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sobota 30. 8. 2014 
Masarykovo náměstí 

Přemístění autobusové zastávky
● Ve dnech od 20. července od 24 hodin 

do 27. července do 24 hodin bude 
z důvodu konání tradiční protivínské 
pouti přemístěna autobusová zastáv-
ka z Masarykova náměstí do ulice 
Komenského (u sportovní haly). 

● Ve dnech 29. srpna 2014 od 12 hodin 
do 30. srpna 2014 do 24 hodin bude 
z důvodu konání Městských slavností 
protivínských přemístěna autobusová 
zastávka z Masarykova náměstí do uli-
ce Komenského (u sportovní haly). 

L. Štěpánová, FO – správa majetku

Vážení spoluobčané, 
tato komunikace byla poničena povodní 
roku 2013 a její rekonstrukce byla finan-
cována z dotačního titulu MMR ve výši 
85 %. Vznikne tím nový náhled na záboř-
skou náves a blízké okolí. Při této rekon-
strukci bylo dále rozhodnuto o opravě 

přilehlých chodníků k této komunikaci 
a ozelenění části prostranství. Tato komu-
nikace byla poslední, která nám chyběla 
k tomu, abychom mohli říci, že všechny 
škody způsobené povodní 2013 jsou ze 
100 % odstraněny. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o dokončení 
nové komunikace včetně ozelenění, nového 
veřejného osvětlení, chodníků a podobně, 
výměny kabelů atd. Podařilo se nám tím 
opravit hojně využívanou cestu do školy 
a zároveň budeme mít možnost tuto komu-
nikaci využívat jako objezdnou, zejména při 
akcích, kdy máme uzavřené naše náměstí. 

Rekonstrukce proběhla dle našich před-
pokladů a podařilo se zkrátit dobu výstavby 
o dva týdny, což jistě všichni oceníme 
s povděkem. 

 Věřím, že v příštím roce budeme pokra-
čovat v dalších navazujících částech k této 
komunikaci, zejména ulicí Na Chmelnič-
kách a poté ulicí Ve Školce. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

VIII. 
Městské 
slavnosti 

protivínské

REKONSTRUKCE NÁVSI ZÁBOŘÍ

INFORMACE PRO OBČANY

REKONSTRUKCE 
PURKYŇOVY ULICE  DOKONČENA

Foto na stránce Bc. Jaroslava Fialová.
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V pátek 27. června v 9 hodin se kona-
lo tradiční rozloučení se žáky devátých 
ročníků. Letos jich odchází 39. Přišli se 
podívat rodiče, prarodiče, sourozenci 
a známí, takže školní aula praskala ve 
švech. „Deváťáci“ naposledy váhavý-
mi kroky v slavnostním oděvu kráčeli 
aulou a určitě přemýšleli, co je vlastně 
čeká. Přejeme jim, aby v září vstoupili 
do nových škol a učilišť tou správnou 
nohou, aby se jim líbilo a splnily se jim 
jejich sny. 

Nejlepším sportovcem školního roku 
byl vyhlášen Michal Šefránek. 

Středa 11. 6. 2014, 6:45, Protivín – náměstí. 
Před hodinářstvím stojí skupina žáků 9. roč-

níků a vedle tři dospělé osoby: p. uč. Přástková, 
Timrová a Jelínková. Opět se někam chystají. 
V 6:50 přijíždí autobus a odjíždí s žáky do 
Prahy na exkurzi do ČT, Muzea policie ČR a na 
Vyšehrad. Po hodině jízdy dělají přestávku na 
benzínce u Řitky, asi 30 km od Prahy. Zatím cesta 
probíhá dobře a v klidu. U vysílače Cukrák se paní 
učitelka Přástková ujímá slova a říká dnešní pro-
gram. Blížíme se k prvnímu cíli, k České televizi. 
Projíždíme českým „Manhattanem“ – Pankrácí. 
Míjíme jedny z nejvyšších budov ČR. 

Před ČT na Kavčích horách děláme foto 
a jdeme na exkurzi. Zde toho vidíme spoustu: 
video, studia a zkoušku Maroše Kramára s Vla-
dimírem Kořenem na Zázraky přírody. Jelikož 
pan průvodce je zábavný a vtipný, ukáže nám 
i novou atrakci. Tou se stal Zemanův schod. 
Určitě si všichni vybavujeme, jak nám pan pre-
zident po „těžké viróze“ upadl na schodech. Po 
této exkurzi míří autobus do Muzea policie ČR. 
Zde dostáváme pracovní listy na vypracování 
samostatné práce. Musím přiznat, že jsem zde 
lehce šokovaná. Je to tu opravdu zajímavé. Kdo 
vypracuje práci dobře, dostane odměnu. 

Počasí nám přeje. Slunce svítí tak hodně, 
že se všichni schovávají skoro pod každý stín, 
který spatří. 

Odjíždíme z muzea přes Nuselský most na 
Vyšehrad. Zde navštěvujeme hřbitov se slavnými 
osobnostmi. Odtud míříme do OC Arkády. 

Tady dostávají žáci rozchod na půldruhé 
hodiny. Všichni se po dlouhé době opět scházejí 
a nastupují rovnou do autobusu, aby se vydali 
na cestu domů. Cesta opět probíhá v pořádku. 
Kolem osmnácté hodiny dorážejí žáci na protivín-
ské náměstí. Děkuji paním učitelkám za krásný 
výlet.  Eliška Zimová, 9. B

První zastávkou byla exkurze v České tele-
vizi na Kavčích horách. Naším průvodcem byl 
starší a moc příjemný pán. Měli jsme možnost 
navštívit všech pět studií. Zhlédli jsme kulisy 
pro natáčení pořadu Pošta pro tebe a Kouzelná 
školka. Nahlédli jsme do studia v době, kdy 
se v něm konala generálka pořadu Zázraky 
přírody a na vlastní oči viděli Maroše Kramára. 
Podařilo se nám i nakouknout do studia pořadu 
Sama doma. 

Po prohlídce ČT vedly naše kroky do Muzea 
policie ČR. Zde jsme byli vtaženi do kriminalistiky. 
Nejvíce mě zaujaly vraždy, ať už brutálního vraha 
Pilčíka, neobjasněná vražda O. Vranské či tzv. 
Orličtí vrazi. Mohli jsme si na PC sestavit portrét 
hledané osoby, vzít otisky prstů a porovnat je 
s otisky kamaráda, či vejít do UV komory. 

Cesta od muzea na Vyšehrad byla vzhledem 
k vysokým teplotám náročná. Před vstupem na 
hřbitov, kde jsou pochovány slavné osobnosti, 
jsme dostali úkol. Najít náhrobky několika slav-
ných lidí. Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, 
Waldemara Matušky a Luďka Kopřivy – (farář 
Otík ze Slunce, seno…)

Po prohlídce Vyšehradu se nám rozzářily oči, 
když jsme se dozvěděli, že nás čeká rozchod 
v OC Arkády na Pankráci. 

Každý z nás si z Prahy něco odvezl. Já osob-
ně nové zážitky, poznatky. Největší poděkování 
patří naší průvodkyni, paní učitelce L. Přástkové 
a paním učitelkám J. Jelínkové a M. Timrové. 

Eliška Sobotková, 9. B
Třídy 2. A a 2. B si udělaly ve čtvrtek 12. června výlet na interaktivní výstavu LES 
– příběhy pěti stromů do Sladovny v Písku. 

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD

Exkurze 9. tříd do Prahy
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“ 

je 8. září 2014. 
Noviny vyjdou

v pondělí 22. 9. 2014. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA 

KONANÉHO DNE 19. ČERVNA 2014

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kontrolu z posledního zasedání konaného 
dne 20. 3. 2014. 

1. 1.  Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí uzavření smluv pro město Proti-
vín jako povinného – Smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení věcných břemen 
– kde oprávněným z věcného břemene je 
E. ON a. s.: Smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení VB

1.2. Chvaletice směr Babka: 
 NN rekonstrukce

1.3. Protivín Čechova: NN rekonstrukce

1.4. Protivín Pivovarská: NN rekonstrukce 

1.5. Protivín Ostrov MVE: navýšení výkonu. 

1. 2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
podání žádosti Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o bezúplat-
ný převod spoluvlastnického podílu na 

Občané naší obce již několik let 
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní 
můžeme přesně vyčíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpeč-
ného odpadu. Informace vycháze-
jí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro nás zajišťuje 
sběr a recyklaci vytříděných elektro-
zařízení. Naše obec získala certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídě-
ní televizí a počítačových monitorů, 
ale také o významu sběru drobných 
spotřebičů. 

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, počíta-
čových monitorů a drobného elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopa-
dy na životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba ener-
gie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektroza-
řízení jednoznačně pozitivně, a to ve 
všech aspektech. 

Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik energie, 
kolik spotřebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provozu. Díky 
recyklaci jednoho notebooku dojde ke 
snížení spotřeby ropy, na kterou osob-
ní automobil ujede téměř 100 kilome-
trů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pit-
né vody. Stejné množství je například 
spotřebováno při 30 cyklech myčky 
nádobí. 

 „Z Certifikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili 332 televizí, 
136 monitorů a 3 829,47 kg drob-

ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
163,79 MWh elektřiny, 7971,22 litrů 
ropy, 721,20 m3 vody a 6,39 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 36,07 
tun CO

2
 ekv., a produkci nebezpeč-

ných odpadů o 142,94 tun.“
Když si uvědomíme, že například 

osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektric-
ké energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně tří-
dí a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík. 

Sběr, doprava, demontáž a násled-
né využití frakcí zpětného odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů předsta-
vuje nezanedbatelný přínos pro životní 
prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

 
DÍKY ZPĚTNÉMU ODBĚRU:
–  jednoho kusu televize (resp. 

monitoru) dojde k úspoře 794 lit-
rů pitné vody (757 litrů u monito-
rů), čímž nevznikne stejné množství 
znečištěných odpadních vod. Stej-
né množství vody je například spo-
třebováno při 60 cyklech myčky 
nádobí. 

UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ
Ve čtvrtek 4. září 2014 bude od 9.30 
do 13.00 hodin z důvodu startu cyk-
listického závodu Okolo jižních Čech 
uzavřeno pro automobily Masarykovo 
náměstí v Protivíně.  L. Štěpánová, 

FO – správa majetku
 

pozemku p. č. 1306/1 v kú Maletice pod 
místní komunikací Maletice – Klokočín. 

1. 3.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje uzavření smlouvy pro město Protivín 
jako oprávněného – Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti strpění 
a provozování kanalizace a služebnosti 
vstupu a vjezdu za účelem kontroly, revize, 
údržby a oprav kanalizace na pozemku 
p. č. 2782/13 v kú Protivín ve vlastnictví 
Povodí Vltavy, s. p. jako povinného, za 
jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč 
+ DPH

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

1. 4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemku nově označeného jako p. 
č. KN 501/10 ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 696 m2, odděleného dle geomet-
rického plánu č. 281–178/2013 ze dne 
19. 2. 2014 z pozemku p. č. PK 440/1, vše 
v kú Myšenec, ve vlastnictví Ing. Raaba, za 
pozemky p. č. 688, ost. plocha, jiná plocha 
o vým. 295 m2 a p. č. 96/3 ost. plocha, 
neplodná půda o vým. 590 m2, vše v kú 
Myšenec, ve vlastnictví města Protivín 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

Protivín recyklací výrazně přispěl 
k ochraně životního prostředí

INFORMACE PRO OBČANY

–  jednoho kusu notebooku se 
vyprodukuje o 91,5 kg méně 
nebezpečných odpadů. Stejné 
množství nebezpečného odpadu za 
rok vyprodukuje 22 domácností. 

–  jednoho kilogramu drobného elek-
tra nedojde k vypuštění více než 
čtyř kilogramů emisí oxidu uhličité-
ho (4,46 kg CO

2
 ekv.). Recyklace tak 

významně přispívá k čistotě ovzduší. 
–  sta kusů mobilních telefonů je 

uspořeno 475 kWh. Stejné množství 
elektrické energie spotřebuje napří-
klad 60 W žárovka svítící nepře-
tržitě téměř celý rok (11 měsíců 
a 12 dní).  Josef Veselý, 

vedoucí OS Technické služby 

▼ ▼ ▼
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pokračování na 5. stránce

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

1. 5.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje uzavření smlouvy pro město Protivín 
jako oprávněného – Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, cesty a stezky, spočívající v právu 
zřídit, provozovat a udržovat kanalizační 
potrubí na zatížené nemovitosti a v právu 
cesty a stezky za účelem přístupu a pří-
jezdu pro zajišťování oprav, revizí a údržby 
na pozemku p. č. 855/3 v kú Protivín ve 
vlastnictví p. Vaňaty, jako povinného, za 
jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč 
+ DPH

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

1. 6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín jako 
oprávněného – Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení služebnosti stezky a cesty, 
spočívající v právu přístupu a příjezdu 
přes pozemek p. č. 855/1 v kú Protivín 
ve vlastnictví manželů Čajanových, jako 
povinných, za účelem zajišťování oprav, 
revizí a údržby kanalizačního zařízení 
umístěného na pozemku p. č. 855/3 v kú 
Protivín, za jednorázovou náhradu ve výši 
10 000 Kč + DPH, když rozsah služebnosti 
stezky a cesty bude určen geometrickým 
plánem po dokončení stavby 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

1. 7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín jako 
oprávněného – Smlouvy o zřízení služeb-
nosti, a to práva umístění sjezdu a dále 
práva chůze a jízdy za účelem kontroly, 
údržby a oprav tohoto zařízení na částech 
pozemků p. č. 2670 v kú Protivín a p. č. 
1175 v kú Chvaletice u Protivína, to vše 
bezúplatně, když služebnost je vyznačena 
geometrickými plány č. 201–778/2012 ze 
dne 7. 11. 2013 a č. 1707–778/2012 ze 
dne 7. 11. 2013 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

1. 8.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje bezúplatné převzetí budoucích nově 
realizovaných stavebních objektů (sjezdů) 
v rámci stavby „OP 3 – 1 – Obchvat obce 
Tálín“ za předpokladu, že stavby budou 
řádně zkolaudovány a budou vyřešeny 
majetkoprávní vztahy pozemků těmito 
stavbami dotčené a pověřuje starostu 
města případným podpisem smlouvy. 

1. 9.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje prodej pozemku p. č. 782/19, TTP 
o vým. 208 m2 manželům Osvaldovým, 
i s porosty za cenu 24 040 Kč, p. č. 
782/20, TTP o vým. 192 m2 manželům 
Gareisovým, i s porosty za cenu 23 336 
Kč, p. č. 782/21, TTP o vým. 198 m2 paní 
Čabrádkové, i s porosty za cenu 22 132 
Kč a p. č. 782/21, TTP o vým. 199 m2 
manželům Kovaříkovým, i s porosty za cenu 
23 644,10 Kč, vše v kú Nový Dvůr u Písku 
a vyhotovení kupní smlouvy dle přílohy 

 a zároveň pověřuje starostu města podpi-
sem kupní smlouvy. 

1.10. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemku p. č. 2253/2, orná půda 
o vým. 1340 m2 za 12 Kč/m2 a pozemku p. 
č. 2253/1, orná půda o vým. 707 m2 za 150 
Kč/m2 ve vlastnictví města Protivín, tj. za 
cenu 122 130 Kč, za pozemky p. č. 2250/2, 
orná půda o vým. 249 m2 a p. č. 2250/1, 
orná půda o vým. 229 m2 ve vlastnictví 
pana Rejdy, v ceně 12 Kč/m2, tj. za cenu 
5 736 Kč, vše v kú Záboří u Protivína + 
finanční dorovnání ve výši 116 394 Kč 
ve prospěch města Protivín a vyhotovení 
kupní smlouvy dle přílohy

 a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy. 

1.11. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 2385/6, ost. plocha, 
jiná plocha o vým. 558 m2 v kú Protivín 
panu Třeštíkovi, za cenu 200 000 Kč 
a vyhotovení kupní smlouvy dle přílohy 

 a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy. 

1.12.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 3112, zastavěná 
plocha a nádvoří o vým. 14 m2 v kú Protivín 
za cenu 4 900 Kč firmě E. ON Distribuce, 
a. s. a uzavření kupní smlouvy dle přílohy 
a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy. 

1.13.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje úvěrové smlouvy na financování 
rekonstrukce ulice Purkyňova ve výši 
7 108 000, Kč a 1 614 000 Kč a ulice Pod 
Lesem ve výši 3 818 264  Kč uzavřené 
s KB, a. s., pobočka Písek. 

1.14.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na opravy 
majetku po povodni v červnu od Jihočes-
kého kraje. 

1.15.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 2. 

1.16.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Závěrečný účet města Protivín za rok 
2013 a Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Protivín za rok 2013. 

1.17.  Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí Závěrečný účet a přezkoumání 
hospodaření Dobrovolného svazku obcí 
Blanicko-Otavského regionu a Dobrovol-
ného svazku obcí Svazek obcí regionu 
Písecko za rok 2013. 

1.18.  Zastupitelstvo města Protivín bere 
na vědomí Zprávu o zajištění finanční 
kontroly u města Protivín a konstatuje, 
že zavedený systém finanční kontroly je 
přiměřený a účinný pro zajištění hospo-
dárného, efektivního a účelného nakládání 
s veřejnými prostředky. 

1.19. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemku p. č. 100/155, ost. plocha, 
jiná plocha o vým. 151 m2, p. č. 1361/6, 
zahrada o vým. 395 m2 a p. č. 1360/2, ost. 
plocha, ost. komunikace o vým. 3 m2 ve 
vlastnictví města Protivín za pozemky p. 
č. 1361/8, zahrada o vým. 89 m2 a p. č. 
1361/7 o vým. 234 m2 ve vlastnictví firmy 
BQP CZECH, a. s., vše v kú Protivín za 

cenu 350 Kč/m2 + finanční dorovnání ve 
prospěch města Protivín ve výši 79 100 Kč, 
vyhotovení směnné smlouvy dle přílohy 
a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy. 

1.20.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemku p. č. 17/2, zahrada o vým. 
22 m2 v kú Milenovice od pana Novotného, 
za cenu 350 Kč/m2 do vlastnictví města 
Protivín, vyhotovení kupní smlouvy dle 
přílohy a pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy. 

1. 21. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona 
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, počet členů zastu-
pitelstva města na volební období 2014 
– 2018 na 21 členů. 

1.22.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje změnu obecně závazné vyhlášky 
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PROTIVÍN, a to 
v čl. 3 vypustit údaj „Požární hlídka SDH 
Chvaletice“, která se k 30. 6. 2014 ruší. 

1. 23. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s modernizací veřejného osvětlení v Pro-
tivíně formou přenesené správy schvaluje 
smlouvu o nájmu veřejného osvětlení 
a následném provozování a správě v před-
loženém znění a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 

1. 24. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předložení žádosti o dotaci na projekt 
„Modernizace výuky na ZŠ Protivín“ do 
Regionálního operačního programu, 
prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj města 
a obcí, oblasti podpory 2.4. Rozvoj infra-
struktury základního, středního a vyššího 
odborného školství. Město Protivín sou-
hlasí s realizací projektu, jeho předfinan-
cováním a spolufinancováním v případě 
schválení dotace. V rámci rozpočtu města 
bude zajištěno financování tohoto projektu 
až do výše 1,9 mil. Kč. 

RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 18. 6. 2014 

–  schvaluje obchodně technickou nabídku 
na dodávku projektové dokumentace akce 
„Obnova stávající čerpací stanice GARNI“ 
předloženou projektantem VAK projekt s. 
r. o. České Budějovice (cena projektových 
prací je 49 700 Kč bez DPH)

 a souhlasí s objednáním předmětného 
projektu

–  bere na vědomí informaci k zahájení 
řízení o 1. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě 
konání veřejného projednání a zveřejnění 
dokumentace, 

 revokuje usnesení č. 66/2014 ze dne 
12. 3. 2014 

 a netrvá na předložení nesouhlasu s roz-
vojovou plochou PT 2 (těžba štěrkopísku) 
Krajskému úřadu, neboť rozvojová plocha 
již nezasahuje do správního území města, 
do kú Milenovice

▼ ▼ ▼
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ–  bere na vědomí předložený zápis o pro-

vedení dohlídky nad spisovou službou 
u Městského úřadu v Protivíně v před-
loženém znění 

–  bere na vědomí zápis ze schůze zdravotní 
a sociální komise konané dne 5. 6. 2014 
v předloženém znění 

 a souhlasí s pronájmem uvolněného bytu 
v DZU (DPS) na adrese Masarykovo nám. 
21, Protivín 

–  vybrala jako nejlepšího uchazeče na 
realizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu pro stavbu „Myšenec – čerpací 
stanice a vodovodní propoj pro tlakové 
pásmo Žďár, Tálín“ mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, firmu Š+H Bohunice, 
s. r. o. Temelín s nabídkovou cenou 
580 159, 54 Kč bez DPH 

–  potvrzuje rozhodnutí o výběru nejvýhod-
nější nabídky na zakázku „Modernizace 
VO v Protivíně a okolních obcích včetně 
financování metodou přenesené správy“ 
– přechod na LED světla, předloženou 
firmou ECOLED SOLUTIONS s. r. o., 
Praha

–  schvaluje uzavření 2. Mateřské školy 
Protivín v době letních prázdnin v období 
od 30. 6. do 1. 8. 2014 

RADA MĚSTA ZASEDALA 
DNE 9. 7. 2014… 

–  souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 
2587, ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
620 m2 a p. č. 2588, ost. plocha, neplodná 
půda o vým. 170 m2, vše v kú Protivín 

 a ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru pronájmu 
pozemků 

–  schvaluje Vnitřní předpis města Protivín 
pro hlášení zpráv městským rozhlasem dle 
předloženého návrhu 

–  vybrala  za zhotovitele akce „Krč u Protivína 

– dostavba vodovodu“ nabídku firmy Kočí 
a. s., K Lipám 132, 397 01 Písek, s nabíd-
kovou cenou 1 246 573 Kč vč. DPH 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy s vybraným uchazečem na shora 
uvedenou zakázku

–  vybrala za zhotovitele akce „Protivín 
– rekonstrukce místní komunikace Pod 
Lesem“ nabídku firmy Š+H Bohunice, 
s. r. o., Temelín 3, 373 01 Temelín, s nabíd-
kovou cenou 3 148 190,15 Kč vč. DPH 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy s vybraným uchazečem na shora 
uvedenou zakázku

–  vybrala za zhotovitele akce „Rekonstrukce 
ul. Pivovarská“ nabídku firmy Š+H Bohu-
nice, s. r. o., Temelín 3, 373 01 Temelín, 
s nabídkovou cenou 1 228 445 Kč vč. 
DPH 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy s vybraným uchazečem na shora 
uvedenou zakázku

–  rozhodla o vyloučení uchazeče na realiza-
ci veřejné zakázky pro stavbu „2. Mateřská 
škola Protivín“ dle zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění, v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení § 38 na stavební práce 
firmu Kočí a. s., K Lipám 132, 397 01 
Písek 

–  vybrala jako nejlepšího uchazeče na 
realizaci veřejné zakázky pro stavbu 
„2. Mateřská škola Protivín“ dle zákona 
137/2006 Sb., v platném znění, v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení § 38 
na stavební práce firmu Š+H Bohunice, s. 
r. o., Temelín 3, 373 01 Temelín 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy s vybraným uchazečem

 
–  bere na vědomí předložený zápis č. 5 

z jednání komise bytové, místního hos-
podářství a dopravy ze dne 7. 7. 2014 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 2, 1+1 
o celkové vým. 59,36 m2, na adrese Proti-
vín, Masarykovo nám. 19 

–  souhlasí s uspořádáním venkovní hudby 
v době konání Protivínské pouti – v sobo-
tu 26. 7. 2014 od 17,00 hodin do 02,00 
hodin ve dvoře čp. 27 dle žádosti paní 
Rychtářové

Vloupání do tří chalup
 Protivínští policisté prošetřují případy 

vloupání do tří chalup v obci Žďár. 
Pachatel se do objektů dostal v době 
od podvečera dne 2. června do odpo-
ledne dne následujícího, kdy vloupání 
oznámil jeden z poškozených. Zloděj 
vypáčil okno, u další chalupy překonal 
zajištění u stodoly a kolny, do třetího 
stavení se dostal přes dveře. Majite-
lům sebral nářadí, jízdní kolo a další 
věci, škoda se zatím vyšplhala na více 
než 100 tisíc korun.  Na místo činu 
vyjížděl také kriminalistický technik, 
který zajistil stopy a policejní psovod 
se služebním psem. 

Přijeli krást
 Dva mladí muži, jeden z Klatov a druhý 

z Prachatic, čelí podezření z trestného 
činu krádeže. Dne 23. června v podve-
čer se rozhodli krást v Protivíně, a to 
se jim stalo osudné. Pivní přepravky 
a další obaly zloděje stále lákají a poli-
cisté i místní už toho mají dost! Díky 
všímavosti Protivínských a spolupráci 
s obvodním oddělením policie se poda-
řilo muže zadržet bezprostředně po 
krádeži na útěku. Protivínští policisté 
případ řešili ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.  

Muž vyhrožoval výbuchem v hotelu
 Policisté na lince 158 přijali v sobotu 

28. června odpoledne oznámení od 
neznámého muže, který uvedl, že 
v jednom hotelu na Masarykově nám. 
v Protivíně „to práskne“. Na místo 
proto okamžitě vyjeli policisté z míst-
ního obvodního oddělení. V blízkosti 
hotelu si všimli muže, který jim nebyl 
neznámý. Věděli, že se v minulosti již 
stejného činu dopustil. Policisté ho 
proto zadrželi. Jedná se o dvaatřicetile-
tého muže z Ostravska. Bezprostředně 
poté se jim přiznal, že si vše vymyslel. 
Případ si převzali písečtí kriminalisté, 
kteří muže stíhají ve věci trestného 
činu šíření poplašné zprávy. Je stíhán 
na svobodě. 

Motorová nafta
 Protivínští policisté vyjížděli v neděli 

6. července ráno do obce Žďár, kde 
škodil zloděj v manipulačním skladu 
na zaparkovaných strojích. Objek-
tem pachatelova zájmu se staly dva 
traktory značky Zetor, ze kterých 
odčerpal 115 litrů paliva, 40 litrů nafty 
odcizil z nákladního automobilu Avia, 
50 litrů z vibračního válce, u dalšího 
stroje odcizil víčko od olejové nádrže. 
Celková škoda dosahuje k 8 tisícům 
korun. Pachatel v obci kradl během 
uplynulého víkendu. Policisté na místě 
zajistili stopy, provedli prvotní šetření, 
vše zadokumentovali a dále se případu 
věnují. 

dokončení ze 4. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

sobota 30. srpna 2014 
Masarykovo náměstí, Protivín

VIII. Městské slavnosti protivínské

  od 14.25 hodin – Sestry HAVELKOVY   od 13.50 hodin – Michal Nesvadba
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Správná odpověď na červnovou 
soutěžní otázku FOTOHÁDANKY 
zní: 
Uvedený letopočet se nachází 
na domě s číslem popisným 49 
v Chelčického ulici v Protivíně. 
Za správnou odpověď se stává 
výherkyní paní Jana Soukupová. 
Blahopřejeme k symbolické výhře. 

Nová soutěžní otázka zní: 
Kolik modelů hradů, zámků a věží 
vytvořených ze špejlí můžete uvi-
dět v kaplance?
Na vaše odpovědi čekáme do 
8. září v infocentru na telefonním 
čísle 382 203 354 nebo na e-mailo-
vé adrese: infocentrum@mupro-
tivin.cz. 

Stále přetrvává nešvar, jak se zbavit 
nepotřebných věcí – vyvést je do lesa nebo 
vyhodit do strouhy u cesty. Tento odpad 
zaroste vegetací a není nic vidět. Jak je to 
prosté! Po čase ale vegetace ztratí své kouzlo 
a vše se odhalí a ukáže … autodíly, zatoula-
ná pneumatika, plasty, PET lahve, sklenice, 
spousta použitého textilu a další plné plas-
tové pytle s veškerým možným odpadem. 
Již několik let Myslivecké sdružení Platan 
Protivín likviduje tyto černé skládky odpadů 

a snaží se přispět k pořádku v lesích okolí 
Protivína. Není nám lhostejné sedět na 
čekané a dívat se na nepořádek v přírodě. 
Není výjimkou, že dojde k poranění zvěře 
o odhozenou plechovku nebo sklo. Stále se 
jedná o stejné lokality, kde se tento odpad 
nachází. Jedná se o Oboru a Hájek směr 
Záboří. V letošním roce myslivci sesbí-
rali cca jednu tunu odpadu. K odložení 
nepotřebného odpadu slouží sběrný dvůr 
v Zábořské ulici! za MS Václav Roušal

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Během školního roku probíhaly 

v Pastelce zájmové kroužky. Malé hol-
čičky chodily na balet, ty větší na moderní 
tancování. Se svými vedoucími nacvičily 
krátké sestavy, s nimiž se pak mohly po-
chlubit na závěrečném vystoupení u pří-
ležitosti zakončení školního roku. Pas-
telka to pondělí opět ožila, neboť se sešla 
pěkná řádka rodičů, babiček, dědečků, 
sourozenců a přátel. Vystoupení se líbila 
a děvčata za podpory svých vedoucích 
odvedla pěkný kus práce. Jménem Pastel-
ky jsem poděkovala všem zúčastněným, 
vedoucím za obětavý přístup. Nemohla 
jsem opominout děti, které v září nastoupí 
do školy, a tak jsem jim popřála, aby je 
provázelo požehnání a dařilo se jim. Kluci 
a holky z kroužku výtvarných technik se 
sešli až v úterý o týden později, protože si 
to chtěli užít společně jen mezi sebou. 

Děkuji všem spolupracovníkům, kteří 
se v uplynulém školním roce podíleli na 
běhu různých aktivit, a to ať už těch pra-
videlných nebo nárazových. Bez jejich 
pomoci by se Pastelce nemohlo dařit 
uspořádat tolik akcí a programů pro děti 
i dospělé. 

Velké poděkování patří Zuzce Manové, 
která obětavě, s velkým nadšením a elá-
nem vedla cvičení pro maminky s dětmi. 
Hledáme dalšího takového nadšence, 
který by měl o cvičení v Pastelce zájem 
a vedl by rodiče s malými dětmi. 

M. Šálková

HÁDANKAHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

ODPADKY PO LESÍCH NA PROTIVÍNSKU PASTELKA
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V Památníku 
pokračuje 
ve výstavní 
místnosti až 
do 3. srpna 2014 

výstava Dějiny schované v Památ-
níku – výstava prvních muzejních 
exponátů muzea otevřeného 28. říj-
na 1932. 

Od 5. srpna zde bude instalovaná 
výstava ke 100. výročí narození pro-
tivínského rodáka, básníka a výtvar-
níka Jiřího Koláře. 

Stálé expozice – historická 
i exotická příroda – jsou přístupny 
od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. 

Při Městských slavnostech pro-
tivínských v sobotu 30. srpna se 

budou po celý den konat komento-
vané prohlídky. Vstup zdarma – sou-
část vstupenky na slavnosti. 

Soutěž otištěná v červnovém 
vydání Protivínských listů:

Faktografická chyba v Haško-
vě ukázce z Osudů dobrého vojá-
ka Švejka – František Ferdinand 
d´Este nebyl císařovým strýcem, 
ale synovcem!

Za správnou odpověď získává 
brožuru „Protivínský zámek“ milov-
nice historie Věra Keřlíková z Proti-
vína.  

Mgr. Věra Piklová, 
správce Památníku

Nejslavnější protivínský rodák, Jiří Kolář (1914–
2002) se narodil 24. 9. 1914, před sto lety. Kolář 
je pokládán nejen za jednu z nejvýznamnějších 
osobností české moderní kultury, ale jeho dílo 
vzbuzuje dodnes respekt i v zahraničí. Letošní 
jubileum dalo podnět k řadě akcí – v německém 
Regensburgu už na sklonku roku 2013 otevřeli 
výbornou a rozsáhlou Kolářovu retrospektivní 
výstavu, sestavenou zejména z německých veřej-
ných a soukromých sbírek a z fondů pařížské 
Galerie Lelong, v Paříži proběhla na jaře úspěšná 
výstava v Galerie Le Minotaure, v Českém Krum-
lově je Kolářovi věnována jedna z výstav Centra 
Egona Schieleho. V Praze se chystají výstavy 
v Muzeu Kampa a v Galerii Smečky. 
Také Prácheňské muzeum otevře v srpnu v Písku 
a Protivíně malou, ale pozoruhodnou dvojvýstavu Jiří-
ho Koláře. Na počest jeho protivínského původu bude 
slavnostně zahájena 8. srpna v protivínské pobočce 
Prácheňského muzea, ale už o den dříve bude možno 
zajít do píseckého muzea podívat se na druhou část 
souboru. 
Vzácné ukázky raného díla stojí za pozornost. Kolář 
nebyl školený výtvarník a kolážím se začal soustav-
ně věnovat až ve svých pětačtyřiceti letech, na konci 
padesátých let. Vždy ale pro něho zůstaly spojeny 
s poezií, která jim předcházela a kterou se proslavil. 
Kolář se jako básník silně vyjadřoval ke své době v kri-
tických letech války a poválečných politických zvratů, 
jeho sbírky mají mnohdy kolážovanou povahu deníko-
vých záznamů. Stejné svědectví vkládal později i do 
své výtvarné tvorby, kterou označoval jako vizuální 
poezii. Dvojvýstava v Písku / Protivíně představí veřej-
nosti ukázky prvních experimentálních výtvarných 
prací dosvědčujících, s jakou imaginací a intenzitou 
se Kolář ke koláži obrátil a jak živé tyto práce dodnes 
jsou. 
Vzhledem k nadcházejícímu jubileu, ale především 
vzhledem k významu osobnosti Jiřího Koláře by Pro-
tivín mohl na svého rodáka výrazněji upozornit. Na 
orientační tabuli na náměstí chybí kupř. informace 
o Kolářově rodném domě, přestože město vytvoření 
pamětní desky na jeho fasádě iniciovalo a jeho auto-
rem je uznávaný autor střední generace, Jiří Příhoda. 
Stejně tak by Kolářovo jubileum mohlo dát podnět 
k realizaci typické hnědé informační tabule u silnice 
Praha – Písek – České Budějovice, která by vedle již 
existující tabule propagující soukromé krokodýlí Zoo 
mohla oslovit další segment budoucích návštěvníků 
města. Protivín – město Jiřího Koláře, to zní dobře!

Marie Klimešová

SEZÓNA v protivínském Památníku

STO LET SLAVNÉHO RODÁKA
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Novinky
městské
knihovny

Už to vypadalo, že si letos „šipkovanou“ 
s dětmi nezahrajeme. Nejprve nám to pokazil 
velmi silný vítr, takže se nám skoro v zimních 
bundách nechtělo hledat poklad a opékat buřty 
nešlo. Kamarádi hasiči by asi měli velkou 
radost, že mají kde zasahovat, jenže Pastelky 
by nám bylo líto, kdyby lehla popelem. Když 
jsme si domluvili náhradní termín, zrovna ten 
den lilo jako z konve. Nakonec se to napotřetí 
podařilo. Počasí vyšlo nádherně, nepeklo 
sluníčko, nepadaly na nás kapky deště a vítr 
taky nefoukal. Děti hledaly po šipkách cestu, 
plnily statečně a s odhodláním všechny úkoly 
a odměnou jim byl nalezený poklad se slad-
kostmi i malými drobnostmi. V Pastelce jsme 
si pak rozdělali oheň, poseděli, opekli buřty 
a v příjemném rozpoložení se rozešli do svých 
domovů.  Za MC Pastelka M. Šálková

Český svaz chovatelů – základní organizace Záhoří zve děti a všechny 
milovníky zvířat k návštěvě výstavy králíků, holubů, drůbeže, okrasného 
a exotického ptactva, která se koná v sobotu 26. července a v neděli 27. čer-
vence 2014 v Protivíně v parku u Sokolovny. Na výstavě bude možné zakoupit 
papoušky, rozely, zakrslé králíky a mnohé další domácí, okrasná i užitková zvířa-
ta. Přijďte se podívat na plemena drůbeže, holubů a králíků, které jsou výjimečná 
a obdivovaná i na národních výstavách. Přijďte ukázat dětem zvířata, která dříve 
bývala běžně chována na dvorcích a zahradách nejen na vesnicích, ale i ve měs-
tech. Navštivte naši výstavu, naši malou zoologickou zahradu. 

Miloslav Pileček, čestný předseda ČSCH – ZO Záhoří

Přijďte se podívat na výstavu obrazů Andreje Rádyho nazvanou „Krok“ do konce měsíce 
července. Výstava fotografií  Jana Hampla v přízemí Kaplanky potrvá do konce července 
a vstup na ní je zdarma. 

V sobotu 9. srpna vás zveme na zahájení výstavy obrazů Josefa Miloty s názvem  „V již-
ních Čechách“, která potrvá do 30. září. 

V přízemí kaplanky si můžete prohlédnout obrazy pana Císařovského od srpna do konce 
září. 

V Infocentru je možno zakoupit novou knihu Jaroslavy Pixové Mlýny na Zlatém potoce, 
dotisk knihy Na břehu Blanice – Vodňansko a několik nových pohlednic. 

POZVÁNÍ DO KAPLANKY

ŠIPKOVANÁ

PRO DOSPĚLÉ – NAUČNÁ
Pavla Smetanová: Sonjin deník – svěží a vtip-
né čtení o cestování, turistice a dobrodružství 
na cestách
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 18 – místopis, 
zajímavosti, informace, putování po naší vlasti
Jaroslava Pixová: Mlýny na Zlatém potoce 
– jižní Čechy, Prachaticko, místní historie
Petr Tomislav: V rovníkové Africe – cestopis
Petr Gray: Jak se kreslí zvířata – výtvarné 
návody, tipy, triky pro ty, kdo rádi malují 
a milují zvířata
Elizabeth Verdick: Jak přežít, když mě všech-
no štve? – dětská psychologie, rady pro děti 
i rodiče
Susan J. Elliot: Přežijte rozchod s úsměvem – 
psychologická publikace, partnerské rozchody
Dominic O’Brien: Cvičte svoji paměť – tréno-
vání mozku, cvičení, techniky, rady
Kurt Tepperwein: Osm perel moudrosti, Doko-
nalé partnerské vztahy – sebepoznání, rozvoj 
osobnosti, úspěch

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Renata Kaminská: Do školky za kamarády, 
Odvážní kamarádi – příběhy s poučením pro 
děti od 5 let
Stanislava Reschová: Veselá kopa pohádek 
– pohádky krátké, humorné, pro celou rodinu
Jiří Fixl: Všechno letí, milé děti – básničky 
a pohádky pro začínající čtenáře
Ivona Březinová: Danda má hlad – humorný 
příběh pro děti od 6 let
Daniela Krolupperová: Zmizelá škola – pohád-
kový příběh pro děti od 6 let
Jiří Šandera: Pohádky z kouzelné zahrady, Co 
vyprávěla houpací síť – moderní pohádky
Hana Jelínková: Šimon a štěňátko Bára – pří-
běhy o dětech a psech pro čtenáře od 7 let
Petr Mrázek: O kometě Bětě – osm naučných 
pohádkových příběhů o vesmíru
Michaela Fišarová: Nikolina cesta – čtení pro 
dívky
Thomas Brezina: Totálně ulítlé prázdniny 
– dobrodružné příběhy pro děti
Jacqueline Wilsonová: Nejdelší rybí píseň, 
Lízinka – dívčí romány, anglická literatura



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 9. stránka

▼▼▼

V sobotu 28. června proběhla 
na Belvederu akce. Jednalo se už 
o čtvrtý ročník rockového festiva-
lu, jehož výtěžek jde na podporu 
obnovy protivínské sokolovny. 
Více jak stovka platících divá-
ků si i přes noční bouřku užila 
vystoupení kapel Krypton, Divo-
kej západ a Araxa a díky tomu 
směřuje na konto Sokolovna 
přes 12 tis. Kč. Za podporu akce 
děkujeme KONABO. Tato nadace 
podpořila naši činnost v letošním 
roce finančním grantem. 

Za Společnost 
pro rozvoj Protivína, o. s., 

Jiří Morávek

Po úspěchu na Asterixově putování po 
písecké Americe čekala dvě hlídky těch 
nejmenších protivínských skautů mise 
druhá, o něco delší a náročnější. Krásné 
umístění v okresním kole (květnové Proti-
vínské listy) určilo, že dvanáct statečných 
světlušek a vlčat odcestuje na pustý ostrov. 
Aby se jim tam nestýskalo, na strastiplnou 
výpravu se s nimi vydalo pět odvážných 
vedoucích: s vlčaty Kandi, Ali a Majda, se 
světluškami Kaboš a Inka. 

Pátek 13. 6. To je ten den, na který se 
těšily určitě nejenom děti, ale i dospělí. 
Na skautskou základnu Lišky u Bechy-
ně, na onen tajuplný pustý ostrov, jsme 
odjížděli v odpoledních hodinách. Program 
pátečního večera byl: Registrace, ubytová-
ní ve vlastních stanech, slavnostní nástup 
a zahájení závodu, společná hra. Po uby-
tování jsme dali večeři, nahodili kroje a šli 
na nástup, kde nám sestra Gelma, hlavní 
vedoucí závodu, sdělila všechny důležité 
informace. 

Byl to krásný pohled. Na louce okolo 
stožáru se státní vlajkou nás stálo necelých 
třista skautů a skautek, vlčat a světlušek, 
všichni oděni v béžových nebo modrých 
skautských krojích. Na konci nástupu jsme 
zhlédli příběh o tom, jak jsme se na ten 
pustý ostrov vlastně dostali. A co by to bylo 
za správné cestovatele, kdyby místo pořádně 
neprozkoumali. V mžiku se všechny děti 
rozptýlily po základně a na jednotlivých 
stanovištích plnily různé jednoduché úkoly 
a za každý dobře vykonaný dostaly část 
mapy ostrova. Společnými silami pak sle-
pily všechny dílky dohromady a měly mapu 
ostrova, na kterém ztroskotaly. Touto hrou 
společný páteční program končil. Noc byla 
celkem klidná, jen ranní sluníčko vysvitlo 
moc brzo. 

A to brzo myslím, že asi od páté hodi-
ny byla většina nás vzhůru. Sobota byla 
nejdůležitějším dnem celého víkendu. Od 
rána vybíhaly hlídky ve dvanácti minuto-
vých intervalech na trať závodu dlouhou asi 

čtyři kilometry a na ní plnily deset různých 
úkolů. Čekalo je rozdělávání ohně, otázky 
na téma skauting, zdravověda, fyzická 
zdatnost, kuchařské dovednosti (výroba 
vajíčkové pomazánky), orientace v mapě, 
šifrování nebo plavba na raftu. Po cestě děti 
čekalo i jedno tajné stanoviště, kde narazily 
na domorodce, o kterých měly zjistit, jak 
vypadají a čím se živí. 

Startujících hlídek bylo celkem dvacet 
sedm. Závodícím trvalo zdolat trasu okolo 
čtyř hodin, ale pro ty, kteří zajišťovali úkoly 
na stanovišti, to představovalo celých dva-
náct hodin. Pro hlídky, které už ze závodu 
doběhly, nebo naopak ještě čekaly na start, 
byly na tábořišti připraveny rukodělky 
nebo menší sportovní aktivity (frisbee, 
kuželky, kriket…). Z rukodělných prací 
jednoznačně vedla výroba kožených ná-
ramků. Bratr Bobr od táborských skautů se 
svým pomocníkem Traktorem kůžičkovali 
„od nevidim do nevidim“. Okolo jejich 

stolku byl permanentní shon, nestačili si ani 
odpočinout. Pak si na památku každý mohl 
vyrobit placku s názvem a datem závodu. 
K večeru zaplápolal táborák a v jídelně se 
promítaly pohádky na dobrou noc. Zpětně 
musím uznat, že byli unavení více vedoucí, 
než závodníci, proto jsme se brzy odebrali 
do tepla spacáku. 

V neděli dopoledne proběhlo sčítání 
bodů a vyhlášení výsledků závodu. Pro-
tivínská vlčata se umístila na 5. místě 
z celkových jedenácti „vlčáckých“ hlí-
dek. Fialová šestka světlušek obsadila 
13. místo z celkových patnácti „světlušác-
kých“, ale bodově za vlčaty zaostávaly 
jen o dva a půl bodu. Z výkonů našich 
vlčat a světlušek máme opravdu radost. Do 
celostátního kola postupují z krajského vždy 
pouze hlídky na prvních místech. Tak třeba 
příště. Po slavnostním nástupu už nás čekalo 
jen balení a odjezd do Protivína. 

Skauti Protivín
 

ROCK PRO SOKOLOVNU

KRAJSKÉ KOLO ZÁVODU VLČAT A SVĚTLUŠEK

Vlčata – zleva: Vojta Sochora, Kuba Klarner, Mára Petřík, Fíla Koštel, Štěpa Král 
a Štěpa Šedivý. 
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Naši pravidelnou jízdu o červenco-
vých svátcích jsme tentokrát směrovaly 
na Domažlicko. V pátek odpoledne jsme 
nasedly na vlak a nechaly se odvézt do 
Domažlic. Hned v Protivíně měl vlak 
50 minut zpoždění a tím nastaly kom-
plikace. V Plzni nám spoj na Domažlice 
ujel a musely jsme čekat na další. Tak 
se zpozdil i příjezd na ubytovnu a paní 
správcová už měla starost, jestli vůbec 
přijedeme. Asi v půl osmé jsme koneč-
ně  dorazily na ubytovnu na plaveckém 
bazénu. Po večeři jsme si prošly město, 
naplánovaly sobotní jízdu a zalehly. 
Čekala nás dlouhá cesta. 
Ráno jsme nasedly na kola a zamířily na 
Koloveč. Chtěly jsme se dát semlít na 
mladší holky, abychom lépe zvládly zdejší 
kopcovitý terén. Ve mlýně nás ujistili, že 
po semletí bychom byly na jízdu na kole 
moc malé. Tak jsme se potěšeny rozlouči-
ly a šlapaly dál na vodní hrad Švihov. Po 
cestě jsme zastavily na Zámku Lázeň sv. 
Wolfganga u Chudenic a v Chudenicích na 
Starém Zámku, který patřil rodu Czernínů. 
 Na nádvoří hradu Švihov byly řemeslné 
a farmářské trhy a další středověké zábavy. 
Nás nejvíce zaujala expozice fotografií 
z natáčení pohádky Tři oříšky pro Popel-
ku. Ze Švihova do Klatov nás dovedla 
příjemná cyklostezka. Prošly jsme si kla-
tovské náměstí, prohlédly barokní lékárnu 
a skončily na zahrádce cukrárny. Tady 
jsme vyslechly zprávu z rádia o vítězství 
Petry Kvitové ve Wimbledonu. „Hurá!“ 
Osvěženy výbornou zmrzlinou jsme se 
vydaly na cestu zpět do Domažlic, přes 
Kdyni. Díky silnému protivětru a kopco-
vitému terénu nás posledních 30 km stálo 
hodně sil. V cíli jsme měly na tachometru 
85 km. Patřičně unaveny jsme ještě naplá-
novaly trasu na další den. Protože mělo být 
velké horko, zvolily jsme kratší jízdu po 

okolí Domažlic. V Újezdu jsme si prohléd-
ly statek Jana Koziny a vyšlapaly k jeho 
pomníku. Dál jsme projely Trhanovem 
a zamířily do Klenčí. Prohlídka rodného 
domu J. Š. Baara v Klenčí byla velmi zají-
mavá. Pak už nás čekal výjezd na Výhledy, 
kde je Baarův pomník. Několika kilomet-
rové stoupání nám dalo tak zabrat, že jsme 
velkou část cesty kola tlačily. Odměnou za 
námahu nám byl opravdu krásný výhled až 
do Domažlic. Ještě větší odměna po náma-
ze bylo koupání na koupališti Babylon. 
Tady jsme spláchly veškerou únavu. Po 
návratu na ubytovnu jsme se ještě vypravily 
na procházku městem. Úderem 9 hodiny se 
u věže objevil ponocný. Odtroubil večerku 
a zazpíval píseň v chodském nářečí. Tímto 
nečekaným zážitkem jsme zakončily neděli. 
Ráno nás probudil déšť, který naštěstí 
neměl dlouhého trvání, a bylo o poznání 
chladněji. Cesta domů tak začala příjemně. 
Vydaly jsme se do Plzně po mezinárodní 
cyklotrase č. 3, která končí až v Praze. Byla 
to velmi pěkná cesta vedoucí z větší části 
mimo silnice. První zastávku na kafíčko 
a dortík (jak jinak), jsme měly ve Staňkově. 
Po krátkém odpočinku jsme pokračovaly 
směrem na Holýšov, Stod a Dobřany. Tady 
bylo další krátké občerstvení. Pak už cesta 
vedla převážně kolem řeky Radbuzy až do 
Plzně. Díky Věře, která Plzeň dobře zná, 
jsme se ani nenadály a už jsme byly na 
nádraží. Ten den jsme ujely 74 kilome-
trů. Domů nás odvezl vláček Hejtman. 
 Velmi kopcovitý terén Domažlicka prově-
řil naši fyzickou zdatnost. Usoudily jsme, 
že vzhledem k našemu věku na tom nejsme 
ještě tak špatně a daly jsme si chvaliteb-
nou. Během dalšího týdne načerpáme síly 
a o víkendu znovu jedeme do Chebu, jak 
jsme si loni slíbily. Přejeme všem čtená-
řům krásné léto  a na podzim se podělíme 
o nové zážitky z cest. CYRA

V současné době se čím dál tím více 
dozvídáme o prospěšnosti meditace. Dočte-
me se, že meditace snižuje bolest, zklidňuje 
emoce, snižuje stres, pomáhá léčit i řešit 
složité pracovní problémy, pomáhá zlepšovat 
vztahy. Že meditují celebrity i známé a popu-
lární osobnosti. 

Meditace je zkrátka „IN“. 
Přesto mnoho lidí meditaci odmítá z pře-

svědčení, že meditace je spojena s nějakým 
náboženským nebo filosofickým směrem, a kdo 
nemá spirituální cíle, ten ji nepotřebuje. Nebo ji 
vyzkouší a dojdou k přesvědčení, že neúčinkuje, 
nebo že pro ni nemají schopnosti. 

V mnoha časopisech nebo knihách je totiž 
meditace líčena tak, že stačí přečíst si návod 
a budeme schopni meditovat. Ale ani přečtení 
stohu knih vám nedá schopnost meditovat. Takže 
většina těch, kteří to zkouší jen podle těchto 
návodů, to brzy vzdá. „Meditace nefunguje“ je 
jejich zkušenost. 

Proto Městské kulturní středisko v Proti-
víně připravilo možnost seznámit se s medi-
tací v semináři-workshopu (dílna, nabídka 
praktického vyzkoušení), při němž se sezná-
míte s různými typy meditace a vyzkoušíte si 
je. Protože meditací je více druhů, a každý by 
měl mít možnost vybrat si ten typ meditace, která 
vyhovuje jeho přirozenosti a potřebám a která 
odpovídá jeho momentální situaci. 

Pro někoho je výhodnější aktivní meditace, 
která zaměstná mysl i tělo. Pro jiného nebo v jiné 
situaci, je vhodnější tiché usebrání nebo využití 
představ a prociťování. Někdo chce vyřešit svůj 
pracovní problém nebo zlepšit svou finanční situ-
aci, dosáhnout úspěch ve zvolené oblasti nebo 
navázat uspokojivý vztah. Protože dosažení 
úspěchu v kterékoliv oblasti je podmíněno 
schopností se ovládat, může využít meditační 
techniky, díky nimž získá schopnost přetvářet, 
formovat a ovládat svou mysl a tím i své emoce 
i činy. A to bez nepřiměřeného stresu. Meditace 
ale umožní i prožít spirituální zkušenost a posílit 
mimořádné schopnosti. 

Meditace je prostě jen nástroj řízení 
vlastní mysli a my si můžeme vybrat ten 
nástroj, který se v dané situaci a podmínkách 
nejlépe hodí. 

Já sám jsem meditace začal praktikovat před 
více jak dvaceti lety. Podtrhuji PRAKTIKOVAT, 
protože je velký rozdíl mezi tím o meditaci jen 
číst a pochopit ji rozumem a mezi tím ji prakti-
kovat a prožít. 

Řadu let jsem se zúčastňoval sesšinů 
a meditoval tak, jak meditují zenoví buddhisté. 
Absolvoval jsem meditační „retreaty“ tibetské-
ho směru Karma Kagju včetně rituálu Phowa. 
Poznal jsem tantrické meditace i moderní medi-
tace s využitím vymožeností techniky. 

Mohu vás seznámit s tím, s různými typy 
meditací, které jsem sám vyzkoušel a pomohu 
vám zvládnout začátky a překonat prvotní obtíže. 
Já nabízím zkušenosti, vy přidáte svou akti-
vitu. Společně budeme úspěšní. 

Emoce jsou zdrojem strachu. Mohou 
působit bolest, nepříjemnosti. 

A proto se jim vyhýbáme. Potlačujeme je. Ale 
tím, že je potlačíme, znemožníme si využít jejich 
energii, jejich sílu. Naopak musíme věnovat, obě-
tovat část své síly na jejich potlačení, abychom 
je ovládli. To nás oslabuje. Bere nám energii. 
Využití řízení emocí místo jejich potlačení nám 
dává sílu, energii.  V. Lavička

MEDITACE

Cyklorafandy na výletě u Chodské Chalupy na Domažlicku.

Domažlice sú pěkné městečko
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Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
z Protivína jsme již podruhé uspořádali 
dětský den pro děti. 
Na hokejbalovém hřišti byly připraveny 
soutěže v běhu přes překážky, běh s bare-
lem a zásah hadicí na cíl. Kluci i holky stáli 
ve frontě a vyzkoušeli si to hned několi-
krát. Šlo jim to moc hezky, možná z něk-
terých vyrostou následovníci. Protože 
ten den panovalo ohromné vedro, „kluci 
hasičtí“ na nás mysleli už během příprav, 
načerpali si do vozů čerstvou vodu, a tak 
nás po zásahu, opět hořela škola, postříkali 
vodou. Mohli jsme si vyzkoušet hasičskou 
výstroj, kluci si směli prolézat „Tatrovku“ 
snad ze všech stran. 

 Protivínským dobrovolným hasičům 
moc děkujeme za pěkně připravený pro-
gram a čas, který nám věnovali. Děkujeme 
i panu Rychtářovi a jeho zaměstnancům, 
kteří připravili v tom parném dni něco na 
zub, ale hlavně na žízeň. Těšíme se zase 
za rok. Snad nám to nepřekazí záplavy, 
jako tomu bylo loni, protože letos to stálo 
opravdu zato. Akci podpořila Komunitní 
nadace Blanicko-Otavská.  M. Šálková

V sobotu 21. června se do Záboří sjeli 
traktoristé z blízkého i vzdáleného okolí. 
Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal 
3. setkání traktorů v Záboří. Za účasti třech 
desítek soutěžících začalo setkání obvyk-
lou spanilou jízdou vsí, následovala jízda 
v terénu, která zahrnovala i divácky velmi 

populární „bahno“. Setkání pokračovalo 
dětskou soutěží v jízdě elektrickým traktůr-
kem. Posledním bodem setkání byla druhá 
disciplína a tou byla jízda zručnosti. 

 Celé setkání se těšilo velkému divác-
kému zájmu. O němž nejlépe vypovídá 
to, že během akce bylo velmi složité najít 
v Záboří parkovací místo. Závěrem se slu-
ší poděkovat technickým službám města 
Protivín a SDH Milenovice za pomoc 
s pořádáním setkání a mnoha sponzo-
rům, kteří dodali velmi pěkné ceny do 
všech kategorií. Foto z akce a další infor-
mace nejen o traktoriádě naleznete na 
www.sdhzabori.cz. 

SETKÁNÍ TRAKTORŮ „ZETOR 2014“ V ZÁBOŘÍ 

Největšímu diváckému zájmu se těšila jízda hlubokým bahnem.

Táta dneska frčí. Co to je, ptáte se? Pak 
vězte, že tento název nese každoroční kam-
paň, kterou pořádá Síť mateřských center 
u příležitosti Dne otců. 

Na maminky se myslí i několikrát do roka, 
tatínci jsou jaksi opomíjení. A je to škoda, 
rozhodně pro to není žádný důvod. Letos jsme 
se připojili i my v Pastelce v rámci projektu 
Křídla a kořeny naší rodiny. Pro tatínky jsme 
ve spolupráci s radioklubem v Písku připravili 
hezké odpoledne, kdy jsme se sešli na louce 
u Maletic, abychom zhlédli přehlídku leteckých 
modelů, dozvěděli se něco o této zálibě a věděli 
také, zda je to koníček nebo spíš finanční kůň. 
Ale ona každá sranda něco stojí, jak se říká. Pan 
Zeman si se svými přáteli a kolegy připravil 
spoustu letadel, modelů a typů. Ukázali nám, co 
všechno ve vzduchu umí, a nakonec jako hřeb 
odpoledne jsme si sami směli vyzkoušet ovlá-
dání malého cvičného letadýlka. No, nebyla to 
žádná legrace. Jednou dokonce došly baterky, 
a tak malé letadýlko skončilo v poli s řepkou. 
Skupinka pěti kluků se tam s nadšením vrhla, 
jenže je překvapila neprostupnost této plodiny, 
a tak to chvílemi vypadalo, jako by si spletli 
pole s bazénem a skákali šipky. Museli se totiž 
polem spíš proskákat než projít. Bylo to pro ně 
mnohem snazší. Trvalo pěknou chvíli, než se 
jim podařilo model najít. Řepka už totiž vyrost-
la do takové výšky, že se v ní i dospělí mohli 
ztratit. Kluci samozřejmě neviděli, pro svou 
spíš nížku než výšku, na povrch. Ostatně ani 
dospělým se nepodařilo svým zrakem odhalit 
místo, kam letadlo doplachtilo. Nicméně Vašík 
svým orlím zrakem spatřil cosi třpytivého, 
a tak se za tím vrhnul, a neminul. Letadlo se 
našlo, baterky se vyměnily a pokračovali jsme. 
Foukal dost silný vítr, až nás překvapilo, že to 
pro nás radioklub udělal. Jenže v tom větru se 
ani instruktorovi nepodařilo zvládnout cvičný 
model, který se střemhlav, také díky větru, zřítil 
na louku. Tentokrát jsme ho nemuseli hledat. 
Vidět bylo dost dobře, jenže se rozbila vrtule, 
což nebyl žádný problém. Páni měli s sebou 
dost náhradních, sic se rozbil i motor, který se 
už nepodařilo na místě opravit. 

 I tak jsme si odpoledne užili. Myslíme si, 
že tuto akci z lásky k tatínkům zopakujeme. 
Vždyť mají právo se taky bavit a hrát si, no ne? 
Akci podpořila Komunitní nadace Blanicko-
Otavská.  Za MC Pastelka M. Šálková

TÁTA DNESKA FRČÍ

DĚTSKÝ DEN S HASIČI

▲ ▲ ▲



Na podzim vám vyšla nová deska Maratonika – v čem 
je odlišná od těch předchozích?

V sestavě, neboť jsme poprvé kvintet bez piána jako 
hlavního nástroje a přišel Mirek Chyška na kytaru. A taky 
ve zvuku, neboť zmiňované změny se právě na něm pode-
píšou nejmarkantněji. 
Mezi vydáním vašeho předposledního studiového 
alba a vydáním Maratoniky uběhlo 5 let. Proč tak 
dlouhá pauza a na čem jiném jste v tomto mezidobí 
pracoval?

Theyories s Triem Roberta Balzara jsme udělali, Dlou-
hohrající Děcka s J. A. R. taky, koncerty, nějaké písně 
k filmu.. . mezi alby Illustratosphere je vždycky trochu 
delší pauza, míním, že je 
to proto, že povaha hudby, 
jejího autorství, přesněji, 
je taková. 
Kde vznikl nápad na 
obal nového CD, kde jste 
všichni do půli těla pono-
řeni do písku?

V hlavě fotografa Jakuba 
Klima, to musíte na něj...
Jakým jiným projektům 
se v současné době 
věnujete?

Sem tam hraju s Triem, 
sem tam s Endruem, sem 
tam s J. A. R., sem tam 
s Illustratosphere, sem tam 
si někde zahostuju, je toho 
až dost.
Letos jste získal ocenění 
zpěváka roku na Cenách 
Anděl. Kolikátý Anděl už 
ám tímto na poličku při-
letěl?

Za zpěv, ten osobní 
jakoby, je desátý. Jinak 
s různými dalšími, za 
píseň, desku, objev, klip, 
obal, zvuk, jich v rámci 
projektů, na nichž jsem participoval, máme asi patnáct, 
přesně to nevím...
Vzpomněl byste si na vaše první pěvecké ocenění?

Jojo, v roce 1981 jsem vyhrál ve Starom Gradu v býva-
lé Jugošce soutěž „Zpívá celý tábor“. A možná něco ve 
školce, byl jsem už tehdy ambiciózní.
Máte nějaký hudební vzor?

Vzor je silné slovo, některým hudebníkům se z různých 
důvodů upřímně obdivuji, jiní jsou záviděníhodní a inspira-
tivní... už hraju dlouho a poslouchám leccos, takže je jich 
spousta, napíšu vám tři čtyři jména ze sta, nechť si čtenář 
sám dohledá, berte to jako doporučení...  Joni Mitchell, 
Kurt Elling, YES, Richard Bona... například, no. 
Měl jste i příležitost si zazpívat s Bobbym McFerrinem 
nebo Glennem Hughesem. Jak na vás tyto zahraniční 
hvězdy působily?

Vzbuzují respekt. Jsou sebevědomé. Vědí, co chtějí 

Dan Bárta & Illustratosphere
a velmi dobře tuší, jak toho docílit. Jsou poměrně osamělé. 
Jejich přístup k hudbě je originální co do projevu i, dejme 
tomu, struktury. Jsou dobře oblečené. Umějí vystupovat 
skromně a věcně, jakkoliv mají vysoké sebevědomí, zde 
spíše vědomí o sobě. Mají samy sebe pod kontrolou tím 
pádem. Znají svou cenu. A tak dále. 
Jste velmi všestranný zpěvák. Dokážete zaujmout běž-
ného i náročného posluchače a není Vám cizí rock ani 
jazz. K jakému hudebnímu žánru ale tíhnete nejvíc?

Žánry mne příliš nezajímají, nejsou důležité, při určité 
zkušenosti a znalosti lze klidně říci, že neexistují. Jsou 
odrazem, produktem doby, módy a hlavně žurnalistické 
zkratky. Impresionismus je mi celkem úplně lhostejný, 

zajímá mne Monet. Něk-
teré Whistlerovy obrazy, 
například, jsou ovšem také 
dokonale „impresionistic-
ké“, přestože takovými býti, 
pokud vezmeme v úvahu 
čas a místo a vznik tohoto 
„termínu“, nemohou. A tak 
dále. Včera jsem si zpíval 
jednu melodii od Jara Fili-
pa, když jsem dával seno 
do kupek. Hledal jsem ty 
tóny, vzpomínal jsem na 
ni, rekonstruoval jsem ji, 
dokud nezačala dávat smy-
sl. Kdyby ji hrálo se mnou 
duo elektrických kytar, bas-
kytara a bonga, byl by to 
„latinsko-americký rock“, 
pokud bych k doprovodu 
přesvědčil Robertovo trio, 
byl by to „jazz“ až na půdu. 
Takže žánr je možná spíše 
zvuk, instrumentace, mož-
ná. Ujišťuji přesto, že mě 
žánr při té práci s melodií 
na zahradě nenapadl ani 
jednou, ani z dálky neza-
šuměl. Melodie, píseň, har-

monie, groove – ty mohou být dobré, zajímavé, inspirativní. 
Rock, pop, jazz, hardcoreultradeathmedley to může být 
maximálně velmi povrchně informativní. 
Zpívá se vám lépe anglicky nebo česky?

Jak co. Anglická fonetická abeceda snese větší zátěž ve 
vysokých polohách, je znělejší, délka hlásek variabilnější, 
pohyblivý přízvuk ve slovech umožňuje lépe se vztahovat 
k rytmu. Většina současné populární hudby vychází z té 
anglosaské, ta samo sebou vychází z jazyka, zpívají 
se přece texty, takže pokud se chce našinec vyjadřovat 
současné popmusic „po srsti“, logicky je angličtina bližší. 
Neohebnost, množství sykavek, relativní neznělost, ome-
zené množství krátkých slov z dlouhými vokály, přízvuk 
na první slabiku a tak dále, to vše dělá z češtiny ne úplně 
konkurenceschopný jazykový prostředek. Zase na druhou 
stranu ovšem, čeština je mateřský jazyk a v takovém se 
mnohem lépe zpívá pravda a krása, pokud to tak mohu 
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v Protivíně
říci. Takže shrnuto, zpívat česky je o něco těžší, 
aby to znělo alespoň nějak, ale když se to 
povede, je to lepší. Originálnější, pravdivější, 
ukotvenější, hlubší. 
Kromě hudební dráhy jsme vás také mohli 
zachytit jako herce, když jste vystupoval 
v muzikálech nebo ve filmovém zpracování 
Kytice jako vodník. Nechtěl byste se herectví 
věnovat více?

Nechtěl, díky za optání. 
Často se účastníte také charitativních akcí. 
Podle čeho si vybíráte účast na nich?

Intuice, hod korunou, sympatie k produkci, cíle, cha-
rakteristika, styl hospodaření, a tak dále, zkrátka stejně 
jako vy. 

Vím, že vaším velkým koníčkem je focení vážek. 
Jezdíte za úlovky i do zahraničí? Máte třeba nějaké 
oblíbené místo, kam jezdíte fotit?

Miluju potoky v tropickém lese. Tak to létá a navíc samé, 
abych tak řekl, pěkné kusy. 
Jakou hudbu posloucháte vy sám?

Teď popravdě vůbec žádnou, nemám na to chuť, čas, 
ani nervy. Poslechl jsem si při uklízení nedávnou The Poli-
ce, Zenyata Mondata. A pak, o něco zodpovědněji, desku 
amerického kytaristy Bena Mondera Right Brain Patrol, 
nicméně to celé během asi dvaceti dnů, takže se tomu dá 
říkat, že neposlouchám skoro nic. 
Nazpíval jste soundtrack k  filmům se sportovní téma-
tikou jako jsou Snowborďáci a Rafťáci. Co vy a spor-
ty?

My nic. Když se potřebuju fyzicky vybíjet, raději hoblík, 
pilku, lopatu, krumpáč, sekyru, hrábě, kolečko. Takové ty 
starší sporty.
Co plánujete v nejbližší době? Nové album, 
videoklip…?

Všechno tohle, jen si nejsem ještě zcela jist blízkostí 
té nejbližší doby. Klip budeme dělat, nové písně snad 
také, věřím, že záhy. Ale zítra, pozítří a popozítří jistě ne. 
A vzhledem k tomu, že zrají třešně a i jinak je docela pěkně, 
ani za týden to nebude.
Jaký máte vztah k jižním Čechám?

Chlum u Třeboně mám rád, Jindřichohradecko taky. 
Jinak jsem od Šumavy, dobrý soused. 
U nás na slavnostech představíte spíše písně z nového 
alba nebo osvědčené hity?

Myslím, že oboje. S mírnou převahou písní z nového 
alba, už z logiky věci, většina našich hitů se, málo platné, 
zatím nestačila osvědčit. Tereza Procházková
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Letošní sezonu jsme otevřely 
na Bílou sobotu 19. dubna. Nada-
ce Jihočeské cyklostezky pořádala 
oficiální zahájení sezony. Start byl 
v Budějovicích. Trasa vedla po nově 
otevřené stezce po pravém břehu Vlta-
vy až na Hlubokou – Zámostí. Odtud 
pokračovala přes Purkarec na „info“ 
Temelín. Ten den bylo typicky aprílové 
počasí, proto jsme se rozhodly jet pou-
ze do Temelína. Na Hrádečku byl velký 
kulturní a sportovní program. V závěru 
odpoledne vystoupila kapela Divokej 
Bill. První jízda se nám vydařila. 

Ve čtvrtek  8. května jsme se 
vydaly vlakem do Tábora. Zpáteční 
cestu jsme absolvovaly na kole. Zvolily 
jsme trasu přes Sudoměřice, kde jsme 
si prohlédly dřevěného Žižku a další 
výtvory místních recesistů. Dále jsme 
pokračovaly do Bechyně. Tady jsme 
doplnily kalorie a po dobrém obědě 
zamířily podél Lužnice přes Koloděje 
do Týna. Ještě kávička na posilněnou 
a pak už přes kopec na Temelín a rov-
nou domů. Ujely jsme hezkých 70 kilo-
metrů. 

Poslední květnový víkend jsme 
zavítaly na námi milovanou Šuma-
vu. Do Vimperka jsme dojely vlakem. 
Dál jsme pokračovaly na kole do místa 
ubytování na Nových Hutích. Počasí 
bylo na konec května velmi chladné, 
ale nás čekala příjemně vytopená cha-
ta. Večer jsme opekly buřty a napláno-
valy sobotní jízdu. Ani studené ráno 
nás neodradilo od cesty na Modravu, 
kolem Vchynicko – tetovského kanálu 
až na Rokytu a Antýgl. 

Proti proudu Vydry jsme vedly kola 
téměř až na Horskou Kvildu. (V tom-
to úseku je jízda na kole zakázána.). 
V hotelu Rankl na Horské Kvildě jsme 
poobědvaly a pak už jsme pokračovaly 
přes Kvildu, Františkov a Chalupskou 
slať zpět na Hutě. Den jsme ukončily 
stylově – opékáním buřtů. V neděli jsme 
sjely do Vimperka na vlak a nechaly 
se odvézt do Strakonic. Odtud na kole 
domů přes Štěkeň, Kestřany, Záta-
ví a Putim. Poslední zastávka byla 
v novém pěkném penzionu Putim. 

Díky podpoře vlaku jsme ještě stihly 
vernisáž fotografií pana Hampla v pro-
tivínské Kaplance. 

V sobotu 28. června nás čekal 
VII. ročník akce „Na kole kam oko 
ze Zlaté Hory dohlédne“. Tentokrát 
se startovalo z Dobevi. Okruhy byly tři 
– 14 km, 25 km a 45 km. My jsme zvo-
lily ten nejdelší. Trasa vedla na Strako-
nicko. Některé její části pro nás byly 
zcela neznámé. Díky pěknému počasí 
a dobře zvolené i perfektně označené 
trase to byla zatím nejhezčí letošní 
jízda. Celkově jsme za tento den ujely 
85 kilometrů, které jsme si skvěle užily. 
Tak to jsou naše nejzajímavější jarní 
jízdy.  CYRA

CYKLORAFANDY 
opět v akci
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V okolí Protivína se nachází celá řada 
tajuplných míst, k většině z nich se váží 
i různé historky, pověsti. Rádi bychom 
se o ně podělili se čtenáři Protivín-
ských listů. 
SKAUTSKÁ ROKLE

Věřte, že to tak opravdu je. Člověk 
cestuje po celém světě, hledá, pátrá, 
co mu vlastně chybí a vrací se domů, 
aby to našel… Lesem kráčel muž a cosi 
tiše pro sebe povídal. Podivína z našeho 
města každý znal. Léta hledal v lesích 
Hájku byliny života. Hledal, hledal, ale 
nenašel. A přesto byl tak blízko svého 
cíle. Často jsem ho potkával, jak jde lesy 
dolů k železniční trati. Do této rokle se 
neodvažoval, tvrdil, že tam pluje zelená 
mlha. Že tam zvoní podkovy koní. Kdo 
ví? A opravdu, až se člověk podiví, že zde 
v tomto lese je takové drsné romantické 
místo. Pro někoho je to Dívčí údolí, pro 
mne Skautská rokle. Dolů k řece se pro-
plétá potůček. Ať je sněhový poprašek, 
do lesů prší či padá sněhový pyl. V příro-
dě je vše pravdivé. 

 Teď je zelenavé ticho listnáčů a po 
červencové pěšině jdou tiché kroky. Zde 
po tomto mechovém chodníku maší-
rovala nejedna generace protivínských 
skautů. Vzpomínkový chrám ti zajistí, že 
neztratíš ani sám sebe. To voda z horních 
lesů modelovala dávno tuhle roklinu. 
Někdo postavil hráz – vznikl lesní ryb-
níček. Stará sosna na malé hrázi pama-
tuje. Snad střeží tajemství hlubiny, kde 
prý stojí knížecí kočár a v něm mapy 
zámeckých chodeb. Bledého utopence 
zde viděla o Svatodušní noci poděšená 
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Lilie zlatohlávek

žena a nikdy již v tato místa nevkročila. 
Potůčku je to vcelku jedno. Přeskakuje 
padlé kmeny, zelené mechy i lesní štěrk. 
Dívčí rokle. Snad skauti dali tomuto mís-
tu jméno. 

 Však jako rodilý „zámečák“ vím, že 
se zde říkalo v Lískách a lidé sem rádi 
chodívali na dnes mizející houby pod-
zimky. Skaut Akéla, dnes již po léta ve 
svém nebi, zde vypravoval o zakopané 
kronice starých junáckých vzpomínek, 
zabalené v mastném papíře a sáčku vlta-
vínů. Můžete si vybrat. Dívčí rokle, údo-
lí Pokladů či Skautská roklina. – Račte 
vstoupit. Pěšina se zakousne do stráně, 
přeskočí pak zborcený můstek a plazí se 
z protějších svahů. Svítíval zde vánoční 
stromeček. Dnes svítí v hlavě vzpomínky. 
Klukovskou povinností bylo zkoumat 
lesy okolo města. Zelená skála při cestě 
a naše neumělá chatka s obrázkem veli-
ké kotvy, kreslené oharkem. Kolikrát pak 
opadal horský javor, než si tam u skály 
postavili lesní chýši kluci ze skautské 
družiny, ve které byl i můj syn. Skautská 
myšlenka nemusí vždy křičet do světa, 
ale je držená po generace v rodinách. 

 Když se blížila protivínská pouť 
sv. Anny, potkával jsem staršího pána 
v manšestrovém oděvu, právě u letité 
skalky. Obratně čároval na tvrdý papír 
zelené ticho strže. Pak vstal a šel. Měl 
před sebou ještě dalekou cestu přes 
Zelený kříž dál do jedné z vesnic. Dnu 
jdou po dnu. Když se v lesích zavlní trá-
va, co má tak půvabné jméno pšeníčko 
rozkladité, začínají u kmenů dubin růst 
tvrdé hřiby. Zavoní, co by kadidlo smola 

ze staré sosny na hrázi rybníčka. Větvemi 
se dotýká i modrého nebe. Kolikrát jsem 
zde kdysi dětem krátce četl z knihy pana 
Foglara – „pojď se mnou, kde nebe je 
vysoké a modré a kde oblaka tak rych-
le plují…“ slova Jestřába mají dodnes 
svoji sílu a dokáží přivolat zpět to, co 
již dávno není. Voní tím, co není možné 
ani vypodobnit… Kamarád botanik zde 
v tomto lesním údolí našel možná už 
dávno hledané bylinky od lesního muže. 
Ten večer ztichl i koncert žab v tůni, když 
jmenoval tato krásná jména rostlinek, 
které mnohdy přejdete bez povšimnutí. 
Jen poslyšte – mateřka trojžilná, lecha 
jarní, orsej cibulkovitá, bršlice kozí noha, 
netýkavka nedůtklivá, marulka klínopád, 
zvonečník špičatý a bylo by to špat-
né Skautské údolí, kdyby zde nerostla 
lilie zlatohlávek. Jako král pod doubra-
vou a nebeskou bání najdeš medovník 
meduňkolistý, o kterém jsem si dlouhá 
léta myslel, že je to největší hluchavka, 
co roste. Netrhejte! 

 Doba okolo svaté Anny je dobou, 
kdy se sjíždějí do rodného městečka 
rodáci. Lidé rozprášení do celého světa. 
Často se zde v lesích setkáváme. Pama-
tují ještě panáky obilí při řece, zelená 
cigára orobinců s ochmýřenými semeny. 
Vítr blížícího Babího léta je roznese dale-
ko do světa stejně jako je… 

 Voda v této rokli dál bude plout 
a šeptat za soumraků, kdy mlha 
dává příchuť smutku, jména i těch, 
co se sem již nikdy nevrátí. Po špič-
kách odchází léto… –Sládek Petr –
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BOHOSLUŽBY O SVATOANENSKÉ POUTI
Římskokatolická farnost Protivín

sobota 26. července 
 od 18 hodin – kostel sv. Anny, Svatoanenské náměstí
neděle 27. července 
 od 8 a od 9.30 hodin – kostel sv. Alžběty, Masarykovo náměstí

Upozornění 
pro návštěvníky 
Městské 
knihovny 
Protivín

Od pondělí 28. červen-

ce do pátku 8. srpna 

bude z důvodu dovole-

né uzavřena Městská 

knihovna Protivín (včet-

ně veřejného internetu). 

ROZLOUČENÍ 
S MATEŘSKOU ŠKOLOU
V úterý 17. a ve středu 18. června se 
uskutečnila v obřadní síni Městského 
úřadu Protivín slavnostní rozloučení 
dětí s mateřskou školou. Kulturní 
vystoupení si připravil dětský pěvecký 
sbor základní školy pod vedením paní 
učitelky Mgr. Lenky Přástkové a pana 
učitele Mgr. Michala Nováka. V závěru 
programu předal Jaromír Hlaváč, sta-
rosta města, děvčatům a chlapcům 
pamětní list a malý dárek. 

Foto J. Mošovská 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

VZPOMÍNKA
8. červenec 2014 
byl dnem prvního výročí úmrtí 
naší maminky, babičky, 
prababičky a praprababičky 
paní Rosalie Touškové, nar. 30. 11. 1924, 
rozené Jelínkové z Čačarek. 
   Za tichou vzpomínku 
   děkují všem 
   syn Josef Rotbauer 
   a dcera Vlasta Mužíková 

Odešel od nás
Dne 27. června zemřel ve věku 
77 let pan Jan Šípek z Protivína.

 

Jak skromně žil, tak tiše odešel. 
rodina Sewaldova

NARODILI SE

❀ 27. 6. dcera Julie Malíková
 Pavlíně Menglerové 
 z Protivína
❀ 5. 7. dcera Vendula Kopecká
 Miroslavě Kačenové 
 z Protivína
❀ 9.7. syn Eduard
 Veronice Vlčkové z Protivína
❀ 10.7. syn Ondřej
 Kateřině Loukotové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 25. 5. Václav Košťál,
 79 let, Záboří
✝ 18. 6. Josef Kuneš,
 72 let, Maletice
✝ 27. 6. Jan Šípek,
 77 let, Protivín
✝ 4. 7. Ivana Kováříková,
 50 let, Záboří
✝ 11. 7. Anastázie Nečasová, 
 81 let, Protivín

GRATULACE
Ve čtvrtek 31. července 
oslaví 65. narozeniny 
Jiří Formánek z Protivína. 
Blahopřeje 

rodina Hruškova, 
rodina Požárova, 
Martin Formánek 

a Václav Lenemajer

V úvodu na vysvětlenou uvádím fotografické tituly ASČF – autor 
svazu českých fotografů, uděluje do dneška Svaz českých fotografů 
za vynikající výsledky na poli fotografické činnosti, zásluhy o rozvoj 
fotografie atd. 
AFIAP – Artiste de la Fédération internacionále de l Art Photographique, 
titul získaný od mezinárodní fotografické federace za sérii úspěchů 
v mezinárodních fotografických soutěžích. 

Jan Hampl se narodil v Českých Budějovicích, zde vystudo-
val SPŠ strojnickou a 37 let pak pracoval v národním podniku 
IGLA. S fotografií začal v roce 1953 a po deseti letech byl jedním 
ze spoluzakladatelů významné českobudějovické skupiny FOTOS. 
Jan Hampl nejen fotografoval, ale většinu volného času věnoval propagaci 
a organizování amatérské fotografie nejen v jižních Čechách, ale v celé 
tehdejší Československé republice. Velmi aktivně pracoval v krajském 
i ústředním výboru Svazu českých fotografů v Praze.

Jeho fotografie mají básnický podtext, takový, jaký byl jejich autor. 
Citlivý a něžný ke zlomku vteřiny, ve které světlo vykreslilo na citlivou 
vrstvu filmu obraz. Čiší z nich promyšlenost i elán, se kterými fotografie 
vznikaly a současně i velká úcta a pokora, se kterou Jan Hampl k foto-
grafování přistupoval. Vše pak završuje poctivé řemeslo, kdy vystavené 
fotografie jsou po více jak čtyřiceti letech čisté, jasné a brilantní, jako by 
vznikly v mistrově černé komoře včera. Ti, kteří znají tajemství černobílé 
fotografie, ihned pochopí, že fotografie jsou v prvé řadě dobře naexpono-
vané, dobře vyvolané a perfektně ustálené a vyprané. Tento téměř alchy-
mistický postup, při kterém prožívá fotograf neskutečné napětí poprvé při 
vyvolávání filmu a potom při zrození obrazu na fotografickém papíře ve 
vývojce, je pro zkušeného fotografa pouhou rutinou. Ale jen dlouholetá 
praxe a zkušenost může vést k takovým skvělým fotografiím, jaké zdobily 
v červnu Kaplanku. 
„Vážená paní Hamplová, za sebe i velkou obec fotografů a jejich příznivců 
velké díky za uspořádání výstavy fotografií vašeho manžela Jan Hampla, 
za připomenutí velkého umělce, učitele a skvělého člověka se širokým 
srdcem.“  S úctou Karel Burda, Vodňany

VÝSTAVA V PROTIVÍNSKÉ KAPLANCE K NEDOŽITÝM 90. NAROZENINÁM
fotograf Jan Hampl, ASČF, AFIAP (✶ 3. 9. 1924 ✟ 22. 4. 2003) 
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▼▼▼

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Ve čtvrtek 12. června proběhl jedno-
denní zájezd do ZOO v Norimberku. Do 
ZOO jely děti od 5. až do 7. tříd společ-
ně s paní učitelkou Závorkovou a s paní 
učitelkou Houdkovou. ZOO Norimberk 
je výjimečná tím, že v její spodní části se 
nachází rozsáhlé delfinárium. 

Odjezd byl kolem 6. hodiny od doprav-
ního hřiště u školy. Příjezd byl kolem 10. 
hodiny večerní. 

 Jako první jsme šli na vystoupení del-
fínů, které začínalo v 11 hodin. Vystou-
pení trvalo asi 20 minut. V první části 
vystoupení vystupovali lachtani a v druhé 
části delfíni. Po představení následoval 
rozchod. Rozdělili jsme se do několika 
skupin. Já byl ve skupině s Viky, Vaškem, 
Karlem, Bárou a mojí mladší sestrou 
Deniskou. Všichni z naší skupiny si kou-
pili ledovou tříšť. Rozchod nebyl moc 

dlouhý, a tak jsme prošli jen malou část 
Zoo. Po zkontrolování, že jsme všichni, 
následoval ještě jeden delší rozchod, při 
kterém jsme prošli zbytek. Mně se nejvíce 
líbila část jménem Aquapark. Vím, co si 
myslíte, ale není to aquapark, jak ho zná-
me u nás, ale aquapark pro zvířata. Zkrát-
ka se tam nacházela zvířata žijící u vody. 
Medvědi, lachtani, tuleni a tučňáci. Poté 
jsme sešli z kopečku a v občerstvení jsme 
si koupili řízek a hranolky. 

 Pak jsme už spěchali. Vrátili jsme se 
k místu, kde jsme měli sraz. Když všichni 
dorazili, následovala hromadná společná 
fotka a mohlo se jet zpátky domů. Cestou 
do Protivína jsme zastavili u McDonaldu 
a koupili si něco dobrého k snědku. 

Zájezd byl moc pěkný a doufám, že 
někdy v budoucnu se uskuteční něco 
podobného.  Martin Zelinský, 7. A

ŠKOLNÍ VÝLET 7. A 
Ve čtvrtek 19. června se naše 

třída (7. A) sešla u autobusové 
zastávky v Protivíně. Naše cesta 
vedla do Chýnovských jeskyní 
a do táborského Muzea čokolády 
a marcipánu. První zastávka byla 
u jeskyní, čekali jsme asi 20 minut, 
než jeskyně otevřeli, a tak jsme se 
fotili, jedli a jinými způsoby si krátili 
čas. 

Když se jeskyně otevřely, přišla 
paní průvodkyně. Ta nás varovala, 
že se máme držet zábradlí a dávat 
pozor na schody – kloužou. Poté, 
co jsme došli k prvnímu bodu naší 
zastávky, zeptala se průvodkyně, 
zda jsme došli všichni. Poslední 
v řadě ohlásil, že je zde. V tu chvíli se 
od schodů, kterými jsme přišli, ozval 
hlas paní učitelky Neškodné „Já 
jsem tady!“ Většina z nás vyprskla 
smíchy a po krátkém výkladu jsme 
se přesunuli dál. Po prohlídce jesky-
ní jsme vyrazili opět k autobusu. 

Startujeme, jedeme, zastavu-
jeme. Jsme v Táboře. Dojdeme na 
náměstí. Zde máme patnáctiminu-
tový rozchod. Vyrážíme do muzea. 
Odložili jsme si batohy a vešli jsme. 
Nejdříve jsme šli do marcipánové 
dílny, kde jsme si zkusili z marcipánu 
něco vymodelovat, pak jsme šli na 
prohlídku samotného muzea. Pro-
hlídka byla více marcipánová, než 
čokoládová, přesto se všem líbila. 

Když jsme odcházeli, čekalo 
se na poslední opozdilce, kteří si 
v čokoládovém baru pochutnávali 
na čokoládových dobrotách. Nako-
nec byl poslední rozchod (ten trval 
hodinu a půl). 

Celý výlet se mi moc líbil a těším 
se na ten další. 

Filip Kroutil, 7. A

Muzeum čokolády a marcipánu 
bylo krásné, ale vše tam bylo zamě-
řené pro menší děti. Viděli jsme tam 
modely pohádkových postaviček, 
pohádkové sklepení, ale i velkou 
sochu Jágra a podrobný marcipáno-
vý model táborského náměstí. Dále 
tam byla tvořivá dílna. Každý z nás 
dostal šest druhů marcipánu: bílý, 
zelený, červený, žlutý, černý a hnědý. 
Každý se hned dal do práce. Všem 
se výrobky velice povedly. Někdo 
dokonce došel k výrobku zajímavou 
cestou -:) Vymodelovali jsme ovoce, 
tank, holky se pokusily o figurku 
hokejisty českobudějovického Moto-
ru. Výlet se nám moc líbil. A těšíme 
se na další. 

Martin Zelinský, 7. A

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO ZOO V NORIMBERKU
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▲ ▲ ▲

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín

ve spolupráci s Městem Protivín pořádají

26. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 6. září 2014 od 7. 30 do 9. 30 hod na náměstí v Protivíně

Cíl: na stejném místě do 16 hodin

Startovné: 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč

Trasy:

Pěší – 15 km: Protivín – Bor – Skály – Radany – Babka – Protivín

Cyklistické trasy (vhodnější pro krosová a horská kola):

20 km: Protivín – Bor – Skály – Radany – Kloub – 

– Čavyně – Protivín

50 km: Protivín – Bor – Skály – Radany –Kloub – 

– Čavyně – Záboří – Všeteč – Nová Ves – Žďár – Protivín

Odměny:  

Po úspěšném absolvování obdrží každý účastník malé 

občerstvení, pamětní list a malou upomínku na akci. 
 

V sobotu 21. června se protivín-
ští taekwondisté zúčastnili otevřeného 
mistrovství ČR „Czech Open“ v Praze. 
Bojovníci z protivínského klubu zužitko-
vali na důležitém turnaji složitou přípravu 
z tréninků. Mistrovství se konalo v nej-
prestižnější kategorii taekwonda – spor-
tovním boji kyorugi. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 450 závodníků z  Německa, Pol-
ska, Maďarska, Rakouska a klubů z celé 
České republiky. 

Z našeho oddílů se zúčastnilo šest sta-
tečných, kteří zde zúročili pilnou přípravu, 
a bylo to znát. Jako první nastoupil Kryš-
tof Doubek, který se takovéto akce zúčast-
nil poprvé, ale dal o sobě vědět. Sice pro-
hrál na body, ale jeho soupeř z Polska byl 
již zkušený a ostřílený borec. Stejně tak 
Lukáš Martinovský udělal velký pokrok 
a prohrál svůj zápas o jediný bod. Aleš 
Benák, nejmladší z našeho týmu a zároveň 
úplný nováček na takovémto turnaji, se 
krásně pral o semifinále, ale nakonec pro-
hrál o dva body. 

Již ostřílený borec Lukáš Kajer nedal 
soupeřům nic zadarmo a skončil na krás-
ném třetím místě. Štěpán Král je již zku-
šeným bojovníkem a po porážce soupeře 
z Maďarska postoupil do dalších bojů, kde 
nakonec skončil na pěkném třetím místě. 

Martina Babáková získala svůj prv-
ní titul „Mistryně republiky“ a zároveň 
prvenství v NTLM (národní lize mládeže). 
Své prvenství si zasloužila právem, jelikož 
její soupeřka ve finálovém boji používala 
zákeřné techniky, ale Martina poslouchala 
pokyny trenéra a právem vyhrála. Svým 
úspěchem navázala na své předchůdce 
(Adélu Kubičkovou, Zuzku Doubkovou, 
Jakuba Chudomela, Patrika Pišingera a dal-
ší) a rozšířila tak řady mistrů ČR a vítězů 
NTLM z dřívějších let v Protivíně. 

Jako trenér chci velmi poděkovat Zuzce 
Doubkové za pomoc s dětmi při kaučování 
a přípravě závodníků na tomto mistrovství 

a zároveň i všem rodičům za pomoc při 
práci na trénincích. 

Trenér Milan Zobal a Josef Kubička
Umístění: 
1. místo – Martina Babáková
3. místo – Lukáš Kajer, Štěpán Král 
4. místo – Aleš Benák
5. místo – Lukáš Martinovský
7. místo – Kryštof Doubek

 

V sobotu 21. června se v Selibově usku-
tečnil třetí turnaj v rámci grandslamové 
série v nohejbalu trojic. Tak jako v před-
chozích turnajích se na antukovém kurtu 
v Selibově sešlo celkem šest mužstev. Hrálo 
se systémem každý s každým na dva sety. 
V prvním utkání se utkali Protivín B a Krč, 
které skončilo smírně 1:1 (7:10, 10:7) a které 
v konečném účtování rozhodovalo o umístě-
ní na stupních vítězů. Přestože mělo béčko 
Protivína ze všech zápasů lepší skóre než 
Krč, nezůstali „Krčáci“ nic dlužni své pověs-
ti a nakonec uhádali u pořadatelů dělené třetí 
místo. Nejlépe se na turnaji opět vedlo Pro-
tivínu A, který dokázal zvítězit i na třetím 
turnaji grandslamové série. Poslední – čtvrtý 
turnaj se uskuteční v Krči. 
POŘADÍ TURNAJE:
1. Slavoj Protivín A 

(K. Vařečka, P. Vařečka, L. Dubský)
2. Myšenec 

(M. Žák, P. Bláha, R. Bláha)
3. Slavoj Protivín B 

(J. Dubský, L. Rajtoral, P. Kříž)
4. Krč 

(Z. Jenší, M. Kanda, M. Žák)
5. Selibov A 

(P. Holkup, R. Polanský, M. Polanský)
6. Selibov B 

(P. Novák, Vl. Novák, M. Bodnár)
Po dvou letech se nohejbalisté Slavoje 
Protivín vypravili na tradiční nohejbalový 
turnaj do Vráže. Osm mužstev si to rozdalo 
na dvou kurtech systémem každý s každým 
na dva vítězné sety. Ačkoliv se Slavoji ve 
složení Karel Vařečka, Pavel Vařečka a Lubo-
mír Dubský herně moc nedařilo, obsadil po 
pěti vítězstvích a dvou porážkách konečné 
třetí místo. 
POŘADÍ TURNAJE:  
1. Nová Vráž č. p. 1
2. Plovárna Písek
3. Slavoj Protivín
4. Zlivice
5. Borečnice D
6. Amatéři Písek
7. Borečnice C
8. Pyramida 

Karel Vařečka
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Úspěch taekwonda na mistrovství ČR

NOHEJBAL
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Tradiční „Smažák cup“ v Číčeni-
cích  ukončil naši sezónu v kraji a pod 
záštitou temelínské elektrárny si díky 
aktivní činnosti rodiny Pečených zahrálo 
již po několikáté pár mužských týmů 
a naše JAFA na hřišti Blata Číčenice. 
I když některé hráče nelimituje soupeř 
z ženské strany lidstva, tak jsme neutrpěli 
žádná zranění a naopak se naskytla pří-
ležitost oslovit další potencionální hráčky 
pro náš tým, které z řad nejen divaček 
vyslovily zájem o hru. Těm, které jsme 
měli možnost vidět ve hře, tento sport 
není vůbec cizí.  

S mezinárodní účastí se násled-
ně setkaly protivínské fotbalistky na 
turnaji „Babylon cup“ v Jaroměři 
u Náchoda. Účast třinácti ženských 
týmů byla rozdělena losem do tří sku-
pin. JAFA, spolu s pražskými „Humel-
kami“ ze skupiny postoupila po remíze 
1:1 (Chumanová P.), výhře 2:1 (Pečená, 
Králíková) a s pozdějšími vítězkami 
celého turnaje SBA –  Expert Hum-
mel (Tým poskládaný z hráček Slá-
vie a Sparta Praha.) jsme ve skupině 
po velmi pěkné hře prohráli 0:2,  když 
se Denise Pečené, dvakrát za sebou po 
překonání bránících hráček i brankář-
ky, nepodařilo usměrnit kutálející se 
míč mezi tyče, ale těsně vedle. V tom-
to zápase se i soupeřky dost zapotily 
a od přihlížejících diváků naše holky 
sklidily velký obdiv. 

Po více jak hodinové pauze se nám 
postavily soupeřky ze slovenských Topol-
čan a  boj po penaltovém rozstřelu poslal dál 
zahraniční účastnice, kterým následnými 
soupeřkami byly ženy z druhého pražského 
týmu Paris Saint Germain – SPORTIKA 
(Opět tým hráček Sparty a Slávie s nejlepší 
vyhlášenou hráčkou turnaje Klárou Cahy-
novou.). První společný zápas těchto týmů 
ve své skupině byl 0:18! 

I přesto jsme se rozloučili s turnajem 
po předvedených hrách s hrdostí na deváté 
příčce. Celkový počet týmů turnaje spo-
lečně byl 128 účastníků! RK

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Prodám pěknou zděnou chatu 

4x4 m. Pozemek 300m, pergo-
la 3x4 m, sklep. Pěkné slunné 
místo. El. 220W, užitková voda, 
suché wc. 

 Telefon 604 283 594
●  Přijmeme důchodce – zed-

níka, cca 2–3 dny v týdnu (při-
výdělek), zednické práce a opra-
vy všeho druhu, na statku. 

 Telefon 602 191 818
●  Přijmeme důchodce – truhlá-

ře, tesaře, cca 2–3 dny v týd-
nu (přivýdělek), různé práce od 
dřeva, na statku. 

 Telefon 602 191 818

Protivínské taekwondo uspo-
řádalo letní soustředění v penzio-
nu Na Vyhlídce v Přední Výtoni na 
Lipně. V pátek 13. června se ubyto-
valo 24 dětí, rodičů a přátel v penzi-
onu a chatkách. Toto mystické datum 
nikoho neodradilo. Náplň soustředění 
plánoval trenér Milan Zobal společně 
s rodiči a přáteli. 

 Po ubytování se všichni vrhli na 
klání v bowlingu. Překvapilo hlavně 
nasazení těch nejmenších. Po večeři 
všichni probírali, co se bude o víken-
du dít. Vytrvalci si počkali na půlnoční 
úplněk nad Lipnem. Nádhera. Ráno 
po společné snídani se všichni vydali 
koupat do Lipenské přehrady. Voda 
byla vyhřátá z předchozích dnů, ale 
nebe pod mrakem slibovalo chlad-
no po koupání. Přesto se našlo dost 
odvážlivců, kteří si nenechali úžas-
né koupání ujít. Nakonec se i nebe 
sluncem usmálo na koupající velké 
i malé. Před obědem proběhly na 
louce před penzionem různá spor-
tovní klání dětí a dospělých (přetaho-
vání lanem, běh s úkoly aj. ). Všichni 
dostali odměny a pamětní medaile. 
Po obědě proběhla návštěva zábav-
ního centra. Došlo na bobovou drá-
hu, lanové centrum a prohlídku nád-
herné výstavy výtvorů ze stavebnice 
LEGO (vřele i já doporučuji). Vše 
bylo pro všechny dalším krásným 
zážitkem. Po návratu se před veče-
ří všichni (skoro) vrhli na sportování 
(nohejbal, házení kroužků, florbal, 
badminton). Po večeři nastalo další 
klání v bowlingu. Spát se šlo dlou-
ho i vlivem hromady zážitků. Všichni 
uléhali po sportovně prožitém dnu 
příjemně unavení. V neděli po snída-
ni došlo na výlet po okolí. Všichni se 
tak přesvědčili, že nejen v zahraničí 
je krásně, ale že naše země je krás-
ná a dlužíme jí více ji poznat. Všich-
ni prožili krásný víkend s přáteli plný 
sportu a zábavy. Na závěr je mou 
milou povinností poděkovat všem 
zúčastněným za pomoc při realiza-
ci soustředění. Hlavně děkuji Jitce 
Chalupské za dokonale provedenou 
organizaci celého pobytu a dodání 
cen pro děti, Milanu Zobalovi trené-
rovi za pamětní medaile a pekárně 
KLAS za dodávku cen pro děti. 

 O prázdninách čeká oddíl exhi-
bice na protivínských slavnostech. 
Od září se pak opět vrhnou na řadu 
závodů po celé ČR. V říjnu si vás již 
nyní dovolím pozvat na celorepubli-
kové závody v hale, které náš oddíl 
již po několikáté pořádá. 

Závěrem si dovolím za všechny 
vyslovit přání, aby takových společ-
ných a krásně prožitých dnů bylo co 
nejvíce.  JK

Na fotografii – zleva. Stojící: Chumanová Krtek Pavla, Vajsová Vajska Lenka, Krá-
líková Králík Marie, Pečená Pečík Denisa, Tichá Marei Marie, Vítovcová Myšpule 
Michaela, Hrabová Elis Eliška. Sedící: Kolešová Andy Anežka a vedoucí týmu 
Kolešová Mamakami Iveta. Ležící: gólmanka Brožová Peťa Petra.

Letní prověrka JAFY

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
TAEKWONDA
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▼ ▼ ▼

...vítězové základní části a třetí 

v konečném pořadí letošního ročníku 

Krajské hokejbalové ligy. 

Stojící – zleva: Lukáš Pavlíček, 

Patrik Kříž, Filip Kříž, trenér a vedoucí 

mužstva Milan Brůžek st., Milan Brůžek 

ml., Václav Klas, Martin Koloušek, Petr 

Stropnický, Ladislav Vrzal. 

Klečící – zleva: Matúš Vencl, Mar-

tin Steinocher, Jakub Bican – kapitán 

mužstva, nejlepší střelec a nejproduk-

tivnější hráč letošního ročníku, Bohu-

mil Holý, Kamil Tajbl, Václav Hrdina. Na 

snímku Chybí: Zbyšek Honzík, Zde-

něk Javůrek, Josef Kovařík, Vojtěch 

Pavlik, Václav Peroutka, Jan Pexídr, 

David Vokatý a Miloslav Pexídr – asis-

tent trenéra. 

Skončila další fotbalová sezóna, sezóna, o které můžeme 
říci, že byla pro náš klub velmi úspěšná. 
„A“ tým do poslední chvíle bojoval o postup, vzhledem 
k různým odhláškám mužstev z vyšších soutěží byl dokonce 
jeden den jako druhý tým tabulky v KP. Bohužel odhlášením 
vítěze KP Dražic z divize (mimochodem již potřetí) zůstal 
opět v I. A třídě. 
Tabulka:
1.  Želeč  26  19  3  4  68:32  60  (21)
2.  Protivín  26  17  3  6  62:30  54  (15)
3.  Katovice  26  14  9  3  56:31  51  (12)
4.  Týn  26  13  7  6  51:37  46  (7)
5.  Olešník  26  11  6  9  59:51  39  (0)
Střelci jaro: 9 – J. Vorel, 8 – Z. Vorel, 4 – V. Mikulenka
Střelci celkem: 25 – J. Vorel, 11 – Z. Vorel, 5 – Reidinger, 
V. Mikulenka
Hodnocení trenéra J. Kobetiče: 

„Celkové umístění mužstva, 2. příčka, hodnotím za sebe, 
jako trenéra, jako další posun mužstva. Hodnotím ji jako 
úspěch a povzbuzení do dalších časů, že kráčíme po správné 
cestě. Dokážeme popsat, kde je naše silná stránka a kde nás 
tlačí bota. Chci kladně hodnotit partu hráčů, kteří drží spolu 
a dokážou si určit cestu a snažit se po ní jít. Kladně hodno-
tím svolání hráčské schůze po neúspěšném vstupu do jarní 
části, které bylo vyprovokované hráči, kteří cítili, že nehrajeme 
to, na co máme. Ta sounáležitost není samozřejmostí. Chci 
vyzvednout zlepšení mužstva po taktické stránce, kdy jednot-
liví hráči znají své povinnosti na svých postech, ale ovládají 
i povinnosti jiných postů a ví, jak se spoluhráči budou chovat, 
nebo měli chovat. Chci vyzvednout kapitány mužstva, že byli 
tahouni a správní muži na správných místech.“ 

„B“ tým svou skupinu OP s přehledem vyhrál, na druhého 
v tabulce měl náskok 11 bodů. U tohoto mužstva bylo s hráči 
dohodnuto, že pokud postoupí „A“ tým, postoupí i oni, pokud 
ne, zůstanou v okresu. K tomuto rozhodnutí vedla výbor 
neblahá zkušenost s touto situací před několika léty. 
Tabulka:
1.  Protivín „B“  26  19  4  3  73:33  63  2  (22)
2.  Chyšky  26  14  7  5  46:26  52  3  (10)
3.  Hradiště „B“  26  15  4  7  63:35  51  2  (10)
4.  Kovářov  26  13  4  9  64:35  46  3  (4)
5.  Podolí II  26  11  8  7  53:43  43  2  (2)
Nejlepší střelci: V. Mikulenka 9, Jakub Křišťál, R. Dolejš 7
Trenér J. Sajtl: 

„ I přes velmi špatnou tréninkovou docházku, která je nej-
větším naším problémem, sehráli kluci sezónu velmi dobře. 

Skloubila se zkušenost Jakuba Křišťála, Rosti Dolejše, Vlasty 
Mikulenky a pendlů z „A“ s dravostí a bojovností dorostenců, 
kteří byli příjemným oživením a určitě nebyli jen do počtu. 
Základ „béčka“ pracoval velmi spolehlivě. “. 

Dorost
Po problémech s docházkou hráčů na trénink se po pří-

chodu trenéra Slavíčka situace podstatně zlepšila, kluci se 
dali dohromady a každým zápasem stoupali v tabulce výš. 
Nakone jim scházely 3 body k „medaili“. 
Tabulka:
1.  Vodňany  26  22  2  2  132:43  70  (29)
2.  Vacov  26  19  0  7  107:50  57  (18)
3.  Sedlice  26  14  4  8  86:50  48  (7)
4.  Čkyně  26  15  1  10  69:62  46  (7)
5.  Hradiště  26  15  1  10  86:52  46  (7)
6.  Protivín  26  14  2  10  82:67  45  (5)
Nejlepší střelci: T. Soumar 17, D. Ruczkowski, V. Cina 13, 
L. Vejšický 12
Trenéři R. Slavíček a J. Vorel:

„Dorost FK Protivín skončil v této sezóně na šestém 
místě. V tabulce jarní části obsadili naši dorostenci druhé 
místo, kdy ze dvanácti na jaře hraných zápasů devět vyhráli, 
jeden remizovali a dvakrát prohráli. Do zápasů se zapojilo 
celkem 18! hráčů, z toho šest starších žáků. Osobností týmu 
byl Pavel Jíška, který jako správný kapitán šel příkladem jak 
v tréninkové docházce, tak přístupem k utkáním. Nejlepším 
střelcem byl Tomáš Soumar.“ 

Starší žáci. 
Bohužel se projevilo, že při laxním přístupu starších 

klíčových hráčů mladí nemají takovou kvalitu, aby bojovali 
o nejvyšší příčky. Michal Šefránek na všechno sám nestačil. 
I přesto je mužstvo stále velmi perspektivní a po příchodu 
několika hráčů z mladších by mohlo bojovat o přední umís-
tění. 

Tabulka:
1.  Čimel./Mirov.  24  18  2  4  129:24  58  (20)
2.  Zliv  24  18  1  5  98:27  56  (19)
3.  Vimperk  24  16  3  5  87:28  51  (15)
4.  Hradiště  24  13  3  8  91:46  44  (6)
5.  Písek „B“  24  14  1  9  81:78  44  (7)
6.  Vacov/Zdíkov  24  13  4  7  105:48  44  (7)
7.  Vodňany  24  12  4  8  65:52  41  (4)
8.  Protivín  24  11  2  11  64:78  37  (–1)
Nejlepší střelci: M. Šefránek 23, M. Ludvík 21
Trenér M. Bláha:

„Starší žáci FK Protivín skončili v této sezóně na osmém 
místě. Jarní část se nám nepovedla, neboť po podzimu jsme 
byli druhém. Do zápasů se během sezóny zapojilo celkem 22 
starších žáků a dalších 6 mladších občas vypomáhalo. “ 

Hráčem s největším zlepšením byl vyhlášen Dominik 
Hečko a překvapením byl Lukáš Timko. 

Fotbalové informace

Hokejbalisté TJ Platan Protivín...
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je nejvíce vidět jejich postupné zlepšování. Nakonec se obě 
mužstva umístila v první polovině jarní tabulky. Na to, že kluci 
byli stále ve věku minipřípravek, je to velký úspěch a musíme 
je za jejich přístup k tréninkům a zápasům, i za předvedenou 
hru jen pochválit. 
Neoficiální tabulka:
1.  Hradiště A
2.  Písek B
3.  Hradiště B
4.  Záhoří
5.  Protivín A
6.  Protivín B
Nejlepší střelci: B – D. Kohout, T. Kubec 57; A – O. Matoušek 
47 

Příkladem pro všechny hráče v klubu by se měl stát 
Matěj Příhoda, který měl na jaře 100% tréninkovou 
docházku!

Hřiště zatím odpočívá, i když na něm sportovali mladí 
baseballisté a děti a dospělí pod vedením Pavly Kohoutové 
si dostávají zabrat při kruhovém tréninku. Čeká je rozvoj 
fyzické zdatnosti a vypracované postavy. Pokud budou 
zájemci, budou asi cvičit celé prázdniny. V prvním prázd-
ninovém týdnu byla zahájena demolice starého bufetu. 
Uvolní místo pro víceúčelovou budovu, která bude sloužit 
nejen jako restaurace pro návštěvníky hřiště, ale hlavně 
jako zázemí pro nová sportoviště, která se o prázdninách 
slušně zaplnila. 

První utkání se na hřišti sehraje ve středu 23. 7., příprava 
„A“, v sobotu o pouti se tentokrát z důvodu přestavby bufetu 
neuskuteční Memoriál J. Vojíka, „A“ sehraje zápas s kombi-
novaným účastníkem ČFL, FC Písek. Václav Křišťál

Fotbalové informace
Osobností týmu je Adéla Kubičková. 

Mladší žáci 
Naše největší naděje pro budoucnost. Cíl pro jaro byl 

– porazit soupeře nad námi a uhrát medailovou pozici. To se 
podařilo, kluci za celou jarní část neprohráli a také skončili „na 
bedně“. Jen si všichni přejeme, aby jejich elán, chuť trénovat 
a hrát v krizových létech nepolevily. 
Tabulka:
1.  Vimperk  24  23  1  0  187:35  70  (34)
2.  Protivín  24  20  1  3  194:34  62  (25)
3.  Týn  24  18  0  6  136:55  54  (18)
Nejlepší střelci: T. Vojík, J. Novotný 41, T. Bečvář 37, V. Štěpka 26

Starší přípravka. Tíha zápasů ležela na dvou až třech 
starších, přesto po jejich odchodu nebudou kluci hrát špatně. 
V této sezóně byli téměř o rok mladší. Přesto uhájili bronzo-
vou příčku. 
Tabulka: 
1.  Písek „C“  16  14  2  0  268:46  44  0 (20)
2.  Hradiště „A“  16  14  1  1  175:73  44  1  (19)
3.  Protivín  16  10  3  3  142:76  35  2  (9)
Nejlepší střelci: M. Urban 41, L. Polanský 22, R. Pikl 18, 
V. Sochora 16, O. Viktora 15

Mladší přípravka
Na jaře se kluci rozdělili na dvě družstva, bylo to přínosné, 

odehráli více minut a získávali zkušenosti. Na těchto hráčích 

Pokud jezdíte z Protivína do Písku, zajisté 
vám ve stráni u Myšence neuniklo stavení 
se zahradou, na které se pasou osli, husy, 
ovce, v podstatě všechna hospodářská 
zvířata, na která si člověk vzpomene. 
Tomuto království vládne pan Petr Škr-
na. Společně s rodinou se denně starají 
o početné zvířectvo, které jim za jejich 
vytrvalou péči oplácí tou nejkrásnější 
mincí – čistou láskou a věrností.
Kdy jste se rozhodl začít s chovem zvířat?

Vztah ke zvířatům jsem získal již v dět-
ství, které jsem trávil zde, v Myšenci, u 
prarodičů. Tenkrát bylo běžné, že ke každé 
chalupě patřila domácí zvířata a v každé vsi 
byl kravín, vepřín a drůbežárna. S vlastním 
chovem jsem pak začal asi v deseti letech, 
a to s holuby plemene Český Stavák. Poz-
ději, když jsme získali toto stavení, jsem si 
pořídil téměř všechna zvířata, která jsem 
si přál. 
Samotný chov je pouze váš koníček nebo 
vaše zaměstnání?

Původně jsem si zvířata pořídil kvůli 
odreagování se od podnikání. Dlouhá léta 
jsem se zabýval dovozem, opravami a 
prodejem motorových vozidel. Tuto čin-
nosti jsem ale před dvěma lety ukončil, na 
můj vkus už tento obor  trošku  připomíná 
džungli. 
Jaká  zvířata u vás doma najdeme?

V současné době máme téměř veškerou 
drůbež, dále chováme prasata, krávu a dvě 
jalovičky plemene Jersey. Najdete u nás také 
králíky, ovce, kozu a oslíka. 
Můžete nám popsat takový běžný den 
s vašimi zvířátky, kolik péče potřebují?

Při množství a rozličnosti zvířat, která 
máme, představuje péče o ně celodenní 

snažení. Pokud ale mimořádně opravdu 
není čas na víc, než zajistit nejnutnější péči, 
dá se všechno zvládnout i za 3 – 4 hodiny. 
Z tohoto důvodu zatím neplánujeme výraz-
nější rozšíření chovu.
Chov ovcí a koz je na jihu Čech relativně 
rozšířen, méně často se už setkáváme s cho-
vem oslů. Jak vás napadlo pořídit si právě 
je? A kolik let se osel v zajetí dožívá?

Oslíky jsme si pořídili asi před deseti 
lety. V té době se ještě jednalo o poměrně 
exotické zvíře a to nás zřejmě lákalo. Měli 
jsme oslí páreček, podařilo se nám dokon-
ce odchovat i několik hříbat. V poslední 
době ale oslice Alfa potřebovala zvýšenou 
péči z důvodu dřívějšího úrazu hlavy 
a vyššího věku, byl jsem tedy rád, že 
se našla hodná paní od Blatné, která si 
od nás Alfu vzala. Osli se ve slušných 
podmínkách mohou dožít 25 – 30 let, 
našemu oslíkovi Fandovi je 16 let, takže 
uvažujeme, že mu ještě možná pořídíme 
jednu partnerku. 
 V našich zeměpisných šířkách se začíná 

ZA ZVÍŘÁTKY DO MYŠENCE rozšiřovat také chov exotických a méně 
obvyklých zvířat – třeba klokanů, papouš-
ků, mývalů, pštrosů apod. Nelákají vás 
také?

S exotickými zvířaty již také máme 
zkušenosti. Chovali jsme lamy Guanako, 
pštrosy Emu, nosály červené a fretky.
K životu v přírodě patří samozřejmě i rození 
zvířecích mláďátek. Máte letos také nové 
přírůstky?

Už se nám narodila jehňata, králíčata, 
kuřátka, vylíhla se housata a také čekáme 
selata. Dokonce i naše kravička bude mít 
telátko, ale až začátkem září.
Jak na hospodářství reagují sousedé ve 
vsi? 

Myslím, že lidé ve vsi nemají s přítom-
ností zvířat v jejich okolí problém. Naopak 
– občas se i přijdou s dětmi podívat. Přímého 
souseda pak máme jen jednoho a to je velice 
hodný a nekonfliktní člověk.
A ještě jednu otázku na závěr – na co mys-
líte, když jdete večer spát?

Na co myslím? Nejspíš na to, že zítra 
začíná celý ten kolotoč zase nanovo…
Děkuji vám i za naše čtenáře za rozhovor 
a přeji radostné chvíle strávené s vašimi 
zvířecími kamarády.

Tereza Procházková
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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
„Když vám něco nefunguje, hledejte to, o čem …1., 2. a 3. díl tajenky. “  – Arthur Bloch
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. září  2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku červnové křížovky se stává pan Rudolf z Protivína. Blahopřejeme. 

Den před koncem školního roku se někteří 
členové protivínského klubu Taekwondo 
sešli v Písku ke klubovému klání v Laser 
aréně. Dospělí a děti si to proti sobě rozdali 
ve dvou družstvech po pěti lidech. V tomto 
sportu nezáleží na věku, ale spíše na přesnos-
ti a schopnosti orientace v přítmí. Proto mno-
hé dospělé poráželi i ti nejmenší. Věkové roz-
mezí hráčů od 7 do „100“ let vůbec nevadilo 
velké rivalitě mezi všemi hráči. Většina byla 
na této hře poprvé a odnášela si domů své 
první zkušenosti. Hra přinesla všem v před-
prázdninovém období chvíle odreagování. 
Nikdo jsme netušili, co námahy to dá a pot to 
dokazoval. Nevím, kdo byl nadšený více, zda 
dospělí nebo děti, ale spokojenost ve tvářích 
byla u všech. Akce opět utužila naši dobrou 
partu nadšenců pro taekwondo. 
Klub se věnuje nejen tréninkům, zápasům, 
exhibicím, ale žije i mimo tyto oficiální akce. 
Další akcí klubu je exhibice na protivínských 
slavnostech a pořádání celostátních závodů 
v říjnu. Za všechny členy klubu vás srdečně 
zvu na obě akce. Uděláte svou přítomností 
všem dětem velikou radost. 

J. Kubička / foto Marcela Kováříková

KLUBOVÁ AKCE V LASER ARÉNĚ
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Ve čtvrtek 4. září se Protivín sta-
ne startovním městem první etapy 
významného cyklistického závodu 
evropského poháru UCI – Okolo již-
ních Čech ČEZ tour 2014. 

Pořadatelem závodu je Cyklistický 
klub RBB Invest Jindřichův Hradec 
a Město Jindřichův Hradec a koná se 
pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje Jiřího Zimoly. 

V závodě si změří své síly přes 
120 cyklistů z více jak 20 profesionál-
ních týmů z celého světa. V loňském 
roce, kdy byl Protivín dějištěm sprinter-
ské prémie 2. etapy závodu, se závod-
níci po trati pohybovali průměrnou 
rychlostí přes 43 km/h. I v letošním 
roce můžeme očekávat úžasné soubo-
je v kopcích, sprintech a napínavých 
cílových dojezdech. 

Pro diváky bude před vlastním 
odstartováním závodu připraven boha-
tý doprovodný program. Mohou se 
těšit například na vystoupení populár-
ní zpěvačky Madaleny Joao, břišních 
tanečnic, rytmického orchestru Haku-
ma Matata a ukázky step aerobiku. 

Po úspěšném ukončení školního roku 
se Honzík vydal na závody a trénink do 
Jeseníků. Nádherná kopcovitá krajina 
přivádí nemálo bajkerů  na závod Morav-
ské ligy 6/7. Po sobotním pádu ve finále 
v neděli zvítězil. Dále následovaly závody 
Českomoravského poháru 4/5 v sobotu 
v Klatovech a v neděli v Nižboru. Klatov-
ská trať tentokrát Honzíkovi nesedla a po 
pádu ve finále si vylepšil skóre v Nižboru, 
kde byl opět první. 

Stále je na čele Českého i Českomo-
ravského poháru. V sobotu 5. července 
se v Praze Řepích na mistrovství České 
republiky sešlo 230 jezdců z celé republi-
ky. Jan Seidl se stal potřetí mistrem České 
republiky. Skutečně pěkně připravený 
bikrosový areál s novými asfaltovými 
zatáčkami se Honzovi moc líbí a sám 
říká, že je to nejlepší trať v Čechách.   
Nyní odjíždí na mistrovství Evropy do 
Dánska a poté na mistrovství světa do 
Holandska. 

Na fotografii Honzík Seidl s naší nejznámější bikrosovou jezdkyní Anetou Hladí-
kovou. Mistři ČR, oba jezdí také za belgický tým THRILL.  Foto Jan Seidl

Protivín bude hostit velký cyklistický závod

JAN SEIDL MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY – ZLATÝ HATTRICK

Start první etapy závodu je ve 
12 hodin na Masarykově náměstí. 
Na závodníky v této etapě čeká 150 
kilometrová trať s dojezdem v Tábo-
ře. 
Další etapy závodu budou probíhat na 
trasách: 
pátek 5. září: 
časovka jednotlivců – Nová Bystřice 
(12, 5 km); 
sobota 6. září: 

Třeboň – Churáňov (164 km); 
neděle 7. září: 
Týn nad Vltavou – Jindřichův Hradec 
(156 km). 
Všechny srdečně zveme. Přijďte si 
společně s námi užít tento významný 
sportovní svátek, přijďte fandit a bavit 
se při doprovodném kulturním progra-
mu.  text Petra Vacková, 

foto Josef Vaishar
www.okolojiznichcech.cz


