Vouziers (fronta ve 
Francii).
Protivínští legionáři mají v Památníku 
i své tablo z r. 1931. Na něm si můžeme 
přečíst 43 jmen, a to takových, s kterými se 

i dnes v Protivíně setkáváme (Bláha, Cu-
řín, Čurda, Háček, Hajný, Hanzlík, Kolář, 
Kopet, Landík, Louženský, Novák, Pajer, 
Podlesný, Roušal, Rybák, Říha, Smola, 
Škoda, Štoural, Trubka, Truhlář, Vlasatý, 
Vokatý, Zajíček aj.).
Přijďte se do Památníku města podívat 
na svého předka a třeba se i poučit. Víte 
například, co to byly těplušky? Nevíte? 
V Památníku města najdete odpověď.

Mgr. Věra Piklová, foto Bc. J. Fialová

KNIŽNÍ NOVINKY PRO DĚTI
Jiří Dvořák: Rostlinopis 
– i botanika může být zábavná, plná dobro-
družství a tajemství

Ilona Eichlerová: Logopedické pohádky 
– pro cvičení výslovnosti

Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby 
– prohlížíme obrázky a povídáme si s dět-
mi

Olga Hejná: 111 příběhů s hádankou 
– veselé příběhy pro celou rodinu

Vlasta Švejdová: Říkadla 
– tradiční česká a moravská říkadla

Michal Černík: Jak žijí oblázky 
– vtipné a poetické básničky pro předškol-
ní věk

Ondřej Hník: Malý pražský chodec 
– ve verších s dětmi procházíme Prahou

Hrábky, drápky, odpadky: 
krasohled české poezie pro děti 19. století 
– výbor básní

Jaroslav Vrchlický: 
Začarovaný tatrmánek 
– výbor dětské poezie

František Kožík: 
Pohádky vánočního zvonu 
– kouzelný čas, čas vzpomínek

Dagmar Lhotová: O zemi Tam a Jinde 
– dobrodružné pohádkové příběhy

V sobotu 10. srpna se zaplnilo hřiště ve 
Skalách asi 30 hasičskými družstvy, které 
se utkaly o pohár starostky obce v požárním 
sportu. Zároveň týmy chtěly nasbírat co nej-
více bodů do celkového hodnocení soutěží 
okresu Písek. Pěkné počasí i atmosféra přály 
skvělým časům v kategorii žen. Stupně 
vítězů obsadily ženy ze Záboří (čas 27:45 s), 
pomyslné stříbro vybojovaly ženy z Jeh-
nědna s časem 26:68 s. Excelovaly krčské 
hasičky. Jejich čas 25:75 s je zaznamenán 
jako rekord hasičských soutěží v píseckém 
okresu.

Slávu krčského sboru dobrovolných 
hasičů podtrhl tým mužů. Jejich časem 
24:19 s si dobyli první místo a zapsali se 
také do historických tabulek požárního spor-
tu na Písecku. Další pozice pak vybojovali 
muži ze Záboří a družstvo Jehnědna.

Následující soboty se můžeme těšit na 
další požární útoky. Pokoří ženy z Krče své 
dosavadní maximum? Potvrdí Krčští svá 
vítězná tažení i na domácí půdě? Přijďte se 
podívat! za SDH Krč Aneta Holečková

OD ČTENÁŘSKÉ BESEDY PŘES LEGIONÁŘE AŽ K SOKOLŮM

Ženy a požární sport? V Krči skvělá kombinace!
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Cesta ku studánkám – 4. díl
SLOUŇSKÁ STUDÁNKA

Cesta ku studánce pod sluneční strání. Dny okolo svátku 
Narození Panny Marie bývají často zamračené. Pršelo! Déšť 
padal na lesknoucí koleje, po kterých odjel vlak k jihu do země 
Zbudovských blat. Déšť padal do svahu milenovické zastávky, 
kterou obsadila veliká skupina rostlinek Křídlatek hrotolis-
tých, poutníků po celém světě. Z polí a lesů voní mokro. Malá 
lesní studánka je v západním svahu lesa Hájku. Hned poblíže 
kolejí stojí na vidlici cest starý dvojramenný kříž. Vzpomínka 
na zde zemřelého carského důstojníka a jeho koně. Stojí zde 
od nepaměti a sleduje život okolo řeky. Ze stráně lesů pospí-
chá do Blanice i malý potůček ze Slouňské studánky. Řeka je 
tepnou krajiny a voda je nespoutaný živel.

Jedna z cest za tratí vede vzhůru k Zelenému kříži, druhou 
se dostaneš na samotu Slouň. Tam leží stranou již jmeno-
vaná lesní voda. Třetí smutná cesta tě pak zavede na malý 
hřbitůvek ve stráni vrchu Blaník. Déšť nyní omývá litinové 
kříže, mramorové náhrobky a uhasil zcela i zapálené svíce. 
Cintorin pod Blaní-
kem je velice citlivé 
místo. Neznám ze 
svých cest hřbitů-
vek, kde je tak cítit 
opravdově smutek 
i za bílého slunečné-
ho dne. Voda z oblak 
ještě umocňuje ten 
pocit, déšť je kouzel-
ník s mnoha tváře-
mi. Stíny vzpomínek 
kráčejí okolo hřbi-
tovních zdí. Přečti 
si pozorně, příteli, 
i báseň u hřbitovní 
brány. Napsal ji bás-
ník Ivo Beneš a jme-
nuje se Milenovický 
sad. … listem břízek 
díváme se do kraji-
ny, tam kde zázračný Lomec bíle svítí kraji a Svobodná hora 
klade těžké stíny…“ Básnička s citem vypravuje o zdejší 
krajině. O to horší je skutečnost, že ze hřbitova zmizel Průšův 
Kristus. Svatokrádež je jeden z nejhorších zločinů, čeho se 
může člověk kdy dopustit.

Před cestou ke studánce jsem vystoupil i na vrcholek 
Blaníku. To řeka přitékající od vodňanských rovin mu 
dala jméno. Jméno slavné plné české historie. Zádušní les 
voní již podzimkem a je plný umírajících bříz. Z vrcholku 
potěší pohled na vzdálenou Vysokou Bětu a potrhané cáry 
oblak značící konec deště. Pak po blátivé cestě okolo ryb-
níčku a malinové stráňky dojdeš ku špici lesa. Skupinka 
modravých holubinek se krčí v mokré trávě. Rozpadnou 
se v prach stejně jako vzpomínka na Františka Jirku N. 
Včelaře, houbaře, co znal kraj okolo svých polí. Za límec 
zeleného kabátu padla poslední kapička deště. Z lesů po 
dešti voní čerstvá smola. Vítr žene provázky Babího léta 

ze sklizených luk. Zdáli poletuje u lesní chaty Veverky kos 
albín. Les vždy něčím překvapí. Mlha jako šála se táhla od 
studánky okolo malého skoro neviditelného potůčku. Prů-
vody mravenců vyrazili kamsi do strání. Slyšíš! Ze samot 
Slouně se ozval štěkot vlčáka, hlídače Britta. Nebojácný 
a přísný. Na některých mapách je tato samota uváděna 
nehezky jako Zlouň. Je to však chyba. Zde nic zlého necítíš. 
To slunce dalo tomuto místu jméno. Ještě zde zjara kvetou 
stromy v zanikajících třešnicích. Bývalo jich zde prý až 
na pět tisíc. Brzy zapraskají pod nohou spadané žaludy 
a zavoní vřes, rostlina samotářů a poustevníků.

Teď stojím u studánky a připíjím z modrého kalíšku na 
moudrost přírody, na místa, kde voda hovoří skrze naši duši 
a pocity. Lidé sem ku studánce chodí pro vodu. Paní nese 
velikou konvici a stopy od zvěře značí, že do mokřinky chodí 
pít za podvečerů.

Pozdní slunce potom ostře osvítilo smrkovou větvičku 
plující ve vodě lesostudánky. Pěkné! Malá odměna za dnešní 

deštivou štrapáci. 
Každý poutník, kte-
rý jde a hledá, dý-
chá s krajinou, pak 
dostává takovouto 
odměnu v podobě 
pocitu radosti, svo-
body. To jsou uka-
zovatelé oné správ-
né cesty.

Pak v dálavě 
kdesi za hřebeny 
Bavorovských hor 
zaduněl  trhavě 
hrom. Voda ve stu-
dánce se zachvěla. 
Nebe, země, voda, 
vše je spojené. Říká 
se, že ozve-li se 
v září hrom, bude 
v zimě zavátý každý 

strom. Dívejte se do vod studánek. Voda nelže. Možná napoví, 
co je dobré, co špatné. Poradí nepřehlížet zlo. Vím, že taková 
místa naučí v této samotě být sám o sobě soudcem. Slunce 
zatím okolo studánky navléklo korále nedávného deště na 
struny babího léta. Podivný den pokračoval dále oblohou 
plnou červánkových mraků na západě, kde před chvílí hřmělo. 
Takový podvečer dává naději vidět do dálky. Studánka ve 
sluneční stráni osaměla. Kdo nemá smysl pro malé věci, ten 
nikdy nepochopí veliké.

Vystoupil jsem k lesům nad samotu. Přes ostrůvky janov-
ců jsem dohlédl až k Černé hoře, kde pramení řeka Vltava. 
Plně jsem cítil atmosféru šumavských hor, plání a močálů, 
které jsem si přinesl z minulosti. Napil jsem se znovu vody 
ze studánky. Láhev studila v ruce. V ústech zůstalo jehličí. 
Nevadí. Vždyť je to vlastně kousek lesa. Tichý podvečer nad 
chalupami Slouně byl moudrý. Ano! Ticho je moudrost.

–Sládek Petr –
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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
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Jak to vidí vedoucí: Zdravím všechny oby-
vatele planety Taury. Jmenuji se Vala Mal 
Doran, bydlím na planetě Chulack, na pla-
netě využívající Hvězdnou bránu. Toto léto 
jsme se záhadným způsobem octli na vaší 
planetě Zemi a setkali se s vámi, lidmi. 
Setkání to bylo prapodivné. Na Konferenci 
Aliance, kde se setkali zástupci všech pla-
net využívající Hvězdnou bránu, jsme vážně 
debatovali o přijetí Taury do naší aliance. 
Bylo to těsné, ale nakonec jsme se Zemí 
navázali kontakt a cestování poté už pro-
bíhalo bez problému. Lidé se stali našimi 
přáteli.

Jak to vidí děti: Už před prázdninami jsme 
na schůzkách na našem skautském Ostrově 
hrály hry, které nás měly nasměrovat k celo-
táborové hře. Dostávaly jsme zprávy, že 
v okolí Krče se nachází archeologické nale-
ziště a na konci července zde začnou vyko-
pávky pod vedením Armády ČR. My děti, 
které jsme prošly tvrdým vojenským výcvi-
kem, jsme byly najaty jako dobrovolníci, 
abychom vojákům pomohly s vykopávkami. 
Když jsme nastoupily do výcvikového tábo-
ra, netrvalo dlouho a už nás volaly do služ-
by. Spolu s doktorem archeologie Danielem 
Jacksonem a jeho pomocníky jsme u staré 
pily v Podkrčí našli několik nakadahových 
desek, ze kterých se nám povedlo sestavit 
Hvězdnou bránu. Aktivovat ji se nepovedlo 
nám, ale přišel nás navštívit obyvatel jiné 
planety, který nám vysvětlil, jak používat 
Hvězdnou bránu. Naši misi vedla plukovník 
Samanta Carterová – Ali a generál George 
Hammond – Pája. Každý den jsme s jejich 
doprovodem odcestovaly na jinou planetu, 
kde nás čekala různá dobrodružství. Musely 
jsme se naučit zde žít, pracovat, obstarat si 
jídlo a plnit různé úkoly. Kromě her, které 
se týkaly etapové hry, jsme na táboře dělali 
spoustu jiných zajímavých činností. Nechy-
bělo tradiční batikování. Letos to byly šát-
ky, kterými se rozlišovaly družiny. A jako 
rukodělky bylo letos plstění z barvené ovčí 
vlny. Protože léto bylo parné, zařadili nám 

vedoucí do programu tábora i výlet na 
strakonické koupaliště. Prý abychom byli 
fyzicky odolnější, jsme si vyšlápli kopec 
na Vysoký Kamýk, kde se nachází zrekon-
struovaná rozhledna s úžasným výhledem. 
A co se týká dění na tábořišti – nechyběly 
tradiční činnosti jako sekání dřeva, mytí 
nádobí nebo škrábání brambor. Volný čas 
jsme si zkracovali koupáním, vodními vál-
kami, fotbálkem, plavbou na lodích, nebo 
luštěním dlouhých zpráv z cizích planet 
zašifrovaných v egyptských hieroglyfech. 
Tábor jsme tradičně zakončili celodenní 
hrou a bitvou proti Goauldům, našim nepřá-
telům. Letos poprvé jsme na konci naší mise 
dostali táborová trička a také každý nějakou 
cenu a do družiny krabici různých dobrot 
a sladkostí. Poslední večer patřil slavnost-
nímu skautskému slibu. Při skládání tábo-
ra měli někteří z nás slzy na krajíčku. Na 
tábor jezdíme moc rádi a těšíme se, až se 
zase v září sejdeme na Ostrově.  –Inka–

Pokud se ti náš článek líbil a zaujal tě, přijď 
se za námi podívat na naší základnu Na 
Ostrově u rybníku Eliášku, vždy v pátek od 
16 hodin. Budou se na tebe těšit Ali, Kandi, 
Kaboš, Inuška, Maruška a spoustu nových 
kamarádů a zážitků. 

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 
V ZÁBOŘÍ

V sobotu 14. září se v Záboří u pří-
ležitosti 122 let sboru konala noční soutěž 
v požárním sportu za účasti elitních 24 
družstev, z toho 9 družstev žen a 15 družs-
tev mužů. Účastníci dorazili z Prachaticka, 
Strakonicka, Českobudějovicka a samozřej-
mě i z píseckého okresu.

Celý program začal ukázkou požárního 
útoku mladých hasičů ze Záboří, vedeného 
vedoucím Ondřejem Soukupem. Úderem 
21. hodiny byla odstartována vlastní sou-
těž. Mezi ženami zvítězily hasičky z Krče, 
následovaly hasičky z Pasek a třetí se umís-
tila domácí zábořská děvčata. V kategorii 
mužů byli na prvním místě hasiči z Mile-
novic, druzí hasiči ze Zlivi a třetí domácí 
ze Záboří.

Na akci se sešlo více jak 300 lidí, kteří 
společně strávili příjemný večer i díky 
vydařenému počasí. JKo.

Dosavadní turistická sezona 
v infocentru

Od ledna do konce srpna 2013 se do pro-
stor protivínského Infocentra  přišlo podívat 
(využít jeho služeb, nakoupit suvenýry či 
knihy nebo navštívit pořádané výstavy) více 
než 9 600 návštěvníků.

Ze čtrnácti dosud uspořádaných letoš-
ních výstav měla největší úspěch ta srpnová 
– tvorba herečky Ivy Hüttnerové. Na její 
litografie se přišlo podívat bezmála 700 
obdivovatelů.

Těšíme se i na vaši návštěvu – do konce 
roku můžete zhlédnout ještě šest připravova-
ných výstav spolu se stálými expozicemi  – 
galerii Jiřího Koláře, zoologické muzeum 
a modely hradů a zámků ze špejlí.

Děkujeme vám za přízeň!

Skautský tábor v Podkrčí 2013

PI
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 16. 7. dcera 
 Gabriela Bečvářová
 Gabriele Milotové z Protivína

❀ 17. 7. syn 
 František Plachý
 Lence Pixové z Protivína

❀ 25. 7. syn Lukáš Fakol
 Renatě Grundzové z Protivína

❀ 12. 8. dcera 
 Michaela Fundová
 Janě Hanzlíkové z Protivína

❀ 19. 8. dcera Elen
 Bc. Janě Jarošové z Protivína

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Pracha-
ticích slouží Jihočechům od r. 2005. Přichází 
na řadu ve chvíli, kdy medicína již vyčerpala 
veškeré cesty vedoucí k vyléčení a člověka 
jeho onemocnění ohrožuje na životě. Jeho 
místo je tam, kde je potřeba citlivě vnímat 
osobnost člověka v konečných stádiích 
– většinou onkologického onemocnění, tj. 
v závěrečných fázích života, umírání. Každé-
mu je v hospici garantováno, že: nebude trpět 
nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích 
nezůstane osamocen a za každých okolností 
zůstane zachována jeho lidská důstojnost.

Zdravotnická péče, kterou hospic posky-
tuje, se označuje termínem paliativní medi-
cína. Jejím cílem je dosažení nejlepší možné 
kvality života nejen pacientů, ale i jejich 
rodin. To zajišťuje tým lékařů, zdravotních 
sester,  ošetřovatelů i dobrovolníků. A také 
– pokud si pacient přeje – psycholog nebo 
duchovní.

Hmotné zázemí hospice vychází vstříc 
kvalitě života na konci dní. Ať se již jedná 
o bezbariérovou dispozici budovy, automa-
tická polohovací lůžka, televizor, klimatizace, 
možnost připojení k internetu na každém 
pokoji, společenská místnost, bohoslužby, 
různé kulturní akce a tvořivé práce s klienty. 
Každý pokoj je také vybaven přistýlkou 
pro blízkou osobu. Její pobyt je vítán a umož-
něn kdykoliv. Režim návštěv je přizpůsoben 
potřebám pacienta 24 hodin denně, 365 
dní v roce. Kapacita Hospice sv. Jana N. 
Neumanna je 30 lůžek. Z toho je 22 pokojů 
jednolůžkových a 4 dvoulůžkové.

Upřímně si klademe za cíl vysokou 
kvalitu života až do jeho konce. Vycházíme 
z úcty k člověku jako neopakovatelné lidské 
bytosti.

Využijte možností naší péče pro ty, kdo ji 
potřebují. Za osm let působení jsme pečovali 
o půl druhého tisíce pacientů. Jsme vděčni za 
vaši důvěru, neboť téměř dvě desítky z nich 
byli vaši sousedé z Protivína. Věříme, že 
u většiny z nich jsme naplnili ideál hospicové 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 25. srpna 
se dožila 75 let 
paní 
Dana Trnková, 
naše drahá 
maminka, 
babička 
a prababička.

Vše nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti přejí

synové Milan, Petr 
a dcera Soňa s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 16. září 2013 
uplyne rok, 
kdy nás 
navždy 
opustil 
pan Jozef Pavlik 
z Protivína.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Manželka, synové a rodiče

VZPOMÍNÁME

Dne 25. srpna 
uplynuly čtyři 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. 

ZEMŘELI

✝ 19. 7. Jaroslav Moravec
 63 let, Protivín

✝ 2. 8. Roman Marša
 52 let, Protivín

✝ 6. 8. Irena Kocová
 85 let, Protivín

✝ 27. 8. Věroslav Hotový
 86 let, Protivín

✝  28. 8. Marta Rachačová
  39 let, Protivín

✝  16. 9. Růžena Klímová
  85 let, Protivín

✝  16. 9. Vlasta Soukalová
  76 let, Protivín

Hospic a Protivín
péče. Tj. aby člověk odcházel z tohoto světa 
bez bolesti, usmířen a s vděčností za život, 
který mu byl dán.

Přijeďte se k nám podívat – na prohlídku 
budovy, či na návštěvu parku s řadou zajíma-
vých dřevin a zvířat. Nebo do kaple bl. Jana 
Pavla II. , kde jsou uloženy ostatky tohoto 
velkého polského papeže. Je to dům radosti, 
kde vše je poněkud hezčí a radostnější, než 
si spousta z nás myslí.

Více informací naleznete na www. hos-
picpt. cz, popř. nám můžete pomoci na číslo 
účtu: 171 157 619 / 0600.

PhDr. Robert Huneš, ředitel hospice

PS. Slova naší pacientky na konci jejích 
dní: Mně se tady tak líbí... ale nikomu o tom 
neříkejte, chtěli by sem pak všichni! :–)
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Letní tábor Na Kocandě 2013

V létě Na Kocandě – Indiáni a Templáři
Pionýrská skupina Protivín pořádala dva běhy táborů. Od 30. 6. do 
13. 7. – 1. běh tábora s celotáborovou hrou „Poslední Mohykán“, 
kde byl hlavním vedoucím Stanislav Skotnica. 
3. běh – „Templáři“ se konal od 28. 7. do 10. 8. , hlavním vedoucím 
byl „Lenčík“ – Radek Lenemajer.
Templáři 2013

Rok s rokem se opět sešel a proto se na Kocandu v neděli 
28. srpna sjely děti z protivínské pionýrské skupiny Protivín oddí-
lu Kocanďáci, doplněny dětmi z jihočeského kraje, ale například 
i z kraje Středočeského (Nelahozeves). Nutno podotknout, že účast 
byla hojná, zúčastnilo se na 55 dětí. Důvod byl prostý. Konal se zde 
totiž již tradiční pionýrský tábor. Letošním hlavním tématem byli 
záhadami a pověrami opředení Templáři, kteří za dob křižáckých 
válek představovali jeden z nejmocnějších a nejbohatších řádů. 
Vydali jsme se tedy po stopách zakladatelů řádu, kteří konali z inici-
ativy ochrany poutníků směřujících do Jeruzaléma. S neskrývaným 
nadšením se udatní rekruti pustili do putování, než se však mohli 
stát právoplatnými členy řádu, museli absolvovat výcvik. Učili se 
šermu, střelbě z luku či kuše, orientaci v mapách, nebo poznávaní 
zvířat i rostlin. Mnohé z těchto dovedností využili následující dny, 
kdy byl připraven orientační den a tradiční „azimuťák“.

Ve dnech, kdy padaly teplotní rekordy, byl využit i rybník poblíž 
základny. Děti se kromě různých vodních her vyřádily i na velké 
vodní lanovce. Pravděpodobně jedním z nejlepších zážitků dle dětí 
byl noční výsadek. Děti byly po malých skupinkách spolu s instruk-
tory vysazeny nedaleko Protivína a za pomoci mapy a buzoly se 
musely dostat na vyznačené místo. Cílem byla oddílová klubovna 
„Chata u Lomu“, kde děti přespaly a následující den jely na výlet do 
Strakonic, kde navštívily místní hrad. Večer pro ně bylo připraveno 
další překvapení v podobě diskotéky, kterou neřídil nikdo jiný než 
nám velmi známý DJ Kája z Heřmaně.

Dny ubíhaly jako voda, až nakonec byla 
sobota, den odjezdu. Pro děti si pomalu začali 
jezdit rodiče. Někdo se loučil s úsměvem na 
tváři, protože zde našel nového kamaráda, 
někdo se slzami v očích, protože bude muset 
čekat rok, než se zase bude moci vrátit na 

Kocandu. Není třeba zoufat, naše skupina se každoročně zúčastňuje 
setkání dětí z tábora na akci Ledová Praha. Fotografie z táborů 
najdete ve fotogalerii na www.protivin.pionyr.cz.

Sepsal Kubajs Řízek
Staň se Kocanďákem
Dětský oddíl – schůzky každý pátek od 16.30 hodin. Dorazte 
a můžete s sebou vzít i kamarády.
Oddíl Kocanďáci – hry,  poznávání,  tvoření,  výlety,  letní tábor
www.ltnakocande.cz – www.protivin.pionyr.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Mladá maminka s roční dcerou hledají pronájem bytu 1+1 

nebo 2+0 v Protivíně či Vodňanech. Pokud možno bez kauce. 
Zaručuji spolehlivé placení. Nabídky na tel. 720 235 517

●  Pronajmu garáž vedle pivovaru (kruhárny zelí). 
 Telefon 605 219 592 nebo 606 071 040. Cena dohodou.
●  Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+k. k. v Protivíně, nejraději 

s balkonem či lodžií. Telefon 721 603 918 – sms
●  Prodám zděnou garáž v perfektním stavu v Jiráskově ulici (pod 

nadjezdem) v Protivíně. Popis: zastavěná plocha 18m2, plechová 
vrata, rekonstrukce provedena v roce 2013. Tel. 775 406 135

PI
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V sobotu 20. července se v rámci oslav 115. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Maleticích uskutečnilo setkání součas-
ných i bývalých občanů a přátel Maletic. Během akce bylo možno 
shlédnout výstavu dobových fotografií, dokumentů a předmětů 
ze života hasičského sboru. Po dlouhé době zde proběhlo mnoho 
zajímavých setkání rodáků a přátel, přičemž srdečnou atmosféru 
doplňovaly hudby Fontána Jana Nečase a kapela Jana Nováčka. 

U protinožců bylo zimní roční období, počasí asi jako 
u nás na podzim. Čas je posunut o 10 hodin dopředu, takže 
když byla v Čechách hluboká noc, Honzík jel svůj mistrovský 
závod. Proto přiletěl s rodiči o týden dříve, aby stihl alespoň 
krátkou aklimatizaci. Před vlastním tréninkem ve Vector 
aréně ve středu v Aucklandu se svezl na venkovní trati North 
Harbour, kde se setkal se závodníky z celého světa, kteří zde 
také ladili formu před mistrovstvím. V pondělí a úterý potom 
12 závodníků z České republiky trénovalo spolu s představi-
teli dalších států ve Vector aréně. Seznámení s tratí je velice 
důležité, neboť každá je jedinečná, postavená přímo na závod 
těsně před jeho začátkem.

V den závodu – 25. 7. se první kontakt Honzíka s tra-
tí neobešel bez drobné kolize, která však poznamenala jeho 
účinkování v závodě. Přetáhl jízdu po zadním kole v poslední 
rovince. V kategorii osmiletých startovalo 68 závodníků. 
V rozjížďkách jel Honzík ukázkově, ve všech třech se umístil 
na 2. místě za budoucím mistrem světa z Austrálie. Postoupil 
do čtvrtfinále. Odstartoval pěkně, držel se na druhé pozici, 
ale potom stačila jedna chybička a propadl se postupně až 
na páté místo, na kterém dojel do cíle. Nekvalifikoval se do 
semifinále a nakonec skončil na 17. místě, což není pro malé-
ho závodníka tak špatné. V depu po závodě si sám domluvil 
výměnu dresů se svými rivaly z Nového Zélandu, Austrálie 
a Kanady.

Zkušenosti, které si Honzík odváží z mistrovství, jsou vel-
kou motivací jít dál, zlepšovat se a naučit se ovládat své emoce 
nejen v BMX, ale i v životě. Prázdniny na Novém Zélandu si 
náramně užil, poznal nové lidi a kamarády, navštívil českou 
školu v Tauranze, zúčastnil se školního fotbalového zápasu 
a stal se nejlepším hráčem utkání. Zahrál si hokej na zimním 
stadionu ve Queenstownu, surfoval v moři, vyzkoušel si novo-
zélandské cyklotreky v pralese a zlepšil se v angličtině.

Zjištění důležitosti jazykových znalostí, poznání daleké 
země a sportovní vyžití je to, čím Honzík žije a na co rád 
vzpomíná.

Oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Maleticích

Všichni účastníci, více než 200 lidí, projevili zájem o opakování 
podobné akce i v dalších letech. Vedení a členové Sboru dobro-
volných hasičů v Maleticích děkují za spolupráci při přípravě celé 
akce vedení města Protivín a jeho technickým službám, Sboru 
dobrovolných hasičů z Krče a Zaboří i ostatním příznivcům z řad 
soukromých podnikatelů. Jan Nováček, starosta SDH Maletice

Foto Petra Nováčková

HONZÍK SEIDL NA NOVÉM ZÉLANDU
Mistrovství světa v BMX se letos konalo na Novém Zélandu ve dnech 24. až 28. července

Honzík Seidl a novozélandský list přesličky v parku 
v Queenstownu.   Foto Jan Seidl



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 20. stránka

Ve dnech 5. až 8. září se na jihu Čech 
konal 2. ročník mezinárodního etapové-
ho cyklistického  závodu  UCI ET 2013 
„Okolo jižních Čech“ vypsaný pro kate-
gorii závodníků Elite. 
Závod probíhal ve čtyřech etapách s celko-
vým počtem 517 kilometrů a 120 účastníky 
z 22 profesionálních stájí.
I. etapa 53 km  
Třeboň – Nová Bystřice
II. etapa 143 km 
Týn nad Vltavou, přes Protivín, Kovářov, 
Dobřemilice, Milevsko
III. etapa 181 km 
Trhové Sviny, přes Nové Hrady, Chlum 
u Třeboně, Horní Radouň, Choustník, 
Chýnov, Tábor
IV. etapa 140 km 
Písek, přes Horní Kněžeklady, Ševětín, 
Lomnice nad Lužnicí, Jindřichův Hradec
V pátek 6. září etapový cyklistický 
závod projížděl v čase od 13.55 do 14.02 
hodin Protivínem – ulicemi Zábořská, Bla-
nická, Zámecká, Komenského, Purkyňo-
va, Mírová a ulicí Krčskou dále do Lhoty 
pod  Horami, Všeteče a Milevska, kde etapa 
končila.
Na dobu průjezdu závodu byl pořadateli 
zastaven provoz na těchto komunikacích 
a i přes neurvalé a sprosté chování  něk-
terých řidičů se podařilo zabezpečit klid-
ný a bezpečný průjezd všech 120 závod-
níků a jejich doprovodných a servisních 
vozů. S. N.                  

Sjezdová sezóna pokračovala po úspě-
chu na Monínci dalším závodem  Českého 
poháru v Koutech nad Desnou. I v tomto 
závodě Jakub potvrdil, že to s přechodem 
do další disciplíny horských kol myslí váž-
ně a  10. místem  potvrdil, že s ním musí 
domácí špička počítat. Po tomto závo-
dě pokračovala i série 4X Pro Tour a to 
3. závodem v italském alpském středisku Val 
di Sole. Zde se zároveň jel závod světového 
poháru ve sjezdu. Přestože počítal s účastí 
v obou těchto závodech, zranění, které si po 
pádu v tréninku na sjezd způsobil, ho z obou 
závodů vyřadilo.

Po přestávce způsobené zraněním, hned 
po sundání sádry, nastoupil až do závodu 
Českého poháru DH ve Špindlerově mlýně 
a obsadil velice pěkné 12. místo.

Následovalo finále Českého poháru DH 
na šumavském Špičáku, kde opět ukázal, že 
to myslí se sjezdem vážně a obsadil vynika-
jící 4. místo. Celkově ve svém prvním roč-
níku Českého poháru DH obsadil 7. místo. 
V závodech na Špičáku dosáhl v kategorii 
Expert vynikajícího úspěchu  – 2. místo  –
další protivínský sjezdař Milan Brůžek.

Celkově v kategorii Expert obsadil v Čes-
kém poháru vynikající 4. místo.  

Ve Fourcrossu stihl po zranění ještě 
závod 4X Pro Tour na nové trati v Jablon-
ci nad Nisou (první závod 4x Pro Tour na 
našem území). Celým závodem od kvalifika-
ce až po semifinále procházel bez nejmenší-
ho zaváhání. V semifinále při útoku na postu-
povou příčku došlo k pádu na jednom skoku 
a odneslo to nejenom tělo, ale především 
kolo, které bylo doslova rozebráno na kusy. 
Po rychlé opravě byl nachystán vyhrát malé 
finále, ale po překvapivém rozhodnutí roz-
hodčích, kteří mu pro neprojetí cíle v semifi-

nále start v malém finále nepovolili, se musel 
spokojit s 8. místem.  

První sobotu v září se jel v Praze  histo-
ricky 1. Městský sjezd horských kol  Prag 
Down Town.

Tyto závody se jezdí v mnoha velkých 
městech po celém světě a pořadatelé na ten-
to adrenalinový podnik pozvou vždy cca 30 
nejlepších jezdců z různých zemí. V Praze 
startovali jezdci z různých zemí Evropy, ale 
také třeba z Austrálie, Nového Zélandu nebo 
Columbie. Samozřejmě se závodu zúčastnila 
i česká a slovenská špička. Náročnost tratě, 
která vedla z Petřína přes Strahovský klášter 
až na Pohořelec a byla plná přírodních i umě-

lých překážek a skoků, si vyžádala mnoho 
pádů, ale bez vážnějších zranění. Kuba si celý 
den vedl hodně dobře, ve finále se ale ani on 
nevyhnul menšímu pádu na kostkách a to ho 
připravilo o dobré umístění, neboť na meziča-
se měl vynikající pozici. Jeho čas byl lepší než 
Columbijce Gutierreze, který obsadil celkově 
4. místo. Tento reider jezdí tyto městské sjez-
dy po celém světě a pravidelně bývá na stup-
ních vítězů.  

V Praze zvítězil Němec Fischbach, dru-
hý byl domácí Tomáš Slavík, třetí Novozé-
lanďan  Walker.

Nyní je na pořadu jenom závěr sezóny 
a to MS 4X v rakouském Leogangu. Jak 
tento vrchol sezóny dopadne, bude známo 
až příště.    

OKOLO JIŽNÍCH ČECH

Cyklisté na protivínském náměstí.

Sjezdová a fourcrossová sezóna Jakuba Říhy

Praguedowntown. Jakub Říha seskakuje 
ze step up – step down před strahovským klášterem!
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GRILOVAČKA V DPS
Grilování patří k letním aktivitám, kte-
ré neodmyslitelně patří k životu obyvatel 
v Domě s pečovatelskou službou a proto 
jsme využili krásného slunného počasí 
a sešli se na našem plácku před budovou 
DPS. Grilovaly se špekáčky, maso a ryby, 
na stole nechyběly různé pochutiny a nápo-
je. A jaké by to bylo posezení, kdyby se 
nerozebrala politická situace ve státě, nad-
cházející volba starosty, pořádek ve městě, 
chování mládeže aj. Po těchto tématech se 
začalo vzpomínat na mladá léta, tancovač-
ky, první lásky. Rozešli jsme se v podvečer 
se slibem, že takovýchto akcí uskutečníme 
více.
,,Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrás-
ky také na duši, když je dělá na tváři.“ 
– Michel De Montaigne

Olga Cvrčková, vedoucí OS PS

O tradiční protivínské pouti se za nesmírného vedra ode-
hrál Memoriál Jana Vojíka. Přesto byl k vidění zajímavý fot-
bal, protože se letos podařilo zajistit kvalitní týmy. Favoritem 
byl loňský sestupující účastník ČFL FC Písek, dále divizní 
Milevsko a tým Lažiště, hrající KP.
Vyřazovací zápasy:
Protivín – Písek 0:3

I přes tři branky v domácí síti, hráči Protivína předved-
li organizovanou hru v defenzívě a slibné náznaky ve hře 
dopředu. Proti soupeři, který hraje o dvě soutěže výš, to 
nebylo jednoduché.
FC ZVVZ Milevsko – FK Lažiště 2:1 (0:0)

Branky: 45. Komárek, 51. Kuchař – 32. Tesárek. Divizní 
favorit rozhodl zápas ve druhém poločase dvěma slepenými 
góly, jinak bylo utkání vyrovnané.
O 3. místo: Protivín – Lažiště 1:1 branka Křišťál

V zápase nastoupili hráči, kteří v zápase s Pískem nehrá-
li, a jejich nasazení bylo nízké. V 2. poločase šli zaslouženě 
do vedení hosté. Obrat v utkání nastal 10 minut před kon-
cem, kdy hráči našli ve velkém vedru ještě morální i fyzické 
síly a snažili se o vyrovnání. Uvadající hosté se dostali pod 
tlak a nemuselo zůstat jenom u vyrovnání. V penaltovém 
rozstřelu byli úspěšnější fotbalisté z Lažiště.

Celkové hodnocení: Turnaj zapadl do plánu přípravy. 
I když nejsem zastánce těchto akcí, hráči si zahráli proti 
mužstvům z vyšších soutěží a mohli si na vlastní kůži zkusit 
utkání, ve kterém je míň času na práci s míčem a každé 
zaváhání stojí spoustu sil. Jsme ve fázi oživování fyzické 
kondice a turnaj pro nás splnil účel.
Finále: FC Písek – FC ZVVZ Milevsko 0:0, penalty 4:5

Svěřenci trenéra Musila nastoupili ve finále proti svému 
budoucímu diviznímu soupeři, s nímž zahájí okresním derby 
již v prvním kole nové sezony na půdě Milevska. Za úmor-
ného vedra se hrála vyrovnaná partie, v níž oba brankáři Vršecký a Horek udrželi 
čisté konto až do posledního hvizdu rozhodčího. O vítězi turnaje musely rozhod-
nout až pokutové kopy. Rozhodnutí padlo až v sedmé sérii rozstřelu, kdy rozhodl 
milevský (exprotivínský) Pavel Turek.

FK Protivín na snímku z pouťového turnaje.
Stojící – zleva: 
trenér Kobetič, J. Vlášek, V. Mikulenka, Sládek, Štěpán, J. Vorel, R. Vojta, 
Ruczkowski, Hlaváč, vedoucí mužstva Jarolímek.
Sedící– zleva: 
P. Vlášek, J. Mikulenka, Reidinger, Fiala, J. Vojta, Z. Vorel, Křišťál, Veselý, Rot-
hbauer.
Chybí Dolejš, Rajtoral.

Fotbalový Memoriál Jana Vojíka

PI
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Fotbalové informace
„A“ zahájilo přípravu již 15. čer-

vence a hned 20. července sehráli 
první přípravná utkání:
Protivín – Čížová 0:3

V zápase byla převaha čížovských 
hráčů patrná. Kdyby to bylo jinak, asi 
by to bylo špatně. Pro nás zápas splnil 
předpoklad a zahráli jsme si 1. poločas 
ve vysokém tempu. V něm nás Čížová 
pevně sevřela a obranné činnosti byly 
naše jediná činnost. 2. poločas přinesl 
již pokojnější tempo a tak jsme občas 
dostali míč i pod naši kontrolu. Od vyš-
ší prohry nás zachránil brankář Hlaváč 
a taky bojujících 10 hráčů v poli, kteří 
byli k dispozici. Utkání odehráli bez 
střídání a ve vedru a pro nás vyšším 
tempu to nebylo určitě jednoduché.

Příprava pokračovala i v srpnu
Protivín – Záhoří 5:0
Branky: J. Vorel, Z. Vorel, Reidinger, 
J. Vojta, Sládek

Po utkáních z mužstev, která jsou 
v soutěžích výš, jsme odehráli utkání 
s mužstvem, které sice hraje nižší sou-
těž, ale jeho způsob hry je podobný 
mužstvům z naší soutěže. Od začátku 
utkání jsme chtěli řídit zápas, diktovat 
jeho tempo. Podařilo se nám i branko-
vě vyjádřit převahu na hřišti.
FC Písek U 19 – Protivín 1:3 (1:1)
Branky za Protivín: Veselý, J. Vorel, 
Reidinger

V posledním přípravném utká-
ní proti mladíkům z Písku se hrál 
v 1. poločase fotbal slušné úrovně. 
Vyrovnaný průběh podtrhlo i skóre 
1:1. Ve 2. poločase byli Písečtí lep-
ším mužstvem, kontrolovali hru, své 
brankové příležitosti nevyužili. S blíží-
cím se koncem utkání jsme se přeci 
dostali víc do hry a po dvou přímoča-
rých kombinacích jsme strhli vítězství 
na svou stranu.

Mistrovská utkání jsme zahájili na 
hřišti jednoho z aspirantů na postup, 
Týna n. Vlt. Mistrovská utkání komen-
tuje trenér Juraj Kobetič.
Týn nad Vltavou – Protivín 5:1 (1:1)
Branka za Protivín: Dolejš

Horší vstup do soutěže by mě 
nenapadl ani v nejčernějších myš-
lenkách. Zápas se rozhodl v prvních 
15 minutách 2. poločasu, kdy jsme 
vyrobili spoustu chyb a soupeř trestal. 
V 1. poločase se hrál vyrovnaný fot-
bal a víc brankových příležitostí jsme 
měli my. Brzo jsme dorovnali skóre 
po vedení Týna a do 2. půli jsme šli 
s hlavami nahoře. Týnští se však do 
nás pustili svižně a naše obrana kupi-
la chybu za chybou. Rezultát 2 penal-
ty a dvoubrankové vedení domácích 
a vyloučený gólman. Na hřišti pak už 
hráli jenom domácí hráči a naše nedů-

slednost v pokutovém území byla 
potrestána ještě dalšími brankami.
Protivín – Dolní Bukovsko 6:2 (2:1)
Branky Protivína: J. Vorel 3, Fiala 2, 
Reidinger

Utkání se hrálo ve svižném tempu 
a diváci se nemohli nudit. Už v první 
minutě nám ukázali své útočné schop-
nosti hosté a velmi důležitý zákrok 
předvedl Kubička v naší brance. Dal-
ší momenty patřily nám a vedení 2:0 
bylo vyjádřením naší převahy. Hos-
té kolem 30. minuty převzali inicia-
tivu a zaslouženě snížili. 2. poločas 
začal otevřenou a riskantní hrou hos-
tů a nám se hrálo dobře do otevřené 
obrany. V obranné fázi jsme se zlepšili 
a dokázali jsme eliminovat kvalitní hru 
hostů. Hodně kvalitní utkání odehrál 
J. Vorel, který ke svým třem trefám 
přidal i tři asistence. Vítězství patři-
lo komplexněji vybavenému mužstvu 
v zápase, který se musel líbit.
Katovice – Protivín 1:2 (0:2)
Branky Protivína: Dolejš, J. Vorel

Na skvěle připraveném trávníku 
se odehrálo bojovné utkání, kterému 
bohužel chybělo víc fotbalovosti. Ani 
nevím, jestli nám branka Dolejše už 
v 1. minutě pomohla. Domácí řeši-
li své útočné aktivity jednoduchým 
nákopem. Naše obrana, vyztužená 
o zkušeně hrajícího Rajtorala, bez 
větších problému odolávala, ale 
nedokázali jsme se dostat do hry, 
agresivní hra domácích byla pro nás 
nepříjemná. Hezký fotbalový moment 
přinesla naše druhá branka, kdy Rei-
dinger vysunul J. Vorla. 2. poločas měl 
stejnou tvář. Vzruch přinesl až konec 
utkání, kdy jsme nepokryli standard-
ní situaci a domácí snížili. Chyba při 
naší rozehrávce v poslední minutě 
nás mohla stát vítězství, ale Hlaváč 
zachránil. Vezeme domů vybojované 
body.

„B“ tým zahájil sezónu dvěma 
vítězstvími. Nejprve vyhrálo mužstvo 
v Hrazánkách 2:4 (0:4). Branky stříle-
li Talafous 2, Sládek a V. Mikulenka. 
Trenér Sajtl litoval neproměněnných 
šancí v první části, kdy podle jeho 
slov mělo mužstvo vyhrávat alespoň 
o 6 branek. Ve druhé části Protivínští 
zvolnili a soupeř dvěma trefami zdálky 
korigoval. Domácí utkání se Semicemi 
přineslo na okresní fotbal velmi dobrý 
fotbal. Hosté byli v první části vyrov-
naným soupeřem a dokonce se ujali 
vedení. Domácí však ve druhé půli při-
dali na obrátkách, soupeře uzavřeli na 
jeho polovině a zaslouženě výsledek 
otočili. Góly stíleli Chalupa 2x, Fiala.

Dorost se stále potýká s nedostat-
kem hráčů. Pod vedením nové trenér-

ské dvojice J. Vorel, D. Benák se situ-
ace sice zlepšuje, ale 2–3 hráče by 
kluci ve svém kádru velmi rádi přivítali. 
Tímto bych chtěl oslovit bývalé mladí-
ky, kteří s fotbalem z nějakých důvodů 
v žácích skončili, aby svým kamará-
dům přišli pomoci. I přes zmiňované 
potíže dokázali kluci zvítězit v obou 
úvodních zápasech sezóny.
Protivín – Sedlice 5:3
Branky: Vejšický a Ruczkowski 2x, 
Bartuška
Netolice – Protivín 0:5
Branky: Šmíd 3x, Cina 2x

St. žáci se také musí naučit hrát 
bez loňských opor Vejšického a Ciny. 
V prvním zápase ve Vimperku se jim 
to proti favoritovi soutěže nepodařilo, 
v domácím zápase s Hradištěm sami 
sobě dokázali, že při troše bojovnosti 
to určitě půjde.
Vimperk – Protivín 9:1
Branka Šefránek
Protivín – Hradiště 4:3
Branky: Ludvík a Šefránek 2x

Ml. žáci se musí naučit, že své 
soupeře nebudou válcovat dvoucifer-
ným rozdílem jako v přípravce, ale 
že si musí svá vítězství vybojovat. Se 
svými soupeři sehráli kluci vždy vyrov-
naná utkání, což je pro ně jako o rok 
mladší hráče určitě povzbuzení.
Vimperk – Protivín 3:1
Branka Svatoš
Protivín – Hradiště 4:3
Branky: Vojík 3x, Novotný

U tohoto mužstva bude hodně znát, 
pokud je posílí hráči, kteří zkoušejí na 
střídavý start žákovskou ligu v Písku 
– Novotný, Bečvář a Vojík

Ml. přípravka zahájila po roce 
svou soutěž. Minimálně třetina hráčů 
(nastupujících prvňáčků) nastoupila ke 
svému prvnímu mistrovskému zápa-
su, ale jejich výkon byl určitě vzpruhou 
do další trenérské práce začínajícímu 
trenérovi Ondrovi Sajtlovi.
Hradiště – Protivín 5:2
Branky Kubec 2x

I přes velká červencová vedra se 
podařilo udržet hřiště ve velmi dob-
rém stavu a konečně se v Protivíně 
hraje na trávníku, který nám někte-
rá mužstva závidí. V současné době 
probíhají v areálu hřiště práce na 
dokončení plánovaného sportovního 
centra. Je dokončen kurt na nohej-
bal, který byl v období prázdnin maxi-
málně vytížen, dokončuje se druhý 
tenisový kurt (první navštěvuje cca 
30 registrovaných členů + sparing-
partneři), buduje se beachvolejbalo-
vý kurt a tenisová tréninková stěna, 
kde si mladí zájemci o tenis budou 
moci vyzkoušet první údery. Věří-
me, že vybudováním tohoto centra 
pomůžeme rozvoji i jiných sportů 
v Protivíně a napomůžeme tomu, aby 
mládež sportoviště vyhledávala a ne 
se jim vyhýbala.

Václav Křišťál
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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
„Každý, …1. a 2. díl tajenky. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“ – čínské přísloví
Vyluštěnou tajenku zašlete do 7. října 2013 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-protivin.cz. Výher-
cem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z červencových novin se stává paní Procházková z Písku. Blahopřejeme.

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

K čemu sloužil kamenný slou-
pek na snímku a na kterém 
místě se nachází?

Odpovědi volejte na telefon 
382 203 354, nebo pište na 
e-mail infocentrum@muprotivin.
cz, nebo nás s odpovědí přijďte 
navštívit nejpozději 7. října.

Do minulé soutěže se s odpově-
dí přihlásili pouze dva soutěžící 
– paní Marie Pexídrová a pan 
Václav Sládek. Správně uvedli, 
že se jedná o sochu sv. Alžběty 
Portugalské nad jižním vcho-
dem do kostela.
Oba již byli v minulosti vy-
losováni  jako výherci, takže na 
oba čeká v Infocentru odměna 
– suvenýr dle vlastního výběru.

Protivínský jezdec Milan Brůžek ml. se 
v posledním závodě Českého poháru 
downhill – sjezdu horských kol v šumav-
ském Špičáku v kategorii expert umístil 
na druhém místě a obhájil tak celkové 
čtvrté místo jako v loňské sezóně. 
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Pro 25. ročník cyklistické a pěší 
akce jsme si nemohli přát lepší pod-
mínky. Slunečno bylo od rozbřesku, 
chladné mlhy předešlých dní se roz-
pustily jako mávnutím proutku a na 
start se hrnuly skupinky i jednotlivci už 
po sedmé hodině. Jubileum se poda-
řilo oslavit opravdu důstojně. V novo-
dobé historii pochodu (počítáno od 
roku 1998) bylo dosaženo nejvyššího 
počtu účastníků. Celkem startovalo 
519 osob. Tento rekord nám 
bude připomínat, že stojí za 
to organizovat takováto setká-
ní lidí naladěných na stejnou 
notu. Tolik usměvavých tváří 
se hned tak na jednom mís-
tě nevidí. A to se nedostavily 
veselé „Rafanďačky“, které 
byly na zájezdu u Jaderského 
moře.

Trasy okolím Protivína při-
tahují stále více lidí z blízké-
ho i dalekého kraje. Zdatní cykloturisté 
si pochvalovali „padesátku“ vedoucí 
kopcovitým terénem. Zvládlo ji 198 
sportovců. Největší obdiv patří panu 
Jaroslavu Staňkovi z Písku a panu 
Jaroslavu Müllerovi z Protivína. Oba 
Jaroslavové jsou totiž ročník narození 
1932! Blahopřejeme. Ať vám taková 
kondice vydrží do dalších let!

Na „dvacítce“ se potkávalo nejvíce 
lidí (265), hlavně rodiče nebo prarodiče 
s malými dětmi na jejich prvních kolech. 
I tady máme nejstaršího účastníka 

Nově vytvořený tenisový klub pod FK 
Protivín se vrátil k tradici „pouťových“ 
tenisových turnajů.

Za krásného počasí se sešlo sedm teni-
sových nadšenců a jedna slečna, vytvořili 
jsme čtyři páry a odehráli jsme pohodový 
turnaj každý s každým na jeden set s těmito 
výsledky:
Řezáč/Jelínek – Hlaváč/Kohoutová  6:3
Hejsek/Novotný – Zoch/Zoch  6:2
Hejsek/Novotný – Hlaváč/Kohoutová   6:3
Řezáč/Jelínek – Zoch/Zoch  6:4
Hlaváč/Kohoutová – Zoch/Zoch  6:4
Hejsek/Novotný – Řezáč/Jelínek  6:1

Konečné pořadí turnaje:
1. místo: Jiří Hejsek/Roman Novotný
2. místo: Petr Řezáč/Václav Jelínek
3. místo: Jaromír Hlaváč/Petra Kohoutová
4. místo: Martin Zoch/Sam Zoch

Tenisové turnaje na protivínskou pouť 
mají před povodní 2002 dlouhou historii. 
Konaly se desítky let na antukových kurtech 
Na Ostrově a jsme velice rádi, že se tenis 
do Protivína vrací. Velké poděkování patří 
starostovi města panu Jaromíru Hlaváčovi, 
bez kterého by se oba nové kurty s umělým 
povrchem nepovedlo postavit.

Tenis v Protivíně zaznamenal v letních 
měsících zvýšený zájem lidí, přibylo nových 
zájemců a členů klubu a v srpnu se realizo-
vala výstavba druhého kurtu. Návštěvnost 
kurtu byla v letních měsících téměř 100 %, 
kurt byl téměř stále obsazen, což svědčí 
o velkém zájmu o tento sport.

Jiří Hejsek

TENISOVÝ TURNAJ 
(dvouhry, čtyřhry) v Protivíně

v sobotu 19. října 2013
prezentace od 8.30 do 9.00 hodin

začátek turnaje v 9 hodin
startovné – 50 Kč/osoba

Tímto bychom rádi pozvali nejen 
členy tenisového klubu, ale i veřej-
nost na tenisový turnaj, který má 
charakter „rekreačního“ tenisu. 
Turnaj bude probíhat již na dvou 
kurtech a je otevřen široké veřejnos-
ti právě na „rekreační“ nezávodní 
úrovni. Přijďte si zahrát či zapinkat 
nebo se jen podívat.

Fungují také internetové strán-
ky tenisového klubu, kde najdete 
základní informace, novinky či teni-
sový žebříček s výsledky na adrese 
http://tenisprotivin.webnode.cz/

zaznamenaného, je to pan Vladimír Bou-
chal (* 1937). Jsme rádi, že nás podpořil 
a připomenul skautská i školní léta.

Ozdobou pěší patnáctikilometrové 
trasy je výkon paní Libuše Smrčkové 
z Protivína, která zvládla pochod i se 
svým pejskem. V cíli bylo znát únavu 
a paní Smrčková nám hrozila, že šla 
naposled, ale my věříme její pevné vůli 
a síle a těšíme se příští rok na shleda-
nou! Věk dámy se sice nemá zveřejňo-

vat, můžu snad prozradit, že 
paní Libuška je jen o dva roky 
mladší než Jaroslavové.

Když jsme u výčtu pozo-
ruhodných výkonů, připo-
menu, že manželé Štěpkovi 
absolvovali 50 a 15 kilomet-
rů a pan Bůžek s osmiletým 
synem Tomáškem si dali 
50 a 20 km, aby si ten krás-
ný den lépe vychutnali. A pan 
Mašek si 15 km jen tak ubě-

hl. Je vidět, že sportovně založených 
lidí není málo a pro nás je důležité, že 
se potkáváme každý rok již se starými 
dobrými přáteli.

Z těch nejstarších přátel nám 
bohužel letos moc chyběl pan Hanz-
lík, který na nás snad v sobotu shlížel 
z cyklistického nebe. Vzpomínáme.

Věříme, že cyklistice a turistice 
v Protivíně se bude dál dařit přivádět 
další a další generace do přírody. Ahoj 
za rok na dalším ročníku „Cesty“!

Organizační tým 

Jubilejní „Cesta k Protivínu”

Tradice „Pouťového“ 
tenisového turnaje 

v Protivíně se vrátila


