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pokračování na 4. stránce

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k uplynulému volebnímu období, a pokusil se tak zhodnotit zřejmě nejlepší 
éru našeho města od dob revoluce v roce 1989. Naše město prošlo obrovskou proměnou po investiční stránce, 
a věřím, že život nejen zde, ale i v přilehlých obcích, je nyní kvalitnější. Seznámím vás s ekonomickou situací města, 
a zároveň s radostí zveřejním, jaké dotační tituly se městu podařilo získat, a to včetně procentní spoluúčasti města. 
Abych zamezil nepodloženým zprávám, zveřejňuji přehlednou tabulku, kde je patrné, do čeho a v jaké výši město 
investovalo své finanční prostředky. 

Odvětví Akce Cena Dotace Poskytovatel 
dotace Podíl města

Podíl 
města 

v %

Školství Interaktivní tabule 2 300 000 Kč 2 050 000 Kč ROP Jihozápad 250 000 Kč 11 %

Školství Školní pavilon 4 172 000 Kč 1 810 000 Kč Státní fond ŽP 2 362 000 Kč 57 %

Školství 1. Mateřská škola 5 758 000 Kč 2 918 000 Kč Státní fond ŽP 2 840 000 Kč 49 %

Školství 2. Mateřská škola 7 696 000 Kč 5 676 000 Kč Státní fond ŽP 2 020 000 Kč 26 %

Školství ZŠ – lavice 480 000 Kč 400 000 Kč Nadace ČEZ 80 000 Kč 17 %

Školství Dětská hřiště 750 000 Kč 500 000 Kč Nadace ČEZ 250 000 Kč 33 %

Sport Tenisové kurty 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč MŠMT – –

Sport Nohejbalové hřiště 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč Nadace ČEZ – –

Sport Rezervoár 600 000 Kč 500 000 Kč Nadace ČEZ 100 000 Kč 17 %

Sport Hřiště Myšenec 600 000 Kč 500 000 Kč Nadace ČEZ 100 000 Kč 17 %

Životní prostředí Obnova alejí, hřbitov 600 000 Kč 480 000 Kč Nadace ČEZ 120 000 Kč 20 %

Životní prostředí Revitalizace zeleně 1 437 000 Kč 1 222 000 Kč Státní fond ŽP 215 000 Kč 15 %

Životní prostředí Revitalizace ovocných sadů 755 000 Kč 642 000 Kč Státní fond ŽP 113 000 Kč 15 %

Infrastruktura Obnova komunikací – povodně 8 597 000 Kč 7 307 000 Kč MMR 1 290 000 Kč 15 %

Infrastruktura Likvidace – povodně 2 682 000 Kč 2 682 000 Kč MMR – –

Infrastruktura Oprava komunikací 9 320 000 Kč 7 922 000 Kč Ministerstvo dopravy 1 398 000 Kč 15 %

Infrastruktura Oprava ČOV 7 164 000 Kč 6 089 000 Kč MMR 1 075 000 Kč 15 %

Infrastruktura Odstranění nánosů – povodně 530 000 Kč 460 000 Kč Fond solidarity JK 70 000 Kč 13 %

Kultura Městské slavnosti 2 800 000 Kč 1 400 000 Kč Nadace ČEZ 1 400 000 Kč 50 %

Celkem 63 541 000 Kč 49 858 000 Kč 13 683 000 Kč 21, 5 %

CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO aneb PRAVDA O NAŠEM MĚSTĚ

Ekonomická situace města je stabilizovaná. Město je schopno dostát všem závazkům, ke 
kterým se zavázalo na základě rozhodnutí zastupitelstva, a to i přes obrovskou investiční 
činnost. Pro vaši představu uvádím stručný přehled toho, co všechno se nám podařilo za 
uplynulé čtyři roky zrealizovat: 

✔ víceúčelové hřiště v areálu FK (2 tenisové kurty, hřiště na nohejbal, hřiště na beachvolejbal, 
tenisová zeď a petang)

✔ dětská hřiště v obcích Milenovice, Chvaletice, Myšenec, Těšínov a Záboří 
✔ opravy pomníků padlých v obcích Milenovice, Myšenec a Maletice
✔ základní škola – oprava školního pavilonu (zateplení, výměna oken, nová fasáda)
✔ mateřské školy – rekonstrukce 1. MŠ (zateplení, výměna oken a nová fasáda) a rozšíření 

2. MŠ (1 třída pro 15 žáků) 
✔ kino – provedena digitalizace, bez níž by nebylo možno promítat jakékoliv filmy
✔ dům pečovatelské služby – rekonstrukce (12 garsoniér včetně koupelen, společenská 

místnost)
✔ rekonstrukce obecních bytů v ulici K Rybníčku (2 bj.), Zámek (1 bj.), 3 byty po plynových 

kotelnách v ulici Družstevní, čp. 19 (2 bj.) a čp. 15 (1 bj.), výměna oken v ulici Družstevní 
890, 891, 892 

PLNOBAREVNÁ PŘÍLOHA PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ – INVESTIČNÍ AKCE

Město Protivín
vás zve

ve čtvrtek 2. října 2014
od 17 hodin do kinosálu MěKS

na besedu

„CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO 
aneb 

PRAVDA O NAŠEM MĚSTĚ“

program:

videoprojekce – proměny našeho města 
a obcí za uplynulé čtyři roky 
a vize města do budoucnosti 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 2. stránka

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

V pondělí 1. září jsme slavnostně zahá-
jili nový školní rok. Do lavic usedlo po 
letních prázdninách celkem 419 žáků 
a žákyň. Náš počet se poněkud zvýšil. 
Zásluhu na tom mají ti nejmenší, protože 
dva roky po sobě nastupují silné ročníky 
dětí. 

Přízemí pavilonu letos patří výhradně 
prvňáčkům, kterých je zapsáno 64. Jsou roz-
děleni do tří tříd, ty vedou tyto paní učitelky: 
1. A – Vladimíra Hanzlíková, 1. B – Věra 
Křišťálová, 1. C – Magdalena Marešová.

 Naši nejmenší se rychle aklimatizovali, 
nemají obavy navštěvovat své starší spo-
lužáky, přebíhají po chodbě jako čamrdy, 
až mají spíše ti starší strach, že se někam ta 
drobotina zaběhne. Ráno přicházejí zaražení 
s maminkou za ruku a sotva se rodič vzdálí, 

Takto zahájilo nový školní rok 24 žáků třídy 3. A paní učitelky Zdeny Bízkové. 

už jim otrne a jsou plní elánu. Právě tak to 
má být. Jen ať se jim ve škole stále líbí, ať 
mají chuť poznávat a učit se. I když se při 
slavnostním zahájení statečně přiznali, že se 
do školy netěšili, pracují v hodinách s chutí 
a doma tvrdí, že se vlastně neučí. 

 Ti starší už to mají jinak. Druháci vzpo-
mínají na písmenka, ruka se někomu brání. 
Třeťáci a další ročníky už mají tyhle těžkosti 
za sebou. Jejich práce je už opravdu náročná 
a oni se pomalu „zahřívají“ na provozní 
teplotu a poroučejí své hlavě, aby zapnula 
na plné obrátky. 

 Přejeme všem, aby se jim v tomto 
školním roce dařilo. Bude vás to stát hodně 
úsilí a práce. O to víc pak oceníte, když něco 
z toho uplatníte za branami školy v reálném 
životě.  Za ZŠ T. Vojtěchová

název  určen pro  den a čas  vedoucí kroužku
Sborový zpěv  1. – 5. ročník  pondělí od 13 do 14 hodin  L. Přástková
Sborový zpěv  6. – 9. ročník  pondělí od 14 do 15 hodin  L. Přástková
Míčové hry  3. – 5. ročník  středa od 13 do 14 hodin  L. Marková
Florbal  4. – 9. ročník  pondělí od 13 do 14.30 hodin (S)
   pondělí od 13.30 do 14.30 hodin (L)  J. Linhart
Výtvarný  6. – 9. ročník  pondělí od 14 do 15.30 hodin  A. Žák
Futsal  4. – 9. ročník  dle dohody  M. Johanna
Knihovnický  2. – 9. ročník  v otevírací době školní knihovny  M. Novák
Šachy + log. hry  3. – 9. ročník  středa od 14 do 16 hodin  R. Kalný
Matematický seminář  6. – 9. ročník  dle dohody  M. Johanna
Ekologický  5. – 9. ročník  pondělí od 14.30 do 15.30 hodin  M. Horáčková
Anglický jazyk  2. ročník  pondělí od 11.50 do 12.30 hodin  T. Vojtěchová
Dovedné ruce  4. – 9. ročník  středa od 14 do 15 hodin  J. Houdková, D. Nováčková
Taneční  1. – 6. ročník  středa od 15 do 16 hodin  p. Pospíšil
Pohybové hry  2. ročník  středa od 12.45 do 13.30 hodin  M. Marešová
Anglický jazyk  1. ročník  dle zájmu  M. Smejkalová
Výtvarný  2. – 5. ročník  středa od 14.30 do 15.30 hodin  O. Adamcová
Pohybové hry  1. ročník  úterý od 14.30 do 15.30 hodin  R. Rynešová

VYUŽIJTE MOŽNOSTI VÝPRODEJE 
Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROTIVÍN!
SOBOTA 4. ŘÍJNA OD 9 DO 12 
HODIN – VESTIBUL DOMU KULTU-
RY PROTIVÍN

Výběr knih 
českých i světových autorů:
–  naučná literatura 
 (např. přírodověda, technika 
 a cestopisy)
–  knihy pro děti a mládež
–  společenské příběhy
–  kriminální příběhy
–  knihy pro ženy

ceny: kniha 10 Kč/ks, brožura 5 Kč/ks

SÁDROKARTONY
MONTÁŽE

podhledy
půdní vestavby

příčky

Milan Cvaniga, Žďár 
telefon 602 934 526

Klub žen Protivín 
a MěKS Protivín pořádají 

BURZU DĚTSKÉHO 
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 

OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK 
A SPORTOVNÍCH POTŘEB 

Kdy? 
v pátek 26. září od 14 do 17 hodin 

Kde? 
vestibul kina Protivín

ŠKOLA VOLÁ! 

ZAČÍNAJÍ PRACOVAT TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY

CHYBÍ VÁM 
KNIHA 
OBLÍBENÉHO AUTORA?
SHÁNÍTE 
OBLÍBENOU KNIHU?

PI
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ÚČAST ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

ZASTUPITELÉ STRANA POČET  ÚČAST  PROCENT NEÚČAST
  ZASEDÁNÍ  
Hlaváč  ................................ ODS  ...................  19  .....................  19  ...................  100  ......................... 0
Řehoř  ................................. ODS  ...................  19  .....................  18  ....................  94  .......................... 1
Slámová  ............................. ODS  ...................  19  .....................  18  ....................  94  .......................... 1
Vojtěchová  ......................... ODS  ...................  19  .....................  18  ....................  94  .......................... 1
Šípková  .............................. ODS  ...................  19  .....................  17  ....................  89  .......................... 2
Vlachová  ............................ ODS  ...................  19  .....................  16  ....................  84  .......................... 3
Polanský  ............................ ODS  ...................  19  .....................  15  ....................  79  .......................... 4
Kovářík  ............................... ODS  ...................  19  .....................  15  ....................  79  .......................... 4

Křišťálová  ......................  KDU–ČSL  ..............  19  .....................  19  ...................  100  ......................... 0
Hanzlíková  ....................  KDU–ČSL  ..............  19  .....................  18  ....................  94  .......................... 1
Šupitar  ..........................  KDU–ČSL  ..............  19  .....................  13  ....................  68  .......................... 6

Zoubková  .........................  KSČM  .................  19  .....................  16  ....................  84  .......................... 3
Zoubek  .............................  KSČM  .................  19  .....................  15  ....................  79  .......................... 4

Linhart  .............................. SPOZ  ..................  19  .....................  18  ....................  94  .......................... 1
Bízek  ................................. SPOZ  ..................  19  .....................  16  ....................  84  .......................... 3

Koleš  ...............................  TOP 09  .................  19  ......................  7  .....................  37  ........................ 12

Jareš  ............................  NEZÁVISLÍ  ..............  19  .....................  18  ....................  94  .......................... 1
Kozák  ...........................  NEZÁVISLÍ  ..............  19  .....................  16  ....................  84  .......................... 3
Koc  ..............................  NEZÁVISLÍ  ..............  19  .....................  13  ....................  68  .......................... 6
Kolář  ............................  NEZÁVISLÍ  ..............  19  ......................  6  .....................  31  ........................ 13
Procházka  ....................  NEZÁVISLÍ  ..............  19  ......................  5  .....................  26  ........................ 14

Starosta města Protivín v souladu s ustanovením § 15 písm. b) zákona číslo 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Zastupitelstva města Protivín a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne 10. 10. 2014 

od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a dne 11. 10. 2014 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města 

Protivín a Senátu Parlamentu ČR v roce 2014

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 1 je volební místnost 
v Městském kulturním středisku 
v Protivíně, Mírová 337, pro voliče 
s trvalým pobytem v ulicích:

Krátká, Lesní, Partyzánská, Šver-
mova, Jiráskova, Husova, Hav-
líčkova, Čechova, Zborovská, 
Luční, Svatoanenské náměstí, M. 
Krásové, Ve Školce, U Nadjezdu, 
Mírová, Smetanova, Dvořákova, 
Studniční, K Rybníčku, Pivovar, 
Oborská a Bor. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 2 je volební místnost 
v družině ZŠ v Protivíně, Komen-
ského 238, (přístup od školního 
hřiště) pro voliče s trvalým poby-
tem v ulicích:

Sportovní, Fučíkova, Tyršova, Na 
Chmelničkách, B. Němcové, Pur-
kyňova, Palackého, Komenského 
a Družstevní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 3 je volební místnost 
v klubovně Domu s pečovatelskou 
službou v Protivíně, Masarykovo 
náměstí 21, pro voliče s trvalým 
pobytem v ulicích:

Masarykovo náměstí, Zámec-
ká, Fügnerova, Zelenohorská, 
Chelčického, Jeronýmova, Zá-
mek, Ostrov, Blanická, Zábořská, 
Žižkova, Rabiňská, Krčská, Na 
Vyhlídce, K Lomu, Třešňová, Na 
Skále, Pod Lesem, Šípková, Jab-
loňová, Nad Rybníkem, Zahradní, 
Hřbitovní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 4 je volební místnost 
ve Chvaleticích čp. 28, pro voliče 
s trvalým pobytem ve Chvaleti-
cích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 5 je volební místnost 
v Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým 
pobytem v Milenovicích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 6 je volební místnost 
v Záboří čp. 83 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Záboří. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 7 je volební místnost 
v Těšínově čp. 8 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Těšínov. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 8 je volební místnost 
v Krči čp. 111 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Krč. 
Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 9 je volební místnost 
v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Myšenec. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 10 je volební místnost 
v Maleticích čp. 19, požární zbroj-
nice, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Maletice. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 11 je volební místnost 
v Selibově čp. 43, bývalá knihov-
na, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Selibov. 

Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služeb-

ním pasem České republiky, ces-
tovním průkazem České republiky). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nej-
později 3 dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů měst-
ský úřad, ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi, o to, aby mohl hlasovat 
doma, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena.

Jaromír Hlaváč, starosta města
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dokončení z 1. stránky

✔ oprava požární nádrže v obci Krč
✔ generální opravy komunikací v ulicích Palackého, Družstevní, Purkyňova, v obcích Myšenec a Záboří (na návsi)
✔ oprava povrchů vozovek – Myšenec – Maletice, Protivín – Bor, Chvaletice, Milenovice, Milenovice – Zlouň, Protivín Ostrov, Milenovice – Čavyň, 

Krč mlýn u Jandů, Maletice k chatám
✔ opravy chodníků v ulicích B. Němcové (včetně bezbariérových přístupů), Družstevní a Purkyňova
✔ veřejné osvětlení – provedena kompletní výměna veškerých svítidel VO ve městě a všech obcích za světla LED (investice hrazeny pouze 

z úspor energie bez finanční spoluúčasti města)
✔ infrastruktura v ulicích Purkyňova (kanalizace, vodovod, VO), Jiráskova (kanalizace, vodovod), v obcích Krč (vodovod) a Myšenec (kanalizace, 

1. etapa)
✔ zeleň – provedena revitalizace zeleně včetně odborného ošetření stromů, nové ozelenění hřbitova

Všechny výše zmíněné akce jsou dokončeny. Dalšími investičními činnostmi, jež budou završeny do konce roku 2014, jsou: 
✔ generální opravy komunikací – Libochov, ulice Pod Lesem, křižovatka ulic Mírová a Pivovarská 
✔ zázemí pro sportovce – areál FK Protivín 
✔ mateřské školy – rekonstrukce 2. MŠ (zateplení, výměna oken a nová fasáda) 
✔ rekonstrukce ČOV – areál čističky odpadních vod, oprava po povodni
✔ rekonstrukce ovocných sadů – Maletice a Krč, Třešňovka v Záboří 

Záměrně zde vybírám ty nejvýznamnější akce, kde je patrné, jak naše město rozložilo finanční prostředky na investice tak, aby každá oblast byla 
uspokojena pokud možno co nejvíce. 

Naše město je vnímáno jako spolehlivý partner vůči finančním institucím. Z tohoto důvodu probíhá zejména předfinancování jednotlivých akcí bez 
jakýchkoliv problémů. 
Tím, co se našemu městu prozatím nedaří vyřešit, jsou tři velmi náročné investiční záměry. Jedním z nich je oprava sokolovny (původní projekt ve výši 
65 mil. Kč), druhým koupaliště Na Ostrově (40 mil. Kč) a třetím pak oprava průjezdné komunikace městem. 
Na základě velmi vysokých investičních nákladů je vypracována nová studie rekonstrukce sokolovny, a zároveň studie pro možné vybudování koupaliště. 
Koupaliště bude situováno do nevyužitých prostor za fotbalovým hřištěm, kde by měl vzniknout velmi zajímavý komplex vodních ploch jak pro dospělé, 
tak pro ty nejmenší. Upustili jsme od možnosti vybudování koupaliště Na Ostrově, a to proto, že prostor se nachází v záplavovém území a je finančně 
velmi náročný. 
Třetí zmíněnou záležitostí je průjezd městem. Tato komunikace, jejíž povrch tvoří kamenné kostky, nepatří našemu městu, ale Jihočeskému kraji. 
V tomto případě je nutná koordinace, kdy v jeden moment bude město opravovat sítě pod vozovkou, jež jsou v našem vlastnictví, a zároveň Jihočeský 
kraj zhotovovat nové povrchy své vozovky. Abychom mohli tuto společnou investici zrealizovat, vybudovali jsme objízdnou trasu kompletní rekonstrukcí 
ulice Purkyňova, a dále předpokládáme opravu vozovky od staré pošty k ulici Palackého. 
Snažíme se získat finanční prostředky jak z národních zdrojů, tak přímo z Evropské unie. K těmto významným investičním akcím je ovšem nezbytně 
nutná politická podpora, zejména z důvodu velikosti, rozpočtových příjmů a výší investic. 

Rád bych zmínil i pár dalších skutečností k dění a životu v našem městě. 
Jednou z věcí, která nás nenechává chladnými, je problém s drogami a požívání alkoholu mladistvými. Tuto záležitost se nám daří zlepšovat, a to 

díky poskytované nabídce využití volného času, zejména možnostmi sportovního vyžití. Město úzce spolupracuje s agenturami zabývajícími se touto 
problematikou a finančně je podporuje. 

Situace týkající se heren je stabilizovaná. Naši zákonodárci připravují nový loterijní zákon, který by měl stanovit přesná pravidla v této oblasti. 
Regulaci tohoto odvětví bychom měli nechat „na státu“, jelikož ti, co hrají, budou nadále hrát buď u nás, nebo jinde. Pro město by tak uzavření těchto 
provozoven znamenalo jak zánik pracovních míst, tak značnou finanční ztrátu, jelikož je nereálné myslet si, že uzavřením herny hráči přestanou hrát. 

Po stránce kultury naše město také nadále vzkvétá. Podařilo se nám digitalizovat kino a zajistit tak možnost promítání všech filmů. Již tradičně 
pořádáme Novoroční ohňostroj, zajišťujeme Svatoanenskou pouť, organizujeme Městské slavnosti protivínské a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Tyto akce jsou nejen na vysoké úrovni, ale těší se i velké oblibě obyvatel města a okolí, což dokazuje hojná účast na každé z nich. 

Naše město každoročně významně podporuje sport a zájmové organizace, a to částkou určenou na činnost ve výši 1,1 mil. Kč. Tuto oblast považuje-
me za velmi důležitou právě s ohledem na využití volného času mládeže i dospělých. Po vybudování druhého sportoviště v areálu FK (první je v areálu 
ZŠ) jsme posunuli naše město do úplně jiné kategorie a jsme plně soběstační v rámci sportovního vyžití. 

Jako město nesmíme začít stagnovat, musíme se snažit jít i nadále vpřed. Je připraveno mnoho projektů, pro které je vyjednána podpora. 
Pevně věřím, že i vy všichni vnímáte významné změny v našem městě pozitivně a nedopustíte, aby naše město sešlo z nastavené cesty. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO aneb PRAVDA O NAŠEM MĚSTĚ

V tomto měsíci (7. září) jsme mohli vzpomenout výročí zrušení robo-
ty (7. 9. 1848). Vůbec po revolučních událostech r. 1848 dochází ke 
změnám politickým, ekonomickým i sociálním. Po správní stránce 
byly zrušeny úřady rychtářů a v obcích nastupují volení 
purkmistři (starostové). V Protivíně byl 1. starostou Václav 
Böhm – hostinský z č. 29, v letech 1850–1890. 
Další starostové: 
2. Václav Pexídr – hostinský z č. 35, 1890–1905
3. Bohuš Svoboda – ředitel pivovaru 1905–1908
4. Václav Zelenka – z č. 22, 1908–1919
5. Karel Maxl – holič, 1919–1921
6. Jan Pexídr – truhlář z č. 50, 1921–1923
7. ing. Jindřich Skřidla – vedoucí sládek pivovaru, 1923–1931
8. Václav Pexídr – hostinský z č. 40, 1931–1941
V ekonomické oblasti se na Protivínsku rozvíjí průmysl, především 
potravinářský. Je vystavěn nový pivovar – 1876, (předchozí stával 
u zámku) v lelech 1869–1886 pracuje cukrovar, dále sladovna, v neda-
lekých Dvorcích lihovar, nová mlékárna (1907) – moderně zařízená 
švédskou firmou – se stává nejmodernějším mlékárenským podnikem 

v jižních Čechách. Stará mlékárna z roku 1897 stávala v levém křídle 
stodoly dvora u státní silnice, asi někde v místech dnešního obchodu 
Plachých. 

 Rozvoj průmyslu byl mimo jiné podmíněn výstavbou želez-
ničních tratí (1868 – České Budějovice – Plzeň, 1875 – Pro-
tivín – Zdice). Schwarzenberský velkostatek s 15 dvory patřil 
k nejlepším dvorům v jižních Čechách. Největší dvůr byl 
v Milenovicích, dále v Humňanech, Dvorcích, na Boru. 
 Za starostování Václava Pexídra v 90. letech 19. století je 
městys Protivín povýšen na město císařským rozhodnutím 
z 27. 11. 1899, znak pak město získává 26. 8. 1902. 
„… ráčili jsme (Fr. Josef I. ) z Naší Nejvyšší císařské a krá-

lovské moci Naším rozhodnutím ze dne 27. 11. 1899 Náš věrný městys 
Protivin na město povýšiti...“
Nejen tyto, ale spoustu dalších zajímavostí najdou návštěvníci v míst-
ním muzeu. Byť byste ho mnozí navštívili, stále zde lze načerpat nové 
a nové informace. 
Jste srdečně zváni k návštěvě do konce října, úterý – neděle od 9 do 
16 hodin.  Mgr. Věra Piklová, správce muzea  

„Když císař pán ráčil svůj věrný městys na město povýšiti...“
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VIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ SE VYDAŘILY
Poslední prázdninovou sobotu se 

konal již VIII. ročník protivínských 

slavností. Na  Masarykově náměstí 

a  nádvoří zámku se sešlo více jak tři 

tisíce návštěvníků z  blízkého i  vzdá-

lenějšího okolí a obyvatel města i při-

lehlých obcí, kteří jistě po  zhlédnutí 

připraveného programu, ve  kterém si 

každý jednotlivec našel to své, odchá-

zeli spokojeni.

O  nezapomenutelný zážitek nás 

všech se postarali Keramička, Divokej 

Bill, Jana Kirschner, Dan Bárta, Sestry 

Havelkovy, Jaroslav Uhlíř, Rybičky 48 

nebo místní skupina Krypton na hlav-

ním podiu či Kristína Nídlová, Michal 

Nesvadba, Bombarďák a další na podiu 

vedlejším. Zároveň jsme mohli zhléd-

nout i  jiná vystoupení jednotlivců 

i skupin různého uměleckého zaměře-

ní, tradiční řemeslnou výrobu, včetně 

zábavných a  vzdělávacích programů 

pro děti i  dospělé. Po  celém našem 

náměstí bylo možné navštívit prodej-

ní stánky s  občerstvením a  různými 

dobrotami a ochutnat z širokého výbě-

ru nápojů.

Na nádvoří zámku své umění před-

stavila šermířská a divadelní společnost 

RIVAL, dále zde byla historická střelni-

ce nebo „Landsknechtské ležení“. Kdo 

chtěl, mohl se projet na koních či vylézt 

na horolezeckou stěnu. Ti nejmenší se 

mohli sklouznout na  „Velrybě“ nebo 

se projet na  lodičkách. Dále jsme se 

mohli zúčastnit prezentací činnosti OS 

Horizont, spolku Kocanďáci Protivín, 

Junáku Protivín či Apicentra Protivín. 

Své vědomosti si každý mohl rozšířit 

při komentované prohlídce v  kaplan-

ce nebo v Památníku města Protiví-

na. Na nádvoří v kaplance jsme mohli 

zhlédnout velmi zajímavou výstavu 

historických motocyklů protivínských 

sběratelů.

Organizace byla skvěle zvládnutá 

zejména díky sehraným týmům měst-

ského kulturního střediska, technic-

kých služeb, městského úřadu, hasičů 

a policie. Bez nich by se tato akce dala 

jen těžko zrealizovat a  zaslouží si mé 

velké poděkování. Největší mé podě-

kování si pak bezesporu zaslouží paní 

Karfíková a  její tým z městského kul-

turního střediska za kompletní přípra-

vu a výběr účinkujících interpretů.

Příjemné letní počasí bylo od-

měnou pro nás všechny, co jsme se 

rozhodli prožít sobotní odpoledne 

v  našem městě. Všichni se tak těšíme 

na další, v pořadí již IX. Městské slav-

nosti protivínské, a věříme, že se nám 

je podaří připravit stejně, jako slavnosti 

letošní.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Doslova „tahákem“ slavností byla kapela Divokej Bill. Foto R. Lenemajer



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 6. stránkaPROTIVÍNSKÉ LISTY

VIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ SE VYDAŘILY
Mladá generace uvítala pop-punkovou
kapelu Rybičky 48. Foto M. Černá

Domácí Krypton je čím dál lepší.
Foto M. Černá

Foto Zdeněk Král

EXHIBICE KLUBU TAEKWONDO
Klub Taekwondo Protivín je za-

měřen na výchovu dětí v tomto olym-

pijském sportu a svými výsledky dělá 

čest i  městu Protivín. Jeho členové 

získali již dlouhou řadu ocenění v me-

zinárodním srovnávání jejich umění. 

Mají mezi sebou i mistry ČR a vítěze 

Národní ligy. Letošní protivínské slav-

nosti byly již poněkolikáté další příle-

žitostí prezentovat umění členů klubu.

Na  hlavním podiu prezentova-

li ukázky ze svého sportovního boje. 

Prezentovali se jak ti nejmenší, tak 

i  zkušení závodníci. Sportovci před 

svým vystoupením trénovali v  kině 

řadu dnů, aby všem ukázali, co umí. 

Tentokrát bylo i  ozvučení posunu-

to na  velmi dobrou úroveň. O  výběr 

skladeb a aranžmá se postarali rodiče 

a přátelé. Za to jim patří veliký dík. Vy-

stoupení ukázalo průřez činnosti členů 

klubu – mistrovské a  soutěžní sesta-

vy, cvičení s  nunchaky, ukázka kopů, 

bojové zápolení, přerážecí techniky. 

Skladba členů klubu ukazuje postupný 

pokrok od nejmladších členů až po ty 

starší a ostřílené bojovnice. Do progra-

mu byla vložena i poučná ukázka šika-

ny dětí a jejich možná obrana využitím 

sebeobrany vycházející z  umění taek-

wondo. To, že se někdo brání útoční-

kovi není obyčejná rvačka, ale důležitá 

ukázka získání si respektu u toho, kdo 

vás napadne. Tím se klub snažil dětem 

ukázat, že šikana nepatří mezi slušné 

lidi a je třeba se jí bránit a vždy jí ozná-

mit ve škole a rodičům.

Dovolte, abych touto cestou podě-

koval všem zúčastněným bojovníkům 

za předvedené umění a rodičům za po-

moc ve svém volném čase při přípravě 

vystoupení. Protivínský Taehan je klu-

bem z  nejmenšího města v  ČR, které 

pořádá závody na  celostátní úrovni 

v  rámci národní federace taekwonda 

a dělá tak příkladnou reklamu celému 

Protivínu. Tímto si vás dovoluji po-
zvat na  další ročník, který se bude 
konat 11. října ve  sportovní hale.
Zároveň chci oslovit všechny, které ten-

to sport zaujal, a chci je pozvat do na-

šich řad. Nábor členů je každé pondělí 

a středu od 16 hodin ve sportovní hale.

Závěrem chci poděkovat Milanu 

Zobalovi, který svůj volný čas, na úkor 

rodiny, věnuje již řadu let dětem při 

jejich přínosné mimoškolní činnosti.

J. Kubička

Malí i velcí zatajili dech při vystoupe-
ních kouzelníka Pavla Dolejška.

Foto R. Lenemajer
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pokračování na 8. stránce

RADA MĚSTA ZASEDALA
USNESENÍ RM 28. 7. 2014 

na základě předložených projektových dokumentací
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravy 
majetku obce poškozeného povodní v červnu 2013, 
konkrétně: 
 – ul. Ve Školce
 – MK v Záboří za potokem
 – MK Maletice – Klokočín
 – účelová komunikace 
  Myšenec – Žďárské Chalupy 
 – mostek přes říčku Blaničku v Myšenci. 
Žádost bude podána Ministerstvu pro místní rozvoj 
ČR Praha

VÝBĚR Z USNESENÍ RM 6. 8. 2014 

– nesouhlasí  s prodejem ani s pronájmem části 
pozemku p. č. 797/2, ost. plocha, ost. komuni-
kace v kú Protivín

 a nedoporučuje zastupitelstvu města prodej 
předmětného pozemku ke schválení 

– souhlasí s pronájmem části pozemku 
p. č. 872/5, zahrada o vým. 100 m2 v kú 
Protivín 

– 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 v kú Protivín 

– souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 874, 
zahrada o vým. 30 m2 v kú Protivín 

– bere na vědomí zpracovaný
 – Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou 
  potřebu města Protivín 2014 – Protivín 
 – Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou  

 potřebu 2014 – Protivín – místní části 

–  bere na vědomí a doporučuje ke schválení 
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene 
k oprávnění provozovat na mostním objektu 
Blanická ulice „Radarovou sondu s bezdráto-
vým přenosem a akumulátorovým napájením“ 
za účelem monitorování výše hladiny vody 

pod mostním objektem; smlouva se uzavírá 
mezi smluvními stranami Městem Protivín 
a Jihočeským krajem – Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje

–  schvaluje vypsání výběrového řízení na 
realizaci zakázky „Obnova ASŘ Protivín ČOV 
Protivín“ – veřejná zakázka mimo režim záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zakázka malého rozsahu

 a schvaluje  okruh účastníků řízení – firem, 
které budou obeslány: 

 1) SCHNEIDER ELEKTRIC CZ, s. r. o., 
  Mlýnská 70, 602 00 Brno 
 2) SEA a. s., Pod Anenskou 149, 
  261 01 Příbram 
 3) DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r. o.,  

 Průmyslová 211, 
  391 37 Chotoviny – Červené Záhoří 

– schvaluje předloženou smlouvu o propagaci 
města Protivín v rámci mezinárodního cyklis-
tického etapového závodu „OKOLO JIŽNÍCH 
ČECH“ 

 a pověřuje starostou města jejím podpisem 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 27. 8. 2014

–  souhlasí s uzavřením Smluv o právu provést 
stavbu s vlastníky a nájemcem pozemků, po 
jejichž nemovitostech a pozemích pronajatých 
bude vybudována dočasná panelová komuni-
kace pro vjezd techniky při plánované opravě 
kanalizačního přivaděče přes řeku Blanici pod 
pivovarem

–  souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést 
stavbu týkající se rekonstrukce mostku evid. 
číslo 1415–5 v kú Krč u Protivína s investorem 
JK – Správou a údržbou silnic, 

 dále souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlou-
vě budoucí darovací na část pozemku 
p. č. 1500/18 v kú Krč u Protivína o vým. cca 
2 m2 z důvodu trvalého zabrání této části 
pozemku pro opravu mostku 1415–5 v kú 
Krč u Protivína, do vlastnictví JK – SÚS, a to 
bezúplatně

 a pověřuje finanční odbor – správu majetku 
zveřejněním záměru darování části pozemku

Pivo Lobkowicz Premium Nealko 
obsadilo první příčku mezi nealkoho-
lickými pivy na letošní Žatecké Dočesné. 
Soutěžní degustaci uspořádal ve dnech 
4. 9. a 5. 9. Chmelařský institut ze Žatce. 

Za vysokou kvalitou nealkoholického 
piva Lobkowicz Premium Nealko sto-
jí křišťálově čistá voda z podzemního 
jezera, český, bavorský a karamelový 
slad, chmele odrůd Žatecký poloraný 
červenák, Premiant, Cascade a vlastní 
kmen kvasnic. „Naše vítězné nealkoholic-
ké pivo je plné chuti, které se velmi blíží 
chuti klasického piva a které má zároveň 
fyziologicky vyvážené složení. Obsahuje 
výhradně přírodní antioxidanty, má nízký 
obsah sodíku a není uměle přislazováno,“ 
doplňuje charakteristiku piva Lobkowicz 
Premium Nealko Michal Voldřich, sládek 
protivínského pivovaru. 

Tradiční slavnosti chmele přinesly 
společnosti Pivovary Lobkowicz, do kte-
ré patří i Pivovar Protivín, celkem šest 
prestižních ohodnocení. Jedná se o tři 
zlatá, jedno stříbrné a dvě bronzová místa. 
Zasloužené uznání si mohou vychutnat 
vedle Pivovaru Protivín také pivovary 
Černá Hora, Vysoký Chlumec a Klášter. 

V rámci slavností v Holašovicích 
bylo dne 25. 7. firmě předáno prestižní 
ocenění REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
JIHOČESKÉHO KRAJE za cukrářský 
výrobek KREMEŠ. Jedná se o sou-
těž regionálních potravinářských pro-
duktů z firem vyrábějících na území 
Jihočeského kraje. Výrobky do soutěže 
musí splňovat několik přísných kri-
térií. Jedním z hlavních je používání 
surovin z regionu a výroba na území 
našeho kraje. Komise odborníků vybere 
v jednotlivých kategoriích vítěze a těm 
je přidělena značka REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA. V silné konkurenci pro-
tivínská firma získala 1. místo za cuk-
rářský výrobek KREMEŠ. Ocenění je 
v potravinářském oboru velice prestiž-

ní záležitostí a je udělováno jedinému 
výrobku v každé vyhlášené kategorii 
(celkem 9 kategorií – masné výrobky, 
pivo, nápoje, mléčné výrobky, atd. ). 
Certifikát je výrobku udělen ministrem 
zemědělství na 4 roky. 

Tento výrobek je pro firmu již dru-
hým s touto značkou. V roce 2011 
obdrželo stejné ocenění LHENICKÉ 
JABLKO VE VANILCE. Tento rok pře-
vzal ocenění z rukou hejtmana pana 
Zimoly a předsedy senátu ČR pana Ště-
cha výrobní ředitel pan Josef Kubička. 

Jsme rádi, že výrobky tvořené našimi 
šikovnými zaměstnanci slaví další úspěch 
a šíří tak povědomost u široké veřejnosti 
o našem krásném městě Protivínu. 

Josef Kubička

NEJLEPŠÍ NEALKOHOLICKÉ PIVO 
JE 

LOBKOWICZ PREMIUM NEALKO

FIRMA KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN 
OBDRŽELA DALŠÍ OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA
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RADA MĚSTA ZASEDALA

 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
převod části pozemku p. č. 1500/18 v kú Krč 
u Protivína o vým. cca 2 m2 ke schválení 

–  souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce 
týkající se částí pozemků p. č. 1378/1, 1378/4, 
1435/3, 1475/3, 1497/29 a 1500/18 v kú Krč 
u Protivína pro připravovanou rekonstrukci 
mostku evid. č. 1415–5 kú Krč u Protivína 
s investorem JK – Správou a údržbou silnic 

–  v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona číslo 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění poz-
dějších předpisů

 souhlasí s podáním žádosti města Protivína 
dle § 6 odst. 1 písm. c) cit. zákona o pořízení 
územní studie na plochu BV 3 v kú Myšenec 
(označení z platného ÚP města) u Městského 
úřadu Písek, odboru výstavby, územního plá-
nování (pořizovatel ÚP dle § 2 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona) 

– bere na vědomí zápis z jednání letopisecké 
komise konané dne 7. 7. 2014, 

– bere na vědomí ručně psaný zápis kroniky 
města za rok 2013 včetně počítačově zpra-
cované kroniky a přílohové části předložený 
kronikářkou města

 a dále bere na vědomí 
 fotodokumentační části kroniky za rok 2013 

a zpracování záloh kroniky od roku 1921 
odborem výstavby, dopravy a ŽP

–  schvaluje Dohodu o poskytnutí investičního 
příspěvku ve výši 12 083 Kč z rozpočtu obce 
Dobrovolnému svazku obcí Blanicko-Otav-
ského regionu na realizaci projektu „Život na 
venkově (POV 2014)“ – MISYS 

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem 

–  svolává na čtvrtek 25. září 2014 od 18 hodin 
do kinosálu MěKS Protivín veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Protivín

Alšova jihočeská galerie (AJG) ve 
svém českobudějovickém Wortne-
rově domě od 17. července do 31. 
srpna hostila 18. ročník meziná-
rodní přehlídky současného výtvar-
ného umění INTERSALON AJV 
2014. Akci zaštítili ministr kultury 
České republiky Mgr. D. Herman 
a hejtman Jihočeského kraje Mgr. 
J. Zimola. Kurátorem výstavy byl 
PhDr. H. Rulíšek z AJG. Byl jsem 
jedním z 67 vybraných vystavují-
cích autorů z 10 zemí. 

Na snímku je můj obraz „Před Pri-
orem ve Strakonicích“ (2013, olej, 
plátno, 60 x 75 cm). Výstava pokra-
čuje v Krajském úřadě Jihočeského 
kraje. 
Můj protivínský ateliér bude 
11. a 12. října zapojen do česko-
rakouského projektu Dny otevřených 
ateliérů. 

Akademický malíř Petr Pfleger 

PI
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Městská knihovna Protivín se 
opět připojuje k 18. ročníku celo-
republikové akce Týden kniho-
ven, která se uskuteční od 6. do 
12. října. Pro své čtenáře jsme 
připravili zajímavé akce:

➧ Výstavku básnických děl protivín-
ského rodáka Jiřího Koláře, jehož 
100. výročí narození jsme si při-
pomněli 24. září letošního roku. 
Knihy budou k zapůjčení. 

➧ V úterý 7. října od 19 hodin v Domě 
kultury Protivín besedu „Král 
Šumavy – legenda a skutečnost“ 
se spisovatelem Davidem Janem 
Žákem. Večer na téma populár-
ní autorovy knihy „Návrat krále 
Šumavy“. Vstupné 50 Kč. 

➧ Pro děti školního věku soutěž „Zná-
te naše svátky?“. Zájemci obdrží 
v knihovně lístek se zadaným úko-
lem a zde ho také vyplněný do 
31. října odevzdají. Ze správných 
odpovědí vylosujeme výherce, 
který obdrží 2 volné vstupenky 
na film dle vlastního výběru uve-
dený v kině Protivín do konce lis-
topadu 2014. 

➧ V sobotu 4. října od 9 do 12 hodin 
ve vestibulu Domu kultury Protivín 
výprodej vyřazených knih z fondu 
Městské knihovny Protivín. Cena 
jednoho výtisku knihy je 10 Kč 
a jedné brožury 5 Kč. 

Tradiční akce 
v Týdnu knihoven:

➧ Registrace nových čtenářů zdarma 
po dobu jednoho roku

➧ Exkurze skupin po dohodě na tel. 
čísle 382 251 806 nebo e-mailu: 

 knihovna@kultura-protivin.cz 

Půjčovní doba: pondělí, středa 
a pátek od 9 do 11 hodin a od 13 do 
18 hodin.  
Aktuální katalog všech titulů na adre-
se http://protivin.knihovny. net//kata-
log/baze.htm. 

 V pátek 8. srpna byla zahájena v Památníku města Protivína výstava koláží Jiřího 
Koláře u příležitosti 100. výročí jeho narození (24. 9. 1914). 

Výstavu připravilo Prácheňské muzeum v Písku, v jehož prostorách je vystavena 
druhá část výstavy. Obě výstavy prezentují Kolářova díla v rozmezí let 1959–1970. 
Kurátorkou obou expozic je historička umění PhDr. Marie Klimešová, která je rovněž 
autorkou Kolářovy stálé expozice v historickém objektu protivínské kaplanky. 

Výstavu zahájil spolu s PhDr. Marií Klimešovou ředitel Prácheňského muzea 
PhDr. Jiří Prášek. 

Jiří Kolář, literát, básník a výtvarník, ovlivnil během svého života značnou řadu 
osobností české kultury. Upřednostňoval tvůrčí svobodu umělce a celým svým dílem 
po celý život naplňoval to, co si pojmenoval jako lidská trojice – spojení rozumu, 
duše a srdce. 

Výstava v Památníku města Protivína potrvá do konce měsíce října, výstava v Prá-
cheňském muzeu do 28. září. 

Výstava byla podpořena Městem Protivín. 

Letos uplyne již 25 let od posled-
ní výrazné změny režimu v naší zemi. 
V průběhu takzvané Sametové revolu-
ce skončilo specifické období českých 
a československých dějin, které jsme si 
zvykli označovat jako dobu normalizace. 
Dnes je již součástí historie a v souladu 
s tím jako jedna z významných kapitol 
dějepisu předmětem výuky na školách. 
Přesto mnoho lidí má tuto dobu stále ještě 
v docela živé paměti, nebo vlastní před-
měty více či méně s touto dobou spojené. 
Patříte-li mezi ně, právě vás bychom rádi 
oslovili. 

Období 70. a 80. let ukrývá řa-
du neznámých a zajímavých příběhů, 
zkuste je vyslovit a předat dalším lidem 
i generacím. Zajímají nás vaše vzpomínky 
i předměty, jež se k nim váží. Kupříkladu 
se může jednat o fotografie různých mani-
festací a oslav, příklady dobové agitace, 
letáky a tiskoviny, samizdaty, snímky 
z různých rekreací, legitimace, jízdenky, 

lístky na koncerty, audio a videonahrávky 
apod. Uvítáme třeba i dobové hračky, oba-
ly od potravin nebo i domácí spotřebiče, 
obecně předměty, jež se vztahují k době 
přibližně od roku 1968 až do roku 1992. 

Vaše vzpomínky můžete zachytit 
sami a poskytnout nám je v písemné 
či elektronické podobě, nebo kontak-
tovat naše odborné pracovníky a svůj 
příběh jim přednést osobně (např. zde: 
duda@prachenskemuzeum.cz, telefon 
382 201 110). Vaše předměty můžete také 
přinést přímo k nám do muzea, ať v Pro-
tivíně nebo v Písku. Zajistíme zhotovení 
kopií přinesených dokumentů (letáky, 
tiskopisy, fotografie) a s vaším svole-
ním je případně použijeme na chystaných 
výstavách nebo se budou moci stát trvalou 
součástí sbírkového fondu našeho muzea 
a budou tak uchovány pro budoucnost. 
Děkujeme!

Zdeněk Duda, historik 
Prácheňského muzea v Písku

TÝDEN 
KNIHOVEN

JIŘÍ KOLÁŘ SE VRÁTIL DO SVÉHO RODNÉHO MĚSTA

SBÍRÁME VAŠE VZPOMÍNKY...
...na dobu normalizace a Sametovou revoluci
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Vážení spoluobčané, dovolte nám představit volební program kandidátů KSČM v Protivíně, se kterým se budeme 
ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách do Zastupitelstva města Protivín na období 2014 – 2018. Vycházíme 
z často diskutovaných a oprávněných potřeb našich spoluobčanů. Společné úsilí bychom rádi nasměrovali na 
řešení těchto oblastí:

– podporu rekonstrukce a rozvoje základní školy
–  pokračování v rekonstrukcích bytových jednotek v DPS
– pokračování v rekonstrukcích sítí, komunikací, chodníků a starost o městskou zeleň v rámci projektu Péče o stromy
– zvýšení počtu parkovišť a parkovacích míst
– podpora místním neziskovým organizacím a spolkům s cílem přispět k organizování akcí, zábav a aktivit společenského života 

ve městě a připojených částí 
– udržení stávajícího systému propagace města motivujícího turisty k návštěvě Protivína a okolí
– sociální péči všem, kdo ji potřebují, nejen v DPS, ale podle možností i v domácnostech
– pomoc při začleňování tělesně postižených spoluobčanů do společnosti
– vytváření prostoru pro dialog a aktivní povolební spolupráci se všemi politickými stranami
– dokončení výstavby sportovního areálu včetně vybudování venkovního koupaliště
Vážení spoluobčané, aby se volební program mohl stát skutečností, potřebujeme Vaši podporu. Dovolte nám pozvat Vás k účas-
ti na letošních komunálních volbách do zastupitelstva našeho města. Vám všem, kteří jste nás podporovali při naší práci 
v minulém volebním období děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci.  Dana Zoubková, vedoucí kandidátka

Kandidátní listina pro komunální volby 2014 Protivín 
 1.  Zoubková Dana 52 let zdravotní sestra bez politické příslušnosti
 2.  Čadek Jaroslav  49 let návěstní technik bez politické příslušnosti
 3.  Zoubek Richard  53 let strojvedoucí bez politické příslušnosti
 4.  Lexa Stanislav  58 let podnikatel bez politické příslušnosti
 5.  Janoušková Jitka  41 let vedoucí prodejny bez politické příslušnosti
 6.  Kochrda Josef 52 let elektromontér bez politické příslušnosti
 7.  Bednář Jaroslav 46 let signalista bez politické příslušnosti
 8.  Zoubek Martin 26 let návěstní technik bez politické příslušnosti
 9.  Šindelář Jaroslav 62 let důchodce bez politické příslušnosti
 10.  Uhlířová Tereza 25 let studující bez politické příslušnosti
 11.  Studená Markéta 41 let operátorka bez politické příslušnosti
 12.  Honsová Jana 49 let v domácnosti bez politické příslušnosti
 13.  Marešová Irena 45 let vozový disponent bez politické příslušnosti
 14.  Vacovská Jana 48 let prodavačka  bez politické příslušnosti
 15.  Růžičková Hana 59 let pokladní ČD bez politické příslušnosti
 16.  Hrachová Naděžda 57 let operátorka bez politické příslušnosti
 17.  Cvrčková Iveta 24 let mateřská dovolená bez politické příslušnosti
 18.  Trubková Margita 64 let důchodkyně bez politické příslušnosti
 19.  Kočerová Dagmar 67 let důchodkyně bez politické příslušnosti
 20.  Zemková Karla 74 let důchodkyně bez politické příslušnosti
 21.  Hrbková Helena 76 let důchodkyně bez politické příslušnosti

ZA HEZKÝ DOMOV A KRÁSNÉ MĚSTO PROTIVÍN
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVĺNA

   TRADICE– ODPOVĚDNOST – PROTIVÍN 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám touto formou představil kandidátku a základní body programu TOP 09 v nadcházejících komunálních 
volbách. Zároveň bych Vás také rád pozval na předvolební přednášku a setkání na téma „Schwarzenbergové a Protivín“, kde 
se dozvíte informace o tom, jak se rod Schwarzenbergů dostal do Protivína a jak zde dlouhá staletí hospodařil. Pozdravit Vás 
přijdou: exministr zahraničí ČR a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, historik a poslanec TOP 09 Zdeněk Bezecný, kandidát 
na senátora Martin Gregora. Akce proběhne ve čtvrtek 25. září od 17 hodin v restauraci U Rychtářů (dříve R-Erko). Přeji Vám 
příjemnou zábavu a volte nejlépe dle svého svědomí a s úsměvem.  S úctou Ivan Náprstek – lídr kandidátky TOP 09
Zatímco ostatní slibují, my pro vás pracujeme
Z peněz, které stát každoročně vybere daní z příjmu a DPH, posílá část zpět do obcí. Novela navržená poslanci TOP 09 a Starostů zmír-
nila dřívější nepoměr mezi čtveřicí největších měst, která byla zvýhodňována, a ostatními obcemi. Protivínu díky této novele přibylo do 
rozpočtu více než 11 milionů korun ročně. Budeme prosazovat vyrovnané rozpočty města, neboť nechceme zadlužovat naši budoucnost. 
Dohlédneme na transparentní výběrová řízení a na důsledné zveřejňování smluv na internetu, aby každý občan mohl vědět, kdo zakázku 
realizuje a kolik to bude stát. Navrhneme také audit městských organizací s cílem dosáhnout vyšší efektivity a účelnosti vynakládaných 
prostředků z rozpočtu města. 
Rozvoj města, naše budoucnost
Prosadíme moderní způsob plánování rozvoje města tak, aby územní plán co nejvíce odpovídal potřebám města a občanů. Hlavním 
cílem je podpora bydlení, zlepšení dopravní situace a podpora podnikání. Budeme prosazovat komplexní návrhy řešení veřejných pro-
stranství formou architektonických studií, které do budoucna povedou ke koncepční obnově města i obcí, nikoliv k nahodilým opravám 
jednotlivých částí bez širší koncepce, jak je tomu dnes. Podpoříme postupnou rekonstrukci kanalizace, a v místech, kde kanalizaci není 
možné připojit, navrhneme zavedení příspěvku na domácí čistírny odpadních vod. 
Snížíme počet zastupitelů
V následujícím volební období bude mít protivínské zastupitelstvo 21 členů. Tento počet podle našeho názoru neodpovídá velikosti města, 
navrhneme proto jeho snížení na 15 – 19 členů. Ušetříme tím výdaje města, usnadníme díky tomu orientaci voličů v kandidátních listi-
nách, do zastupitelstva se dostane méně kandidátů, ovšem s vyšším mandátem od voličů. 
Efektivní nakládání s odpady
Poplatky za odpady tvoří v mnohých rodinách každoročně nemalý výdaj z rodinného rozpočtu. Za popelnice platíme za všech okolností 
stejně, což je špatně. Tato politika nemotivuje občany a město k modernímu a efektivnímu nakládání s odpady, ani k jejich důslednému 
třídění. Navrhneme zavedení nádob na biologický a tříděný odpad, který bude zdarma svážen, čímž snížíme náklady na svoz komunál-
ního odpadu a zabráníme drobným nelegálním skládkám a docílíme postupného snížení poplatku za svoz odpadu. 
Protivín kulturní pro všechny generace
V posledních letech udělal Protivín velký krok kupředu, kdy jsou hojně navštěvované kulturní i sportovní akce pořádané jak městem, tak 

▼ ▼ ▼
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různými spolky. K tradiční Anenské pouti a městským slavnostem se přidal masopustní průvod, akce pro děti, koncerty v areálu pivovaru 
a další. Všechny tyto akce jsou hojně navštěvované a je vidět, že občané i turisté o ně mají zájem. Bohužel tradiční stánek kultury a spor-
tu, protivínská sokolovna stále chátrá. Tento prostor, který vybudovali naši předkové, začíná být ostudou města i promarněnou šancí pro 
pořádání plesů, koncertů, přednášek, workshopů a dalších aktivit. Jsme pro obnovení sokolovny a její zprovoznění. Věříme, že s použitím 
dotačních prostředků, které k tomuto záměru je možné získat, se tento cíl podaří naplnit. Otevřeme veřejnou diskusi o záměru vybudování 
plovárny. 
Protivín bezpečný pěšky i autem
Navrhneme dohled městské policie i v méně exponovaných částech města, a to i ve večerních a nočních hodinách mobilní hlídkou (cyk-
lo/moto). Zlepšíme monitoring problémových oblastí s cílem omezit škody na městském majetku, zabránit rušení nočního klidu a zvýšit 
bezpečnost občanů. Pro zklidnění dopravy budeme v obytných zónách prosazovat snížení rychlosti formou zón 30km/hod. Budeme také 
iniciovat opravy průjezdních komunikací (silnice III. třídy) ve vlastnictví Jihočeského kraje, zejména pak předláždění páteřové silnice, 
která vede městem. Velkým problémem je rovněž parkování, které se bohužel neobejde bez regulace. 

Kandidátní listina pro komunální volby 2014 Protivín
 1.  Bc. Ivan Náprstek  referent, historik,  31 let  Krč  člen TOP09
 2.  MUDr. Jan Kolář  praktický lékař  40 let  Protivín  člen TOP09
 3.  David Dub státní zaměstnanec  34 let Krč  bez politické příslušnosti
 4.  Pavel Černý domovní technik  47 let Protivín bez politické příslušnosti
 5.  Jaromír Jelínek obsluha výrobní linky  50 let Protivín  bez politické příslušnosti
 6.  Jan Schánilec kalibrační technik  32 let Protivín  bez politické příslušnosti
 7.  Tomáš Kmetek ostraha pivovaru  50 let Protivín  bez politické příslušnosti
 8.  Bc. Eva Náprstková kulturní historička  32 let Krč  bez politické příslušnosti
 9.  Jan Kotrlík administrátor  22 let Protivín  bez politické příslušnosti
 10.  MUDr. Pavel Hauer praktický lékař  69 let Krč  bez politické příslušnosti
 11.  Alena Hauerová důchodce  67 let Krč  bez politické příslušnosti
 12.  Ing. Zdeněk Růžička finanční poradce  49 let Protivín  bez politické příslušnosti
 13.  Jan Svoboda klempíř  24 let Protivín  bez politické příslušnosti
 14.  Petr Mazánek programátor  23 let Protivín  bez politické příslušnosti
 15.  Ladislav Černický  číšník  30 let Protivín  bez politické příslušnosti
 16.  David Čadek student VŠ  21 let Protivín  bez politické příslušnosti
 17.  Michaela Růžičková studentka  18 let Protivín  bez politické příslušnosti
 18.  Pavel Gajdoš instalatér  41 let Protivín  bez politické příslušnosti
 19.  Petr Dědič student VŠ  21 let Protivín  bez politické příslušnosti
 20.  Jan Benedikt student VŠ  21 let Protivín  bez politické příslušnosti
 21.  Petr Trnka kuchař  44 let Protivín  bez politické příslušnosti

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVĺNA
▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼

STRANA PRÁV OBČANŮ PODPORUJE
Za hlavní nástroj středně a dlouhodobé strategie v oblasti tvorby pracovních míst považujeme investice, 
upřednostňujeme je před spotřebou. 
Zasadíme se zejména o podporu živnostníků a malých a středních podniků jako nositelů zaměstnanosti 
především ve venkovském prostoru. 
Zjednodušíme administrativu týkající se získávání národních i evropských dotací. 
Podporujeme české zemědělce a český zpracovatelský průmysl tak, aby přidaná hodnota (hlavně 
zaměstnanost a daně) vznikající při výrobě finálních produktů zůstala „doma“ v Česku. 

Podpora živnostníků
Hájíme práva živnostníků. Nedovolíme, aby se živnostníci stali rukojmími v rukách českých oligarchů a miliardářů. 
Podpora slušného státu, města a obce bez korupce
Prosadíme zabavení (stoprocentní zdanění) majetku bez doloženého původu. 
Zjednodušíme úřady. Odstraníme nadbytečnou byrokracii díky digitalizaci úřadů. 
Ušetřené prostředky použijeme na zvýšení počtu učitelů, policistů a hasičů. 
Podpora práva a dobrých mravů
Zrušíme soukromý exekutorský byznys. 
Exekuce musí probíhat podle jasných pravidel, která bude stát důkladně kontrolovat. 
Podpora reálné přímé demokracie
Prosadíme možnost volit osobnosti napříč kandidátkami nejenom při komunálních ale i při krajských a parlamentních volbách. 
Chceme přímou volbu starostů a hejtmanů. 
Dáme větší prostor nám, občanům – obecné referendum. 
V zájmu občanů navrhneme snížit hranici pro vstup do parlamentu na tři procenta. 
Rozšíříme pravomoci obcí a městských částí. 
Úspory a investice v zájmu občanů
Zjednodušíme úřady. Odstraníme nadbytečnou byrokracii díky digitalizaci úřadů. Ušetřené prostředky použijeme na zvýšení počtu učitelů, 
policistů a hasičů. 
Podpoříme kvalitní zákon o státní službě. Lepší a výkonnější státní správa umožní ušetřené prostředky poskytnout také občanům pro-
střednictvím lepších veřejných služeb. 
Rozpočet státu musí více investovat a méně utrácet. Investice = nová pracovní místa. 
Slušný stát bez korupce
Podporujeme iniciativy směřující k povinnému zveřejňování všech smluv uzavřených vládními a státními institucemi. 
Zajistíme, že veškeré informace o výdajích veřejných rozpočtů budou zveřejněny na internetu a stejně tak majetková přiznání. 
Prosadíme zabavení (stoprocentní zdanění) majetku bez doloženého původu. 
Exekuce pouze podle práva a dobrých mravů
Zrušíme soukromý exekutorský byznys. Exekuce musí probíhat podle jasných pravidel, která bude stát důkladně kontrolovat. 
SPOkojené město
Pokračovat v práci s mládeží 
Naší snahou je pokračovat v umožnění přístupu ke sportu a volnočasovým aktivitám všem skupinám obyvatelstva. Cílem je mládeži dát 
cíl pro volný čas a potlačit tím negativní projevy dnešní doby (drogy, alkohol apod. ). Zpřístupnit kroužky a sportovní oddíly i mládeži 
z okolních obcí (problémy s dojížděním). 
Budeme prioritně prosazovat opravu páteřní komunikace 
Stav páteřní komunikace považujeme za neúnosný a budeme prosazovat její opravu v součinnosti s Jihočeským krajem, našimi poslanci 
a senátory. Vozovku pokrýt asfaltem a boční odstavné plochy včetně náměstí vydláždit současnými kostkami. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVĺNA
▼ ▼ ▼

Podpoříme výstavbu koupaliště
Výstavbu areálu koupaliště s dalšími volnočasovými aktivitami považujeme za přínos pro sportovní vyžití mládeže a dospělých v našem 
městě. Zasadíme se o pokrytí nákladů na tuto stavbu v co největší míře z dotačních titulů. 
Pokračovat v dosavadní aktivní práci v zastupitelstvu 
Chceme navázat na aktivní činnost našich zastupitelů v zastupitelstvu města v minulém volebním období. Podíleli jsme se na změně www 
stránek města, podporovali jsme výstavbu marketu (v jiné lokalitě), podíleli jsme se na rozhodování a přípravě digitalizace kina, pracovali 
jsme aktivně ve finančním výboru. Naši kandidáti se objevovali v různých aktivitách spojených s mládeží (den dětí s rybářskými závody 
v Myšenci, Taekwondo Protivín – exhibice a reprezentace města, mládežnický fotbal, práce při akcích pořádaných obcemi apod. ). 
Radnice pod přímou kontrolou občanů
Budeme prosazovat zveřejňování všech smluv na internetu, a to bez ohledu na to, zda poslanci příslušný zákon přijmou nebo nikoliv. 
Zajistíme také zveřejnění všech smluv z minulosti, u nichž tomu nebudou bránit.
ustanovení v těchto smlouvách. 
Pomůžeme dobrovolným hasičům
Systémově podpoříme sbory dobrovolných hasičů. Výkon jejich zásahové činnosti a řešení případných následků s ní spojených a bude-
me prosazovat zakotvením v legislativě. Budeme prosazovat, aby vybavení dobrovolných hasičů bylo zařazeno do snížené sazby DPH. 
Česká pošta
Nedovolíme omezování služeb občanům na venkově, které poskytuje stát. U těch, které byly omezeny – např. Česká pošta, se budeme 
zasazovat o jejich návrat. 
Nikdy nám nešlo o koryta – proto jsme vydrželi, jde nám o SPOkojené město! 

Kandidátní listina pro komunální volby 2014 Protivín
 1.  Josef Kubička 45 let  výrobní ředitel Protivín člen SPO
 2.  Quido Šatra 60 let předseda družstva Protivín člen SPO
 3.  Vlastimil Pártl 36 let podnikatel stav. práce Protivín bezpartijní
 4.  František Hanzlík 54 let mechanik, hasič Protivín bezpartijní
 5.  Miloš Mužík 45 let řezník uzenář Protivín bezpartijní
 6.  Milan Němec 60 let policista ve výslužbě Protivín bezpartijní
 7.  Zdeněk Lapeš 57 let živnostník Protivín bezpartijní
 8.  Iveta Žižková 26 let na mateřské dovolené Protivín bezpartijní
 9.  Ing. Petr Kaňov 38 let programátor 3D  Protivín bezpartijní
 10.  Zdeněk Král 54 let jednatel s. r. o.  Protivín člen SPO
 11.  Soňa Brůžková 35 let v domácnosti Protivín bezpartijní
 12.  Zdeněk Veverka 55 let autodopravce Protivín bezpartijní
 13.  Jiří Sajtz 43 let živnostník Protivín bezpartijní
 14.  Stanislav Zoch 36 let řidič MKD Protivín bezpartijní
 15.  Ivana Růžičková 39 let jednatelka. s. r. o.  Protivín bezpartijní
 16.  Jiří Jíně 45 let finanční poradce Protivín bezpartijní
 17.  Roman Doubek 41 let živnostník Protivín bezpartijní
 18.  Jaromír Žižka 62 let autodopravce Protivín bezpartijní
 19.  Daniel Gonda 49 let řidič Protivín bezpartijní
 20.  Tomáš Motyčák 28 let podnikatel, zemní práce Protivín bezpartijní
 21.  Petr Runt 40 let dělník, obsluha VV Protivín bezpartijní

VOLEBNÍ PROGRAM 
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 
 – prezentovat město Protivín v rámci České republiky

    – podporovat obnovu osad a vesnic, které patří do územního celku obce Protivín
    – pečovat o starší občany
    – postupně dokončovat opravy místních komunikací, patřících do k. ú. Protivín
    – při přidělování zakázek města zohledňovat místní společnosti a firmy
    – hledat společně s místními podnikateli pracovní příležitosti pro občany města
    – podporovat zájmové organizace, kulturu, školství a sport
    – usilovat o další pokračování rekonstrukce a modernizace Základní školy Protivín

Kandidátní listina pro komunální volby 2014 Protivín
 1.  Věra Křišťálová  58 let učitelka ZŠ  Protivín  bez politické příslušnosti
 2.  Václav Šupitar  50 let hasič  Milenovice  bez politické příslušnosti
 3.  Bc. Pavla Sajtlová  43 let  učitelka MŠ  Protivín  bez politické příslušnosti
 4.  MVDr. Bohumila Smolíková  43 let veterinářka  Protivín  KDU – ČSL
 5.  František Plachý ml.  32 let soukromý zemědělec  Protivín  bez politické příslušnosti
 6.  Miroslav Bláha  65 let  důchodce  Protivín  bez politické příslušnosti
 7.  František Plachý st.  58 let podnikatel  Protivín  bez politické příslušnosti
 8.  Ing. Tomáš Zoubek  31 let vedoucí výrob. střed.  Protivín  bez politické příslušnosti
 9.  Hana Kohoutová  47 let učitelka MŠ  Protivín  bez politické příslušnosti
  10.  František Bečvář  62 let podnikatel  Protivín  KDU – ČSL
  11.  Andrea Čiháková  40 let makléř  Protivín  bez politické příslušnosti
  12.  Mgr. Miluše Šálková  38 let ředitelka SKP Pastelka  Protivín  bez politické příslušnosti
  13.  Mgr. Vladimíra Hanzlíková  56 let učitelka ZŠ  Protivín  bez politické příslušnosti
  14.  Mgr. Dana Nováčková  54 let učitelka ZŠ  Protivín  bez politické příslušnosti
  15.  Mgr. Zuzana Křišťálová  33 let učitelka ZŠ  Protivín  bez politické příslušnosti
  16.  Jan Rejda  68 let důchodce  Protivín  KDU – ČSL
  17.  Petr Novák  30 let řidič  Protivín  bez politické příslušnosti
  18.  Ondřej Soukup  27 let mistr stavby  Záboří  bez politické příslušnosti
  19.  Božena Klimešová  61 let důchodce  Krč  KDU – ČSL 
  20.  Ing. Pavel Vaøečka  55 let stavbyvedoucí  Protivín  bez politické příslušnosti
  21.  Václav Vlasák  78 let důchodce  Protivín  KDU – ČSL
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V minulém čísle Protivínských listů 
na dotaz: „Kolik modelů hradů, zámků 
a věží ze špejlí může návštěvník vidět 
v kaplance?“ (je jich 9) odpověděla 
správně paní Malcová z Bavorova. V info-
centru na ni čeká symbolická odměna. 
Blahopřejeme!

Silné životní příběhy neprovázejí pouze 
lidský život, ale i život zvířecí. Dva koster-
ní exponáty nosorožců tuponosých, vysta-
vených v kaplance, jeden takový příběh 
provází. Samec i samice byli odchyceni 
v jihoafrické rezervaci Umfolozi a od roku 
1980 spolu žili v ZOO v Ústí nad Labem. 
Přestože nosorožec je typickým stádovým 
zvířetem a samec má k dispozici harém 
několika samic, „náš“ samec ostatní sami-
ce odmítal a žil pouze s „naší“ samicí. Po 
její smrti v roce 2008, kdy byla utracena ve 
41 letech věku z důvodu vleklého onemoc-
nění, ji přežil jen o necelý týden. Zemřel 
žalem. 

Naše otázka je pro pozorné návštěvníky 
Zoologického muzea – „Jak se tito dva 
nosorožci za svého života jmenovali?“. 

Odpověď volejte na číslo 382 203 354, 
posílejte e-mailem infocentrum@muproti-
vin.cz nebo nám ji přijďte osobně sdělit.

Jak již tomu tradičně bývá, Na Kocandě 
se i letos konal 3. běh dvoutýdenního dět-
ského tábora, a to ve dnech 27. 7. až 9. 8., 
pořádaného spolkem Kocanďáci. Každoročně 
přijíždějí rodiče a děti z celé České republiky. 
V letošním roce jich bylo 55. Hlavní vedoucí 
Radek Lenčík Lenemajer. 

Tématem letošního CETEHu (celo-
táborové hry) byl příběh na motivy jedné 
z „Verneovek“, Tajuplný ostrov. Děti tedy 
musely řešit záhady spjaté se ztroskotáním 
kolonistů na Lincolnově ostrově, nebo tajem-
ným pomocníkem, jenž provázel trosečníky po 
celou dobu jejich pobytu na pevnině. Ovšem 
k tomu, aby mohli trosečníci přežívat na tak 
bohem zapomenutém ostrově, bylo třeba 
zapotřebí se nejprve naučit všeobecné základy 
zdravovědy, tábornictví, uzlů, ale také zvířat 
a ptáků. Až poté se děti mohly pustit do stav-
by provizorního obydlí v lese, do kterého se 
musela vejít celá skupina, a zároveň muselo 
být vhodné na přespání. O tato obydlí se pak 
po celý tábor staraly, jelikož to byla jejich 
základna, ze které častokrát vyrážely na svá 
putování po ostrově. Druhý týden dorazili na 
ostrov také piráti a děti byly nuceny s nimi 
svést nelítostné souboje, aby tak ubránily svá 
území a své přístřešky. Došlo samozřejmě i na 
vaření v přírodě, letos v podobě Setonova hrn-
ce. Tato činnost se dětem velmi líbila zvlášťě 

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Do konce září vás zveme na výstavu olejo-
maleb Josefa Miloty a výstavu fotografií 
Jana Hampla. 
V říjnu vás svými výtvarnými díly potěší 
výtvarníci z Prácheňské Umělecké Bese-
dy, Jiří Bílek svými fotografiemi a Jarda 
Boušek pro vás přichystal ukázky novo-
ročenek. Těšíme se na vaši návštěvu! 

proto, že si své „výtvory“ mohly sníst. V druhé 
půlce tábora, v úterý, vyrazil celý tábor na 
celodenní výlet. Na programu byla projížďka 
po Vltavě v Týnu nad Vltavou a následný 
přesun do Písku na koupaliště. I přes to, že, 
stejně jako většinu tábora, pršelo, výlet jsme si 
všichni užili a pro děti čekalo v táboře překva-
pení v podobě diskotéky. Žel bohu, náš oblí-
bený DJ Kája letos nemohl dorazit, leč jeho 
náhrada dokázala prosadit své kvality. Tím byl 
Petr Háček&company. Absolvovali jsme také 
pěší výlet do nedalekých Albrechtic, kde jsme 
následně přespali pod širákem. Pro děti to bylo 
samozřejmě něco nezapomenutelného, jelikož 
v dnešní době se jim tato příležitost nenabízí 
každý den. Jak jsem již jednou zmínil, počasí 
nám tento rok nepřálo, ale i tak děti nebyly 
ochuzeny o zajímavý program, kupříkladu 
celodenní lanové aktivity, nebo návštěvu pro-

tivínské airsoftové skupiny Devgru Protivín. 
Dny plynuly jako voda, až nakonec přišel 
pátek, den závěrečného CETEHu. Po něm 
se rozdávaly ceny, dle umístění, avšak nikdo 
neodešel s prázdnou. Následovala sobota, den 
odjezdu. Po deváté hodině do tábora začali při-
jíždět rodiče, s tím, že někteří velmi ochotně 
pomáhali při bourání tábora, za což bychom 
chtěli poděkovat. Dále i za podporu tábora 
a spolku: Piklovým z Protivína, Pavlu Staň-
kovi z Protivína, Lékárně u Palmy Protivín, 
Devgru Protivín, Václavu Třeštíkovi z Protiví-
na, Petru Háčkovi z Protivína, Hejdánkovým 
z Kváskovic, Moravcovým z Protivína. 

Doufáme, že se tábor všem líbil a všichni 
si z něj odvezli spoustu nezapomenutelných 
vzpomínek a že se opět setkáme. Skvělé na 
tom je, že není třeba čekat ani rok. Náš táboro-
vý běh pořádá každoročně setkání lidí z tábora 
po půl roce. Více fotografií a informací můžete 
nalézt na FB nebo na www.kocandaci.cz. 

Za spolek Kocanďáci sepsal Řízek

VÝSTAVY V KAPLANCE

Ostrov byl tajuplný
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PI

Kdybyste letošní léto hledali protivínské 
skauty na jejich klasickém tábořišti v Podkr-
čí, moc byste nepochodili. Souhra okolností 
nás donutila vyměnit naši oblíbenou louku 
za jinou lokalitu. Po dlouhém přemýšlení 
a promyšlení všech okolností padla naše volba 
na areál střelnice za obcí Budičovice u Skal. 
Nachází se zde krásná velká louka, kde se 
odehrávalo veškeré dění tábora, menší louka 
s ohništěm a dřevárnou, hřiště se stožárem, 
a malý zděný domek, kde se nacházel velitel-
ský štáb kmenu vedoucích. Velikou radost nám 
po letech udělala rekordní účast dětí. 

Už jste slyšeli o Trifidech? Že ne? Tak to 
dávejte velký pozor! Trifid je rostlina, která 
se umí pohybovat, je slepá a z jejího těla 
vystupují žahadla se smrtícím jedem. Malí 
trifidi jsou neškodní, ale když se ze sazeničky 
vyklube dospělý jedinec, dosahuje výšky až 
tři metry. Pěstováni jsou na speciálních plan-
tážích, kde musí být připoutáni řetězy, aby 
neutíkali. Už víte? Možná je znáte z knihy 
Den trifidů (v originále Day of the Triffids) 
od anglického autora Johna Windhama. Tak 
přesně o tyto nebezpečné tvory se letos na 
táboře musely děti starat. Letní brigáda pro-
bíhala první dva týdny v srpnu a za její trvání 
se pracanti naučili s trifidy zacházet. Nikdy ale nic nejde tak dobře, 
jak bychom si představovali. Hned asi třetí den našeho pobytu 
proběhl na obloze meteorický roj, který způsobil postižení smyslů 
všech lidí, kteří tento jev viděli. Někteří oslepli, jiní oněměli nebo 
ochrnuli na jednu ruku. To trvalo asi den, dokud síla roje nedolehla 
úplně a o zrak přišla celá planeta. Síla meteorického jevu nepůsobila 
jen na úplně malé děti a ty, co v dobu jeho trvání spaly. I v našem 

táboře se naštěstí nacházel jeden takový, mohl proto všem slepcům 
pomáhat. Jeho nejdůležitější prací ovšem bylo čtení dopisů od Jana 
Větroně. Jan Větroň byl muž, který se také vyhnul účinkům mete-
orického roje a pomocí dopisů, které rozesílal pomocí poštovních 
holubů, hledal na zemi další jedince, kteří vidí. Jeden z jeho dopisů 
se dostal i do našeho tábora. Celých čtrnáct dní našeho pobytu na 
trifidí plantáži jsme si dopisovali s Janem Větroněm a vyměňovali si 
důležité informace a zkušenosti. Psali jsme mu, jak se nám žije jako 
slepcům, jak se učíme obstarávat si vodu a jídlo po slepu, poznávat 
věci jenom hmatem. On nám na oplátku posílal zprávy o tom, jak 
si pomoci proti účinkům roje a jak se zbavit nebezpečných trifidů, 
kteří ohrožovali nás život. Každý příběh šťastně končí a s pomocí 
Jana Větroně jsme odcestovali na krásný ostrov Zeměráj, kde trifidi 
nežijí. Aby si naši pracanti mohli po těžké práci na plantážích odpo-
činout, pořádal pro ně zaměstnavatel výlety či jiné zájmové aktivity. 
Nejoblíbenější a již tradiční aktivitou našich letních táborů je výlet 
do Strakonic na venkovní bazén. V horkém letním počasí ho uvítali 
děti i dospělí. Novinkou letos byl výlet v poslední den tábora. Za 
odměnu se děti vydaly (na útěk před trifidy) do zážitkového parku 
Zeměráj u Kovářova. Kromě klasických povinností, jako je pomáhání 
v kuchyni, sekání dřeva nebo mytí nádobí, se soustředily děti i na 
rozvíjení své tvořivé fantazie. K nejoblíbenější rukodělce letošního 
táboření patřilo jednoznačně pletení gumičkových náramků. Pod 
dohledem zkušených vedoucích si děti mohly vyrobit náramek z kůže 
s pomocí razidel nebo ozdobit lžičku fimem. Nechybělo ani tradiční 
batikování triček. Každý kus byl originál a každý krásný. Když sví-
tilo sluníčko, nedaly děti odpočinout ping-pongovému stolu, střílely 
ze vzduchovek a luků, chodily s vedoucími na procházky poznávat 
okolí nebo hrály přehazovanou. Když se Oskar schoval za mraky, 
zalezli jsme do stanů nebo do tee-pee a učili se o skautingu, táborové 
písničky, šifrovat, hráli „deskovky“ a mnohem víc. Každá vteřinka 
našeho času stráveného s dětmi na táboře zůstala nepromarněná. 
A to je na tom to nejkrásnější. My, vedoucí, si čas strávený s dětmi 
užíváme a jsme s nimi moc rádi. Velice nás potom těší, když i děti 
mají ty samé pocity a dávají nám to najevo. Děkujeme a zase za rok 
podsadovým stanům zdar!

Drazí rodiče, pokud vás zaujal náš článek a chtěli byste zjistit 
více o tom, co je to být SKAUT, neváhejte a koukněte se na naše 
stránky www.junak-protivin.cz a nebo ještě lépe, přijďte se podívat 
na naši základnu Na Ostrově (za rybníkem Eliášek). Je nový školní 
rok a my se zde scházíme každý pátek od 16 hod. Do oddílu při-
jímáme děti ve věku od 6 do 15 let. Budeme se na vás velice těšit.   

Zdraví kmen dospělých – Ali, Kandi, Kaboš, Inka a Majda. 
Skauti Protivín

Už jste slyšeli o Trifidech?

Družina Bambínovci se snaží poslepu dostat co nejdřív zpět do tábora.
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Na softbalový tábor hned navázal 
taneční. Zúčastnilo se ho neuvěřitelných 
23 děvčat. Nejmladší účastnici byly teprve 
tři roky, zatímco nejstarší dvanáct. Přesto si 
všechny holky dobře rozuměly, tancovaly, 
hrály, zpívaly a vyráběly jako jedna. 

Přenesly jsme se do starověké Persie. 
Holky si vyrobily dobový šperk, nabatiko-
valy si trička, která pak použily na závěreč-
né vystoupení. Dopoledne trénovaly tanec, 
který byl zpestřený spoustou her a říkadel. 
Po obědě si vždy vyslechly kousek příběhu 
o dívce Ester, o všech nesnázích, strachu 
a intrikách, které proti ní a všem Židům stro-
jil zlý a pyšný dvořan Háman. Také ovšem 
o Boží moudrosti, která nad tím vším bděla. 
Navštívily jsme krokodýlí zoo, kaplanku, 
ale největším zážitkem bylo přenocování 
v Pastelce s noční hrou. 

Děkuji všem rodičům a přátelům, kteří 
podpořili Pastelku nejen svým zájmem, 
když se přišli podívat na vystoupení, ale 
také všem, kdo přispěli do sbírky, která 
činila 3 210 Kč. Z grantu Komunitní nadace 
Blanicko – Otavské jsme koupili šátky na 
orientální tance, které byly využity také na 
táboře. M.Š. 

Dva měsíce prázdnin uběhly jako 
voda. A v Pastelce jsme do nich skočili 
hned s prvním dnem. Spolu s ECM jsme 
připravili již pátý softbalový tábor. Přijela 
skupinka Američanů, kteří si přišli s dětmi 
zahrát softbal a mluvit s nimi o tom, co pro 
ně znamená víra. I když v květnu to tak 
nevypadalo. Mnozí naši přátelé nemohli 
v daném termínu přijet. Proto se vedoucí 
skupiny ptal, jestli by to byl problém, kdyby 
letos nepřijeli. Když jsem to četla v mailu, 
šla jsem nejprve do kolen. Paniku a stres 
záhy vystřídala radost ze zjištění, že tábor 
zrušíme a já budu mít volno. Chvilkový 
blažený stav z představy nicnedělání vystří-
dalo velmi záhy svědomí, které říkalo, že 
tu jsme pro děti, které se na tyto dny těší 
celý rok. Tak jak to udělat? Co dál? Obavy 
z toho, že mnozí odmítnou na tábor jít, když 
nepřijedou Američané, kteří jsou jistě mno-
hem zábavnější a zajímavější než my, stále 
rostly. Vědoma si toho, že je nutné zajistit 
partu dobrovolníků, kteří by se opravdu 
s láskou věnovali dětem a s chutí pomohli, 
začala jsem jako zběsilá volat a psát maily 
právě jim. Díky Bohu byli ochotni i tak 
pomoci a tábor udělat. Mile nás překvapilo, 
že nikdo z dětí ani rodičů tábor nezrušil 
kvůli tomu, že Američané nepřijedou. 
O to to byl větší závazek pro nás vedoucí. 
Vše se nakonec v dobré obrátilo. Když si 
Tommy (hlavní vedoucí amerického týmu 
a profesionální středoškolský trenér softbalu 
a basebalu)přečetl, že tábor uděláme i bez 
nich, poslal mail, v němž se dotazoval, zda 
by byl problém, kdyby přeci jen tedy tři 
z nich přijeli. „Jaký problém?“ pomyslela 
jsem si. Právě naopak. Vzal tedy dvě stu-
dentky a přiletěli. Potíže nastaly s ubytová-
ním. Penzion U svaté Anny již nefunguje, 
a tak není kde ubytovat návštěvy, chcete-li 
hezké a milé prostředí. I to se díky rodině 

našeho pana faráře Josefa Červeňáka vyřeši-
lo. Půjčili jim svůj byt, protože tu v té době 
nebyli. Mně spadl kámen ze srdce a zase 
jsem se víc těšila. Při softbalu zažíváme 
spoustu legrace, i když je někdy nesmírně 
těžké trefit se do letícího míčku. Myslím tím 
trefit se pálkou, jinými částmi těla se nám 
to daří celkem dost často a úspěšně. O to je 
větší radost z toho, když se někdo dostane 
na metu. A přeji vám slyšet ten smích 
a výskot, když se podaří dát bod. Skáčeme 
radostí jako zajíci, poplácávání po ramenou 
bývá v takovém případě dost časté. Pravda, 
někdy se děti mezi sebou místo povzbu-
zování škorpí. Ale to je úkolem dospělých 
vysvětlovat, že milé slovo někdy dokáže víc 

než nadávka. Možná se netrefím, ale určitě 
mne ta hra bude víc bavit a příště budu mít 
víc odvahy a chuti se do toho znovu pustit. 

Počasí nám vyšlo nádherně, takže jsme 
mohli celý týden hrát na fotbalovém hřišti. 
Děkujeme panu řediteli Křišťálovi za to, 
že nám dovoluje hřiště využívat a snaží 
se domluvit údržbu vždy tak, abychom se 
mohli sejít a tábor uspořádat. Na výborné 
obědy chodíme k Provazníkovi. Takže naše 
díky patří i tam. 

Příští rok se snad zase sejdeme. Plá-
nujeme tábor na samý začátek prázdnin. 
Teď přeji všem dětem úspěšný školní rok. 
A když se nebude dařit, nezapomeňte na to, 
že nikdy nemusíte být sami.  M.Š. 

Baletní přípravka
Pro děti ve věku 4 – 7 let. Děvčata se naučí správnému držení těla, pomocí rytmických 
říkadel si osvojí základy baletních pohybů a póz. Vše pod vedením zkušené lektorky 
a majitelky tanečního studia, která vystudovala tanec Bc. Gabriely Kroutilové. 
Každé pondělí od 15 do16 hodin. Začínáme 22. září. Cena 950 Kč za pololetí. 

Moderní tancování
Pro děti 1. – 6. ročník. Děti vede zkušená lektorka Mgr. Michaela Bicanová s dlouho-
letou taneční praxí. 
Každý čtvrtek od 15.30 do16.30 hodin. Začali jsme 18. září. Cena 950 Kč za pololetí. 

Angličtina hrou a pohybem
Pro děti ve věku 3 – 6 let. Angličtina plná pohybu, písní, říkadel a hlavně zábavy, kde 
si děti užijí spoustu legrace, osvojí si základní povely a hlavně dostanou tento krásný 
jazyk do oušek. Vede zkušená pedagožka Mgr.  Zuzana Manová. 
Každé pondělí od 16 do 16. 45 hodin. Začínáme 22. září. Cena 900 Kč za pololetí. 
Přihlášky na výše uvedené kroužky si vyžádejte na e-mailu pastelka@umc.cz 

Výtvarné techniky
Děti ve věku 4 – 6 let nebudou jen malovat, čeká je především vyrábění a práce 
s nejrůznějšími materiály, vyzkouší a naučí se mnohé techniky. Vše si odnášejí na 
památku domů. 
Každé úterý od 16 do17 hodin. Začali jsme 16. září. Cena 1 100 Kč za pololetí. 
Přihlašujte se na e-mailu ladka.beckova@centrum.cz

TANEČNÍ TÁBOR

▼
▼
▼

SOFTBALOVÝ TÁBOR aneb JAK MÁLEM NEBYL

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V PASTELCE 2014/2015
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Vyrůstala jste na Slovensku, jak jste se tedy ocitla v Praze?
To je velice jednoduché, šla jsem studovat. V Bratislavě sice 

byla vysoká škola výtvarného umění, ale nenabízela obor, který 
jsem hledala. V Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
byl naproti tomu ateliér písma a knižní kultury, a protože mě 
písmenka zajímala odjakživa, byla to pro mě jasná volba. 
Chvíli jste studovala i v Paříži, jak jste se k tomu dostala?

To byla krásná zkušenost. V posledním ročníku mého studia 
přišel pan profesor Solpera do ateliéru a zeptal se nás, kdo umí 
francouzsky. Vzhledem k tomu, že to bylo v době, kdy všichni 
měli pouze maturity z ruštiny, se samozřejmě nikdo nehlásil. 
Byla tu možnost jet na stáž do Paříže, ale jednou z podmínek 
bylo absolvovat zkouš-
ky z francouzštiny. Tak 
jsem se zeptala, za jak 
dlouho. Odpověděl, že 
za tři měsíce a já mu 
řekla, že jsem schopná 
se to naučit. Přihlásila 
jsem se na intenzivní 
kurzy francouzštiny, 
složila jsem zkoušky 
a jela jsem do Paříže. 
Odjížděla jsem 15. říj-
na 1989 a myslela jsem 
si, že půl roku nikoho 
blízkého neuvidím. Za 
měsíc bylo všechno 
úplně jinak a brzy se 
za mnou mohl přijet 
podívat i můj manžel. 
A protože jsem chtěla 
vědět o všem, co se 
doma v době revolu-
ce děje, potřebovala 
jsem rozumět zprávám 
v televizi a rádiu. Tím jsem se i naučila výborně francouzsky, 
takže tato stáž pro mě byla obohacující po všech stránkách. 
Nelákalo Vás tedy v Paříži zůstat?

Pro výtvarníka je pobyt v Paříži úžasný, takže jsem to velmi 
zvažovala. Jenže jsem v té době ještě neměla dodělanou školu, 
navíc jsem již byla vdaná, manžel měl práci v Praze a za chvilku 
přišly děti. Ale do Paříže se stále rádi vracíme. 
Říkala jste, že přišly děti. Kolik dětí máte?

Na to je pro mě trochu složité odpovědět – měly jsme dvě 
holčičky, nyní máme jenom jednu. Starší Terezce je dnes dvacet 
tři a studuje medicínu, Anička byla o tři roky mladší. Když byl 
Aničce rok, lékaři zjistili, že trpí nevyléčitelnou metabolickou 
chorobou, která způsobovala, že si její tělo nedokázalo vytvořit 
dostatek energie. Dva roky jsme o ni bojovali. A protože v tako-
vých chvílích člověk hledá veškeré alternativy pomoci, nás to 
přivedlo k čínské medicíně, která ji sice nedokázala vyléčit, ale 
nám pomohla se přes toto náročné období dostat, najít motivaci, 
proč žít dál, a skrz kterou jsem se dostala i k cvičení tchaj–ťi, 
meditaci a celkově jinému pohledu na svět a životní hodnoty. 
To musela být pro vás obrovská rána, spousta rodin podobné 
situace neustojí…

Ze zkušenosti vím, že když se něco takového přihodí, tak se 

rodina buď úplně rozpadne, nebo ji to naopak stmelí. Nám se 
naštěstí povedla ta druhá varianta. Anička zkrátka byla anděl, 
který nám přišel něco sdělit a já jenom doufám, že jsme to 
pochopili správně. 
Přivedlo Vás to k tchaj-ťi. To ale není prvoplánově jen bojové 
umění, že?

Bojová umění se dělí na vnitřní a vnější styly a tchaj–ťi patří 
k těm vnitřním stylům. Nepoužívá se zde hrubá fyzická síla, ale 
na základě práce s tělem se člověk dostává do určitého duševního 
rozpoložení a pečuje o sebe jako o celek. Tchaj-ťi (a vlastně celá 
čínská medicína) se opírá o princip jin-jang a hledání dynamické 
harmonie mezi nimi. 

A prozraďte mi, pro-
sím, jak souvisí tchaj-
ťi s kaligrafií…

Tchaj-ťi cvičím již 
spoustu let. Po určité 
době za mnou přišel 
můj mistr a řekl mi, 
že bych měla začít cvi-
čit s mečem. Já jsem 
měla ale pocit, že to, 
co dělám, mě plně 
naplňuje a nepotřebu-
ji zkoušet něco nové-
ho. Po čase jsem ale 
pozorovala mistra při 
tomto cvičení a uvě-
domila jsem si, že ty 
pohyby, kterými vede 
svůj meč, jsou velmi 
podobné tahům štětce 
při tvoření kaligrafií. 
A zde jsem objevila 
tu úžasnou spojitost, 
pouze s tím rozdílem, 

že tahy mečem při tchaj-ťi jsou okamžité a prostorové, kaligrafie 
naproti tomu zanechává trvalou stopu a pohybujeme se zde pouze 
na rozhraní dvou dimenzí. Toto poznání velmi ovlivnilo můj život 
a tvorbu. A odtud byl pouze krůček k Metodě vědomé stopy. 
Můžete trochu popsat princip této metody?

Byla jsem oslovena, abych se zamyslela nad rozvojem grafo-
motoriky předškolních dětí. Současné děti se většinou dostanou 
ke klávesnici počítače dřív, než k tužce a papíru, a gramotnost 
lidí, ve smyslu psaní vlastní rukou, velmi upadá. V grafomotorice 
je vždy kladen důraz na samotné zápěstí, ale zápěstí funguje 
pouze pokud funguje celé tělo, když je propojená mysl a tělo. 
A tak jsem velmi složitě rozpracovala metodu, jak kultivovat 
tělesný pohyb dětí předškolního věku, jak je naučit správnému 
držení těla, soustředění, a to vše právě pomocí tchaj-ťi, uvědo-
mění si stopy, kterou naše tělo vytváří, a následného zachycení 
této stopy vodou na papír. Metoda se realizuje hravou formou, 
aby to pro děti bylo zajímavé, ale zároveň je nezatěžovalo to, 
že se odehrává něco velmi důležitého. 
Jak přenášíte Metodu vědomé stopy do praxe?

Již 10 let přímo pracuji s dětmi v jedné pražské školce. 
Zároveň byla metoda akreditována MŠMT a v pražském DYS 
centru vedu seminář v rozsahu dvaceti hodin pro pedagogy 

KDYŽ VÁM DO ŽIVOTA
Akademická malířka Táňa Svatošová je neuvěřitelně silná a energická osobnost, která zvládá všechny životní strasti s vel-
kou dávkou optimismu. Narodila se na Slovensku do rodiny významného výtvarníka Miroslava Cipára, vystudovala VŠUP 
v Praze a v české metropoli již zůstala. Zabývá se malbou, kaligrafií, grafickým designem, realizacemi v architektuře, vede 
cvičení tchaj-ťi pro děti i dospělé, je členkou České arteterapeutické asociace a vytvořila  ,,Metodu vědomé stopy“ pro 
rozvoj grafomotoriky předškolních dětí. Všechny tyto činnosti se jí daří dokonale propojovat a o všech mluví s takovým 
nadšením, že se ani nemůžete zeptat, co dělá nejraději (i když tu otázku máte připravenou). Povídaly jsme si při příležitosti 
otevření výstavy Tániných kaligrafií a obrazů, kterou je možno zhlédnout v Cafe Gallery až do 6. října. 
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mateřských škol a jiné zájemce. Napsala jsem také knihu Písmo 
jako vědomá stopa pohybu, kde jsou popsány základní postupy 
této metody. 
Když se vrátíme k vaší výtvarné tvorbě, největší realizací 
v architektuře, na které jste pracovala, je Pocta Bohumilu 
Hrabalovi. Z původní betonové zdi v pražské ulici Na Hrázi 
jste vytvořila umělecký skvost, který byl dokonce v roce 2002 
oceněn v soutěži Grand Prix Obce architektů. 

Na místě, kde žil a tvořil 
Bohumil Hrabal, vyrostla 
nevzhledná betonová zeď 
o čtyřech stech metrech čtve-
rečních, když se zde stavělo 
metro. Mně se jednoho dne 
povedlo získat grant na to, 
abych zde vytvořila poctu 
tomuto autorovi. Postava 
Bohumila Hrabala je na 
zdi šest metrů vysoká, dále 
je zde k vidění jeho slavný 
psací stroj značky Perkeo, 
knihovna s knížkami od 
autorů, kteří ho inspirovali, 
a v zalomeních zdi najdete 
úryvky textů z jeho děl, které 
jsou tvořeny přesně 3 333 
písmenky, všemi malovaný-
mi ručně. 
Jedním z autorů, kteří Bohu-
mila Hrabala velmi ovlivni-
li, byl i Jiří Kolář, význam-
ný protivínský rodák. Tak 
se nemohu nezeptat, kteří 
autoři ovlivnili vás?

Ovlivnilo mě více li-
dí, člověk může pochytit 
od každého něco. Jednou 
z mých největších inspirací 
jsou také handicapované 
děti, s kterými pracuji v arte-
terapii, protože od nich se dá 
naučit úžasným věcem. Co se 
týče českých výtvarníků, tak 
v propojení života s tvorbou 
je mi nejbližší Václav Boš-
tík, který i v době hluboké 
totality se nenechal rozhodit 
a dál si v klidu maloval svá 
hluboká meditativní díla. 
I Bohumil Hrabal byl pro 
mě významný, protože se 
zajímal o výtvarné umění 
a ne všichni vědí, že sám také 
dělal velmi povedené koláže, 
které patrně byly ovlivněny 
přátelstvím s Jiřím Kolářem. Mimo jiné ho velmi zaujalo moder-
ní výtvarné umění, jako Andy Warhol nebo Jackson Pollock. 
Bylo to takové šťastné období prolínání literatury a výtvarného 
umění a právě toto mezioborové propojování mě velmi inspi-
rovalo. Například v poslední době jsem si zvykla spojovat mou 
tvorbu s hudbou. 
A jakou hudbu posloucháte?

Velmi mě zajímá vážná hudba, ale poslechnu si i relativně 
moderní věci, mám ráda bigbít, skupinu Pink Floyd… A přizná-
vám, že úplně nejradši mám Jarka Nohavicu. 

Pamatujete si na svou první výstavu? A první prodaný 
obraz?

První samostatnou výstavu jsem měla právě na stáži v Paříži 
v Galerii Georgese Bernanose a byl to obrovský zážitek. Dostala 
jsem na své obrazy úplně nové rámy, které měly háčky, pasparty, 
byly ještě zabalené do fólie, zkrátka takové, jaké je známe dnes. 
V té době to pro mě bylo naprosté scifi. Výstava byla zahájena 
se vším, co k tomu patří, nechybělo občerstvení ani živá hudba. 

Ale hlavně to bylo v Paříži, 
takže všechno bylo mno-
honásobně umocněné. No 
a první obraz jsem také 
prodala na této výstavě, 
i když tenkrát jsem malo-
vala hlavně pro sebe, takže 
když za mnou přišli, že by 
měl někdo zájem o obraz, 
absolutně jsem netušila, 
o jakou částku si mám říct. 
A ještě jsem si říkala, proč 
chtějí zrovna tenhle, když 
je tak hezký a chtěla jsem 
si ho odvézt do Prahy? 
(smích)
Stává se vám často, že na-
malujete nějaký obraz, ke 
kterému máte větší vztah, 
než k jiným, a nechcete ho 
prodat?

Stává se to a docela 
často. Lidé totiž vycítí, 
když obraz vyzařuje něco 
navíc. A po výstavě si vždy 
říkám, že jsem přišla o ten 
nejlepší kus. Většinou se 
ale snažím nevystavovat 
díla, která nechci prodat. 
Přijde mi to nefér vůči 
lidem, kteří mou výstavu 
navštíví. Výjimkou byla 
moje nedávná retrospek-
tivní výstava v Táboře, kde 
jsem vystavovala i obrazy, 
které jsem například na-
malovala kamarádům, ale 
nikdy nebyly zveřejněné. 
Čeká vás nějaká další výsta-
va, na kterou byste ráda 
naše čtenáře pozvala?

Na podzim chystám vel-
kou výstavu v Praze v zají-
mavém prostoru – v centrál-
ním sídle Raiffeisen bank na 
Pankráci. Je zde nádherný 
výhled na Prahu a výstava 

bude přístupná až do ledna. Tak pokud někdy budete mít cestu oko-
lo, přijeďte se podívat. Nebudu vystavovat pouze kaligrafie jako 
zde v Protivíně, ale i spoustu obrazů na plátně nebo na dřevě. 
Stejně mi to nedá a musím se zeptat – dokážete říct, která 
činnost vás baví nejvíc?

Mě zkrátka baví žít a hlavně mě baví žít život naplno. Každý 
den přináší něco nového a zajímavého, za což jsem vděčná. Takže 
ať dělám, co dělám, snažím se to dělat s láskou a nasazením. 
Děkuji za příjemné povídání a přeji spoustu úspěchů a radosti 
v životě.  Tereza Procházková 

VSTOUPÍ ANDĚL  � � �
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

V sobotu 23. srpna se uskutečnil 
nápad Marušky Kolářové a jejího bra-
tra Míry Tesaře – na myšenecké návsi 
se setkali rodáci, místní a fanoušci naší 
obce. Počasí bylo na objednávku – vel-
mi příznivé, k poslechu a tanci zahrály 
postupně hudební formace rodiny Nováč-
kovy, skupina Fontána a k večeru jsme se 
poveselili při diskotéce. Akci moderoval 
skvěle předseda osadního výboru Vláďa 
Vanda a po zdravici pana starosty Jaro-
míra Hlaváče bylo dále setkání oživeno 
dynamickým vystoupením krásných mla-
dých píseckých mažoretek. U kostela ve 
svém stanovém ležení s hravostí zabavila 
přítomné děti skupina historického šer-
mu Klíč a meč, působící při Domu dětí 
a mládeže Písek. Chlapci z této skupiny 
nám též předvedli své umění středověkého 
boje… Po celé odpoledne si návštěvníci 
prohlíželi v jedné ze tříd bývalé školy 
výstavku fotografií z dob dávno minulých, 
nedávných, ale i současné pohledy na naši 
milovanou vísku. 

 Příprava takového setkání nebývá 
vždy jednoduchou záležitostí, a proto 
patří velký dík nejen přípravnému a pořa-
datelskému týmu, ale též pomoci ze strany 
Města Protivín v osobě starosty Jaromíra 
Hlaváče, děkujeme pracovnímu kolektivu 
technických služeb – vedoucímu Josefu 
Veselému a několikadennímu intenzivní-
mu nasazení pracovní čety pod vedením 
Jana Bíny, která vizuálně zvelebila naši 
náves ke spokojenosti všech obyvatel 
Myšence. Je nutné též vyzdvihnout orga-
nizační schopnosti Radka Bláhy, na jehož 
bedrech spočívala velká zodpovědnost se 
zajištěním sezení, stanu a celodenního 
občerstvení. Děkujeme též manželům 
Šípovým za pohostinství toho dne. Po 
celou dobu slavnosti návštěvníci vychut-
návali zákusky a delikatesy upečené 
a nazdobené šikovnými myšeneckými 
ženami. 

 Fotografie a videa nejen z krásného 
setkání můžete zhlédnout na www.myse-
nec.cz v sekci FOTOGALERIE – v odka-
zu „Myšenec na jiných webech“. 

 Věříme, že se návštěvníkům na setká-
ní líbilo, pobavili se, zůstanou ve svých 
srdcích Myšenci věrni a někdy příště se 
k nám opět rádi vrátí. 

 Sbor dobrovolných hasičů Myšenec

PS: Michale Žáku, děkujeme, žes natřel 
zábradlí a pumpu před školou!
PPS: Srdečně všechny zveme na Posví-
censkou taneční zábavu v sobotu 
18. října od 20 hodin v Hospůdce 
u Šípů.

 

● Prodám pěknou zděnou cha-
tu, 4x4 m, pozemek 300m, per-
gola 3x4 m, sklep, el. 220 W, 
užitková voda z řeky, suché wc. 
Pěkné slunné místo. 

 Telefon 604 283 594
● Prodám Volkswagen Golf V 1.4i
 rok výroby 2005/6, černé bar-

vy, kola 17“, zimní 16“, najeto 
164 000 km, troje dveře, spoleh-
livý, cena 104 000 Kč. 

 Telefon 724 257 287
● Přijmeme důchodce – zedníka 

na cca 2 až 3 dny v týdnu (při-

Setkání rodáků, starousedlíků a přátel obce Myšenec

výdělek), zednické práce a opra-
vy všeho druhu na statku 

 Telefon 602 191 818
● Přijmeme důchodce – truhlá-

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

 Telefon 602 191 818
● Pronajmu pěkný byt 1+kk 

38 m2 v centru Protivína (nad 
lékárnou) s výhledem na náměs-
tí, vlastní sklep, kuchyňská linka, 
plovoucí podlahy, plastová okna, 
žaluzie, volný ihned. 

 Cena 4 000 Kč + služby, pro–
najmout lze i dlouhodobě. 

 Telefon 737 883 125 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 17. 7. dcera Vendula
 Ivetě Žižkové z Protivína

❀ 30. 7. dcera Adéla Pokorná
 Marcele Pincové z Protivína

❀ 17. 8. syn Denis
 Marice Džužové z Protivína

❀ 20. 8. dcera Laura Hečková
 Monice Vokaté z Protivína

❀ 9. 9. dcera Eliška Lencová
 Miroslavě Novákové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 9. 8. Růžena Kulhová
 84 let, Chvaletice

✝ 23. 8. Josef Kropáček
 79 let, Myšenec

✝ 27. 8. Jaroslav Černý
 81 let, Protivín

✝ 28. 8. Marie Kubernová
 91 let, Protivín

✝ 31. 8. Dagmar Vilingerová
 86 let, Protivín

VZPOMÍNKA

Ve středu 

17. září 2014 

uplynulo 

pět let ode dne, 

kdy nás navždy 

opustil manžel, 

tatínek a dědeček 

pan Jiří Macháček 

S láskou vzpomínají 

manželka Jiřina 

a syn Jiří s rodinou 

20. 3. 1935 – 23. 8. 2014

KROPÁČEK JOSEF
NEZAPOMENEME
rodina KropáčkovaGRATULACE

Dne 21. září oslavil 80. narozeniny 
Oldřich Dědič z Protivína. 

Blahopřejí manželka 
a děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Za celou svoji rodinu velice děkuji 
panu starostovi Jaromíru Hlaváčovi 
za obětavé přerušení dovolené, aby 
oddal v protivínské kaplance naši 
dceru.  Petr Sládek 

VZPOMÍNKA

Dne 25. srpna 2014 

uplynulo pět let, 

kdy nás náhle opustil 

milující tatínek a dědeček 

Jan Procházka z Maletic 

V našich srdcích zůstane stále. 
Nikdy nezapomeneme. 

S láskou v srdci vzpomínají 
děti s rodinami a vnoučataZveme vás na kurz Alfa, který začíná 

úvodním večerem ve čtvrtek 25. září. Kurz 
Alfa je krátkým praktickým úvodem do  
křesťanské víry a pochází z Anglie. Nyní 
běží víc než 65 tisíc kurzů ve 169 zemích 
světa, zúčastnilo se jej již více než 23 mili-
onů účastníků. Je určen především těm, kdo 
se chtějí seznámit s obsahem křesťanské 
víry, ale i pro nové křesťany nebo ty, kdo si 
chtějí zopakovat základy víry. Součástí kur-
zu je víkend, popř. jen jeden den, na který 
můžete vzít i svou rodinu či přátele. 

Kurz bude veden hostitelským týmem. 
Každý večer začíná v 18.30 hodin veče-
ří, pokračuje promluvou na dané téma 
a následně diskusí, v níž hosté mohou téma 
večera dále rozvinout, či se podělit o své 
zkušenosti. Kurz proběhne v Protivíně, 
v prostorách MC Pastelka, Mírová ul. 171. 
Kurz je zdarma, náklady hradí Evangelická 
církev metodistická. Dobrovolné příspěvky 
ovšem jsou možné. 

Přihlásit se můžete telefonicky (i SMS) 
či mailem, na celý kurz nebo jen na úvodní 
večer. Nebo zašlete poštou ústřižek pozván-
ky. Prosíme, rezervujte si místo předem. 
V případě naplnění kapacity kurzu budete 
vyrozuměni. 

Těšíme se na setkání s vámi již 
25. září 2014 

za tým pořadatelů Josef Červeňák
e-mail: protivin@umccz 

telefon 737 540 022

AKTUÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 
I PRO DNEŠNÍHO ČLOVĚKA 

Kdy: 
 v období od 10. 10. 
 do 1. 11. 2014 
 vždy v pátek a v neděli 
 od 17 hodin 
 v sobotu od 11 hodin 
 a od 17 hodin 
Přednáší: 
 Ing. M. Sládek 
 Mgr. R. Homola B. Th. 
 E. Dunn (USA), 
 M. Stehlík 
Kde: 
 ve sboru ECM   
 Mírová 171, Protivín
Vstup volný 
telefon 605 228 775 
pořádají členové 
Církve adventistů s. d., Protivín

SVĚTEM BIBLE

KURZY ALFA
Evangelická církev metodistická Protivín

a Římskokatolická církev Protivín
25. září – 4. prosince 2014

Téma jednotlivých večerů:

čtvrtek 25. září  
 Jde v životě ještě o víc?

čtvrtek 2. října  
 Kdo je to Ježíš?

čtvrtek 9. října  
 Proč Ježíš zemřel?

čtvrtek 16. října  
 Jak najít víru?

čtvrtek 23. října  
 Proč a jak se modlit?

čtvrtek 30. října  
 Proč a jak číst Bibli?

čtvrtek 6. listopadu 
 Jak nás Bůh vede?

víkend 7. – 9. 11. 2014 
 Duch Svatý 

čtvrtek 13. listopadu 
 Jak odolat zlému?

čtvrtek 20. listopadu 
 Proč a jak mluvit o víře?

čtvrtek 27. listopadu 
 Uzdravuje Bůh i dnes?

čtvrtek 4. prosince  
 A co církev?
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Něco málo o autorovi:
Vladimír Teringl – 1950 – typograf
S fotografováním začíná v roce 1967 v době 
svého učení v Praze. Začíná, jako většina 
fotografů, hledat své fotografické motivy 
v přírodě a nevíce ho přitahují detaily v kra-
jině. Hlouběji se fotografii věnuje od roku 
1995, kdy se začíná věnovat architektuře 
a fotografiím nočních snímků. Po založení 
Skupiny TeriFoto Sokola Písek v roce 
2007 se mu otevírají další možnosti a jeho 
činnost se rozšiřuje na fotografování lidí. 
Přes reportáže z různých akcí se dostává 
k fotografování postav, portrétů a aktů, jak 
v krajině, na ulici tak i v ateliéru. 

„Když jsem připravoval tuto výstavu, 
chtěl jsem vytvořit soubor portrétů a postav 
žen. Tehdy jsem měl na mysli soubor foto-
grafií načančaných modelek v různých 
luxusních kostýmech. 

Postupem času jsem si uvědomil, že život 
není příliš načančaný a vytvořil jsem soubor 
fotografií žen, které se pohybují kolem mně 
od nejmenších až po dříve narozené. 

Rád bych tím ukázal průřez životem ženy 
a je na vás, abyste posoudili, zda se mi to 
povedlo či ne.“  Vladimír Teringl

Běh byl zaplněn už osm týdnů před 
prázdninami, a i když neradi, museli 
jsme pár dětí odmítnout. Letošní celo-
táborová hra byla motivována slavným 
dílem Aloise Jiráska Staré pověsti české. 
Děti byly na dva týdny rozděleny do šesti 
rodů a v průběhu tábora, jim byly nená-
silnou, vtipnou formou představovány 
postavy z pověstí. Hned první den je na 
naši horu „Říp“ (Hrad 667 m) dovedl 
Praotec Čech a jelikož země oplývala 
strdím a mlékem, a taky protože mu 
slušně vyčinila manželka, rozhodl, že 
se dál nejde. Děti pak byly postupně 
seznámeny např. s Krokem a jeho dce-
rami, Přemyslem Oráčem, Horymírem, 
Bivojem, dozvěděly se o Dívčí válce 
i o Blanických rytířích. Každá z postav 
a její příběh byl motivací k nějaké hře. 
Aby jednotlivé rody obstály v soupeření 
s ostatními, musely zvládnout luštění 

zašifrovaných zpráv, správné vázání 
uzlů, orientaci v terénu, střelbu z luku 
a musely vydat hodně fyzických sil při 
různých honičkách v lese, či „bojov-
kách“ s papírovými koulemi. Mimo to 
se děti naučily, jak nouzově přenocovat 
v lese, jak správně tábořit, uvařit jídlo 
na ohni, zacházet se sekerou a pilou, jací 
živočichové u nás žijí, co vše kolem nás 
roste a jak přírodu chránit. 

Program tábora byl opravdu pestrý. 
Kromě již zmíněného měly děti i širo-
ké sportovní vyžití, vyzkoušely si také 
zdolávání lanových aktivit a mohly se 
projet na koni. Samozřejmě nechyběly 
ani táboráky s kytarou. Rody mezi 
sebou soupeřily i v zajímavé týmové 
hře zvané „Řípaná“. Celodenní výlet 
jsme tentokrát tematicky nasměrovali na 
hrad Rábí, kde údajně Jan Žižka přišel 
o své druhé oko. Návštěva aquaparku 
v Horažďovicích se při našich výletech 
už stává tradicí. Po celodenním výletu 
čekalo na děti překvapení v podobě 
diskotéky. 

I přes částečnou nepřízeň poča-
sí, díky zkušeným vedoucím, se vše 
zvládlo a děti si odvezly krom sladkých 
odměn a diplomů i spoustu nezapome-
nutelných zážitků. A to je ta nejkrásnější 
odměna pro všechny, co se na chodu 
tábora podíleli. Jim patří dík. 

Hlavní vedoucí 1. běhu letního tábo-
ra „Na Kocandě“

Standa Skotnica „Stanley“

Ve dnech 7. až 11. a 14. až 18. července 2014 uspořádal náš spolek Kocan-
ďáci dva týdenní běhy příměstského tábora pro děti z Protivína a okolí. 
Na naší základně v chatě u lomu jsme hráli rozličné hry (nejoblíbenější byla pře-
kvapivě ruleta a to na obou bězích). Vyráběli jsme dekorace z papíru, malovali 
a soutěžili. Ale nezůstali jsme celý týden jen zavření vevnitř. Každý den jsme 
obcházeli a hodnotili dětská hřiště po celém Protivíně a poznávali památky naše-
ho města. Obešli jsme část naučné stezky Zelendárky a v závěru týdne jsme 
navštívili kaplanku, kde nás zaujaly modely hradů a zámků slepené ze špejlí. 
V místním muzeu jsme byli uchváceni interaktivní expozicí o historii Protivína 
od pravěku po současnost. Tábor se celkově vydařil a každý si nakonec odnesl 
diplom a něco sladkého na zub.  Za spolek Kocanďáci sepsal Kamša

DŮM KULTURY PROTIVÍN 
vestibul – září a říjen 2014

Vladimír Teringl

POSTAVA A PORTRÉT ŽENY

Přesně šedesát dětí přijelo poslední neděli v červnu na 1. běh tradičního let-
ního tábora, který leží v lesích pod vrchem Hrad u Skočic a pořádá ho spolek 
Kocanďáci. 

Na Kocandu letos dorazili Praotec Čech, Bivoj, Libuše

KOCANĎÁCKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
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V sobotu 23. srpna pořádal SDH Protivín 
třetí ročník silové soutěže ŽELEZNÝ 
HASIČ – 2. ročník Memoriálu FRAN-
TIŠKA HANZLÍKA. 

Soutěž se konala za příjemného sluneč-
ného počasí na místním hokejbalovém hřišti 
za sokolovnou. Odstartovala v 9 hodin, kdy 
na povel paní Hanzlíkové vběhl na trať první 
závodník. 

V letošním roce jsme soutěž rozšířili 
o jednu disciplínu, a to, soutěžící musel 
vleže protlačit dva plné dvacetilitrové bare-
ly pod překážkou a poté s nimi udělat sla-
lom mezi kužely. Jinak na soutěžící čekaly 
známé disciplíny – od startu přenést závaží 
k hammer boxu, kde museli dát 40 úderů 
palicí, vylézt pomocí žebříku na lešení 
do výšky dvou metrů a na něj vytáhnout 
a spustit dva plné dvacetilitrové barely. 
Následovala již zmiňovaná nová disciplína, 
poté zapojit a natáhnout patnácti metro-
vý útočný proud na vyznačenou metu. 
Následně pozadu přetáhnout pneumatiku 
z nákladního automobilu vážící přibližně 
80 kilogramů, dále u zamčených dveří 
přestřihnout řetěz pomocí pákových kleští 
a nakonec donést povodňový pytel plný 
písku za cílovou čáru. Soutěže se zúčast-
nilo 21 mužů ze – SDH Protivín, SDH 
Skály, SDH Krč a družstvo PRO–MILE, 
které bylo složeno z hasičů Protivína 
a Milenovic. Soutěžilo i družstvo žen. 
Ženz měly disciplíny zlehčeny, a to na 
polovinu váhy závaží i úderů, dále tahaly 
pneumatiku z dodávky a do cíle přenášely 
hasicí přístroj. 

Všichni soutěžící startovali v kompletní 
zásahové výstroji a v dýchacím přístroji, 
který byl nesen jako zátěž. Že je soutěž 
fyzicky náročná si vyzkoušeli na vlastní 

kůži všichni soutěžící a svědčí o tom i to, že 
dva soutěžící nedokončili jednu z disciplín 
a jeden závodník nedokončil ze zdravotních 
důvodů. Vše probíhalo v přátelském duchu 
a nebyla nouze ani o sportovní popicho-
vání. 

Okolo jedenácté hodiny doběhla posled-
ní soutěžící a bylo provedeno vyhodnocení 
výsledků a vyhlášení nejlepších hasičů 
– sportovců:
Kategorie muži družstva:
1. PRO–MILE (František Trubka, Petr 
Hanzlík, Vilím Plundrich ml.)
2. SDH Skály (Marek Babák, Michal Hon-
zík, Václav Novák)
3. SDH Protivín (Vít Viktora, Jaromír 
Toman, Petr Novák)

Kategorie muži jednotlivci:
1. Vilím Plundrich ml. (SDH Milenovice)
2. Michal Honzík (SDH Skály)
3. Vít Viktora (SDH Protivín)
Kategorie ženy družstva:
1. SDH Kopretiny (Pavla Lišková, Štěpán-
ka Bláhová, Lucie Brůžková)
Kategorie ženy jednotlivci:
1. Štěpánka Bláhová (SDH Záboří)
2. Lucie Brůžková (SDH Protivín)
3. Pavla Lišková (bez členství v SDH)

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem zúčastněným za sportovní chování. 
Divákům, kteří ocenili potleskem všechny 
soutěžící za jejich výkony, sponzorům (Pla-
tan Protivín), zdravotnicím paní Zoubkové 
a Novákové, VP GASTRO za občerstvení, 
Václavu Šupitarovi z SDH Milenovice za 
hudební zázemí a komentování soutěže, roz-
hodčím a také TJ Platan Protivín za vypůj-
čení jejich hřiště. Doufáme, že se příští rok 
sejdeme znovu v ještě větším počtu a soutěž 
bude stejně kvalitní jako ta letošní. 

Petr Novák, SDH Protivín

 

Tak nějak by se dal definovat nový ročník KP žen 2014 pro 
naše děvčata. Dlouho připravované  soustředění na Moravě 
v Hovoranech bylo těsně před termínem odvoláno a další týmy 
v okolí – Mutěnice a Velké Pavlovice v možném termínu již měly 
dohodnuté aktivity a tak jsme začali bez společné přátelské pří-
pravy. Tradiční čekání na registrace v Praze pro dvě nové hráčky 
– ani po čtrnáctidenní deklarované době dodání nebylo včas 
potvrzeno a tak nemohly zasáhnout do hry a neustálá marodka ve 
všech možných formách přidělávaly jen starosti  vedení klubu. 

Velkým plusem naopak byla registrace střídavého startu pro 
Adélu Kubičkovou – doposud hráčka starších žáků FK. 

Z dosud možných herních zkušeností u Jafy víme, že Adéla 
bude patřit mezi velké opory našeho týmu. Bohužel po dlouho-
dobém zranění jafáckého defenzivního pilíře Nikoly Trnkové 
nemůžeme stavět hru dle předpokládaných plánů a tak nezbývá 
než opět hledat varianty „B”. 

První zápas 31. srpna se nesehrál z důvodu velmi silného 
deště, kdy se hřiště podobalo čerstvě napouštěnému bazénu 
s téměř neporušenou několika centimetrovou vrstvou vody. 
Po konzultaci se zástupci FK Protivín se nehrálo, protože i při 
možném časovém posunu by došlo k omezení následného zápasu 
„B” mužů. Soupeřkám z Hradiště se tento stav moc nezamlouval, 

ale rozhodnutí hlavního rozhodčího bylo po prozkoumání hrací 
plochy negativní pro hru. 

K druhému utkání v sobotu 6. 9. přijeli do Protivína hosté 
a tentokráte z Mokrého. Plán hry byl opět připravován pro plný 
počet hráček, ale skutečnost ukázala, že v „OSMI“ (začátek 
v sedmi hráčkách!) se velmi těžko hraje. 

Stav nemoci kapitánky Evy Mikulenkové, zranění Nikoly 
Trnkové, avizovaná neúčast Pavly Chumanové a Magdy Švábové 
– Melkové a únava z předešlého utkání  Adélky Kubičků nazna-
čily velké problémy pro samotný zápas a to tím, že neúčast pěti 
hráček základu je prostě závod, který se velmi těžko vyhrává. 
I přes velikou snahu všech „GLADIÁTOREK” na hřišti pod vede-
ním kapitánky Petry Brožové hájící naší „svatyni“  se výsledek 
na konci utkání zastavil na početním poměru 0:6 pro hosty. 

Již známá velmi tvrdá hra Mokrého a nevybíravé chování 
některých hráček soupeře nezaznamenalo změny, a tak i přes 
jednoznačnou převahu vracely na hřišti velmi nesportovně 
jakýkoliv kontakt. Bohužel mnohdy nepochopitelná tolerance 
rozhodčího  dala viditelně zabrat některým domácím hráčkám 
a především v obraně. 

Nezbývá, než si přát změnu tohoto stavu a ukázat to, co je 
na fotbalu krásné – výhra a hra s plným počtem hráčů. RK

Sbor dobrovolných hasičů Krč 
by rád touto cestou vyjádřil vel-
ké poděkování Sboru dobrovol-
ných hasičů Záboří za poskyt-
nutí občerstvení (dva sudy piva 
a vepřové kýty) pro krčskou 
dohasnou „Sezony 2014“. Tento 
rok se v Krči slaví „double“ první 
místo (muži i ženy). SDH Krč 
si velice váží tohoto přátelské-
ho gesta ze strany sousedního 
Záboří.  SDH KRČ

ŽELEZNÝ HASIČ – Memoriál FRANTIŠKA HANZLÍKA

VZDÁLENÉ PŘEDSTAVY
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Turnaj jednotlivců – 30. srpna 2014
Sobotní odpoledne v Protivíně pat-

řilo vydařeným městským slavnostem 
a tohoto příjemného dne jsme využili 
k uspořádání tenisového turnaje dvouher 
pro protivínské hráče tenisového klubu 
i veřejnost v dopoledních hodinách. 

Turnaje se nakonec zúčastnilo jen 
6 hráčů. Je to škoda pro ostatní členy klu-
bu, kteří slíbili účast a nepřišli, i ostatní 
tenisové zájemce z Protivína, protože 
právě na těchto turnajích lze získat dobré 
zkušenosti a hlavně se seznámit a domlu-
vit si vzájemné zápasy. Hrálo se na jeden 
klasický set každý s každým. 
Výsledky:
 Řezáč – Hlaváč  0:6
 Řezáč – Jaroš  6:1
 Řezáč – Bečvář  2:6
 Řezáč – Černý  1:6
 Řezáč – Zoch  6:2
 Hlaváč – Jaroš  6:0
 Hlaváč – Bečvář  6:4
 Hlaváč – Černý  2:6
 Hlaváč – Zoch  6:2
 Jaroš – Bečvář  3:6
 Jaroš – Černý  1:6
 Jaroš – Zoch  6:2
 Bečvář – Černý  1:6
 Bečvář – Zoch  6:1
 Černý – Zoch  6:1
Konečné pořadí turnaje:
 1. místo Aleš Černý
 2. místo Jaromír Hlaváč
 3. místo Petr Bečvář
 4. místo Petr Řezáč
 5. místo Václav Jaroš
 6. místo Martin Zoch

Poslední tenisový turnaj se uskutečnil 
20. září, informace a výsledky z toho-
to turnaje dvojic přineseme v dalším 
vydání. 

Jiří Hejsek

V sobotu 30. srpna se ve Skalách 
konala poslední soutěž požárních 
útoků „O putovní pohár hasičů 
okresu Písek“, která přinesla radost 
oběma našim soutěžním družstvům 
SDH Krč. 

Letošní sezona byla pro nás pěk-
ně rozjetá. Od poloviny seriálu pohá-
rových soutěží naše ženské družstvo 
vedlo. Závěrečná soutěž mohla ještě 
změnit konečné pořadí, protože bodo-

vý náskok nebyl jednoznačný. Náš 
poslední soutěžní útok nebyl zrovna 
ukázkový, ale ani ženy z Jehnědna, 
které byly největší  konkurentky, nemě-
ly nejlepší formu a ani jejich útok nebyl 
na výbornou. Nakonec jsme si vedení 
udržely a celkový zisk 201 bodů z mož-
ných 210 stačil na vítězství. V Krči 
mohla vypuknout dvojnásobná radost, 
jelikož i družstvo mužů zvítězilo v cel-
kovém hodnocení seriálu „O putov-
ní pohár hasičů okresu Písek“, když 
celou sezónu vedli a získali 205 bodů 
z možných 210!

Více informací o dění v našem sbo-
ru na www.sdhkrc.cz

V sobotu 28. června se konal na hřišti 
TJ Sokol Krč již tradiční 17. ročník tur-
naje v malé kopané. Letošní ročník pro-
běhl s malou účastí 6 mužstev. K tomuto 

TENISTENIS

Na fotografii vítězná družstva z Krče. 

Dvojnásobná radost v Krči

Prácheňský balvan
došlo díky špatné komunikaci s původně 
spolupořádající TJ Blaník Milenovice. 

Omlouváme se všem týmům, které se 
kvůli tomuto nedorozumění nedostavili. 
Chtěli bychom touto formou poděkovat 
,,Krčákům“ za jejich nezištnou pomoc, 
perfektní technickou připravenost a vůbec 
za vše, co pro konání našeho Balvanu 
udělali. Velice rádi jsme uvítali přítom-
nost Jiřího Urbana, který se výborným 
způsobem zhostil role sudího. Nesmíme 
také zapomenout na výpomoc FK Sla-
voj Protivín za zapůjčení branek, panu 
Šafandovi ml. za jejich převoz a panu 
Dolejškovi za každoročně dodané míče. 
Všem těmto jmenovaným znovu děku-
jeme a připojujeme žádost o zachování 
přízně do dalších ročníků.

 
Výsledky: 
 1. Chelsea
 2. TJ Sokol Krč
 3. Belveder team
 4. Písek–sady
 5. Elsomont team
 6. Dědkové team

 
Za pořádající tým všem zúčastněným 

a hlavně divákům děkuje Jarda Kuběnka. 
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VIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ SE VYDAŘILY

Vystoupení Dana Bárty doprovázela 
kapela Illustratosphere. Foto M. Černá

Slovenská zpěvačka Jana Kirschner 
nezklamala. Foto M. Černá

Kluci a děvčata se vyřádili na skluzavce 
„Velryba“. Foto M. Černá

Pod rukama Malého Dejva se za pár minut 
„objevil“ Michal Nesvadba. Foto M. Černá

Michal Nesvadba umí.
Foto R. Lenemajer

Stálice dobré zábavy – Jaroslav 
Uhlíř. Foto R. Lenemajer
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VIII. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ SE VYDAŘILY
Ohňová show Ilusias.

Foto M. Černá
Novinka slavností – UV show 
Ilusias. Foto R. Lenemajer

Příznivci starých motocyklů zavítali do nádvoří kaplanky, 
kde vystavovali místní sběratelé. Foto M. Černá

Vzhůru do výšky. Lezecká 
stěna. Foto M. Černá

V nádvoří zámku jste se mohli dík „RIVALŮM“ 
stát šermíři, či střílet z luku. Foto R. Lenemajer

Loutkovou pohádku zahrál 
Víťa Marčík ml. 

Foto R.Lenemajer
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Na Mistrovství světa BMX v holand-
ském Rotterdamu se Čechům  nedaři-
lo dle představ a řada favoritů vypadla 
po vlastních chybách. Nejdále se dostal 
Honza Seidl v Boys 9 let, kde startovalo 
120 jezdců. Honzík prošel po nádherných 
jízdách – rozjížďky 2, 1, 1. místo, osmi-
finále 1. místo, čtvrtfinále 2. místo, až 
do semifinále. Zde jel na třetí postupové 
příčce, ale jeden ze soupeřů – Ameri-
čan jej sestřelil tak nešťastně, že Honza 
musel být převezen do nemocnice na zaši-
tí kolene. Trať byla postavena v hale Ahoy 
a celkem startovalo 2800 jezdců z celého 
světa. Honzík se brzy zotavil a vyrazil 
do Ga-Pa na německou Bayer ligu kde 
oba dny vyhrál. Poslední prázdninovou 
sobotu se jel závěrečný závod seriálu 
Českého poháru v Bílině. Dvounásobně 
bodovaný závod kategorie 9 – 10. let 
Honzík vyhrál. Celkové vítězství potvrdil 
náskokem sedmdesáti bodů nad druhým 
Kryštofem Kotasem z Řep. 

O víkendu 6. a 7. září  si Honzík 
vylepšil bodové skóre v Třinci v seriálu 
Českomoravského poháru a Moravské 
ligy. Krásnými rozjížďkami vše vyhrál 
a připravuje se na závod družstev v Par-
dubicích. 

Nejdelší etapa v dosavadní historii 
závodu „Okolo jižních Čech – ČEZ 
Tour 2014“ odstartovala ve čtvrtek 
4. září v pravé poledne z protivínského 
Masarykova náměstí. 

I. Etapa – Protivín – Kostelec – Dobši-
ce – Bechyně – Veselí nad Lužnicí – Tábor 
měřila 184 kilometrů. 

Závod pokračoval v pátek 5. 9. –   
II. etapou – časovka jednotlivců –Nová 
Bystřice, délka 12,5 km 

V sobotu 6. 9. – III. etapou – Tře-
boň – Hluboká nad Vltavou – Vodňany 
– Javorník – Churáňov, délka 164 km.

V neděli 7. září IV. etapou – Týn nad 
Vltavou – Choustník – Chýnov – Lodhé-
řov – Horní Radouň – Jindřichův Hradec, 
délka 163 km.

Otevřený norský šampionát pokra-
čoval i v poslední etapě

Jedenáct vteřin není moc v běžném 
životě, ale na cyklistické silnici je to 
ztráta, kterou je těžké dotáhnout, jestliže 
se závod například nejede v horách. 
Před poslední etapou III. ročníku mezi-

Jan Seidl č. 225 –start čtvrtfinále MS v Rotterdamu vedle Mistra světa z Austrálie. 
Foto Jan Seidl

První zranění a celkové vítězství

Závod Okolo jižních Čech odstartoval v Protivíně

národního klání „Okolo jižních Čech 
– ČEZ Tour 2014“ právě o těchto pár 
sekund celkové pořadí vedl norský jez-
dec Reidar Bohlin Borgersen (Team 
Joker) před polským cyklistou Pawlem 
Cieslikem (Bauknecht-Author). Rychlá 
trasa podle očekávání také žádné zásad-
ní změny nepřinesla a titul z jihočeské 
tour tedy putuje na sever Evropy.

 První zářijovou nedělí skončil 
závod, který po čtyři dny ukazoval krásu 
těžké, ale úžasné sportovní disciplíny, 
jíž silniční cyklistika bezesporu je. Pro 
celý průběh III. ročníku pořadatelé z CK 
RBB Invest Jindřichův Hradec objednali 
výborné počasí. Nepršelo, nebylo vedro, 
všechno přesně tak akorát. 

Foto Sylva Karfíková
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Fotbalové informace
Po měsíčním odpočinku se v srpnu 
rozběhla příprava všech mužstev, pro-
ložená přípravnými zápasy. Koncem 
srpna už všechna mužstva rozehrála 
svou mistrovskou soutěž. 

„A“ Kádr mužstva zůstal pohromadě, 
jediným odcházejícím hráčem byl gólman 
Hlaváč, který si šel vyzkoušet ČFL jako 
druhý brankář do Loko Vltavín Praha. 
Jedinou posilou, a my doufáme, že víc 
než platnou, je hráč se zkušenostmi z ligy 
– Ondřej Prášil. Zápasy hodnotí trenér 
Kobetič:
Vacov – Protivín  4:3 (3:1)
Branky: J. Vorel 2, Z. Vorel 

Už v 1. minutě utkání mohlo být na 
ukazateli skóre 1:1. To obě obrany hasily 
míč na brankové čáře. Byla to předzvěst, 
v jakém duchu se bude nést zápas. V 16. 
minutě jsme prohrávali o tři branky, po 
velkých chybách a domácí po nás šlapali 
ve vysokém tempu. Do půli se nám poved-
lo snížit i vyrovnat hru. V 2. poločase jsme 
určovali ráz utkání my. Naše obrana ale 
nestála na pevných nohách a domácí opět 
odskočili na rozdíl tří branek. Slouží ke 
cti hráčům Protivína, že utkání nezabalili 
a až do poslední minuty bojovali alespoň 
o bod, který nebyl daleko, když v nastave-
ném čase kouzlil na brankové čáře domácí 
brankář. V utkání, které bylo divácky 
hodně atraktivní, jsme ukázali dvě tváře 
a snad si do dalších bojů ponecháme tu 
z druhého poločasu. 
Protivín – Netolice  3:1 (1:0)
Branky: J. Vorel 3 

První domácí utkání nám přineslo 
první body, které se nerodily snadno. Ze 
začátku jsme měli příležitosti na vstře-
lení branky, ale do vedení nás dostala 
až proměněná penalta. Hra proti deseti 
a s hráčem s pole v brance soupeře se nám 
vedla jen chvíli. Vedení o tři branky nás 
uspokojilo a režii utkání převzali hosté, 
kteří nám dělali problémy v defenzívní 
činnosti celého mužstva. Naštěstí jedna 
branka v naší síti neohrozila naše vítězství 
a konec utkání jsme zvládli. 
Katovice – Protivín  3:3 (3:2) 
Branky: J. Vorel 2, Chalupa 

Naše utkání na hřišti soupeře se opět 
změnilo v ódu na branky, hlavně v prv-
ním poločase, kdy se skóre točilo hned 
dvakrát v prospěch obou mužstev. Pro 
diváka zajímavé a žádané, míň tak pro 
trenéry, možno mluvím správně i za kole-
gu. Útočné činnosti převyšovaly obranné 
a opět jsme obdrželi 3 branky. V druhém 
poločase se nám povedlo vyrovnat skóre 
a hráli jsme líp. Šance byly až do konce 

utkání na obou stranách. Remíza je nevý-
hoda pro obě mužstva. 
Protivín – Milevsko B  4:0 (2:0) 
Branky: J. Vorel 3, J. Vojta 

V úvodu utkání se nám nedařil náš 
záměr diktovat hru, hrál se vyrovna-
ný zápas. Šancí na obou stranách bylo 
poskrovnu. Po standardní situaci jsme se 
dostali k odraženému míči a k vstřelení 
branky. Druhá branka těsně před poloča-
sem naši hru uklidnila. V druhém dějství 
se nám dařilo lépe, i když soupeř pořád 
hrozil. Výsledek 4:0 nevystihuje přesně 
dění na hřišti, bylo to pro nás náročné 
utkání. 

„B“ Tady se kádr změnil dost pod-
statně. Odešli zkušení hráči Škoda, Po-
lák, Srkal, nahradili je mladíci V. Vojta, 
Vilímek, Jíška a velkou příležitost budou 
dostávat talentovaní dorostenci. Bohužel 
velká marodka a studijní povinnosti dal-
ších mladých hráčů trochu narušila roz-
jezd, ale věříme, že se kádr stabilizuje 
a mužstvo bude podávat výkony, na které 
jsme byli v minulé sezóně zvyklí. 

Čížová B – Protivín B  6:0
V silně kombinované sestavě prošpi-

kované dorostenci neměli hosté nárok 
proti borcům s divizními zkušenostmi. 
Protivín – Semice  1:3 
Branka: T. Soumar

Dospělí hráči FK byli na hřišti 4, 
ostatní byli opět dorostenci. Soupeře se 
nezalekli, zejména v úvodu zápasu mu na 
silně podmočeném trávníku zle zatápěli. 
Z tlaku, který měli, rezultovala jen nastře-
lená tyč a dvě neproměněné příležitosti. 
Soupeř těžké chvíle přestál a ze své druhé 
šance dokázal skórovat. Ve druhém polo-
čase už Protivínu docházely síly, přesto T. 
Soumar pěknou střelou z dálky vyrovnal. 
Soupeř však svou převahu využil, i když 
rozhodující druhý gól byl asi po faulu na 
gólmana. 
Milenovice – Protivín  1:4 
Branky: Jakub Křišťál, Šefránek, T. Sou-
mar, D. Ruczkowski 

Do sestavy se na tradiční derby vrátilo 
několik uzdravených zkušených hráčů 
a okamžitě to bylo znát. Hosté se uja-
li hned v úvodu vedení a byli lepším 
týmem, bohužel však nepřidali další bran-
ky. Domácí ze své první šance vyrovnali 
a do kabin se šlo se smírným výsledkem. 
Ve druhé časti už Protivínští dominovali 
a svého rivala přestříleli. 

Minipřípravka – nejmladší fotbalisté FK. 
Nahoře trenér Křišťál. 
Stojící zleva: Ondřej Štěpka, Jakub Matoušek, Michal Šabatka, Ondřej Jíra, Filip 
Chalupský
Sedící zleva: Anna Kubecová, Petr Mikulenka, Lukáš Pikl, Tobiáš Kozma
Leží: Jakub Cupan

▼ ▼ ▼
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„D“ Z kádru odešli pouze Vilímek 
a Jíška, doplnili je kluci ze žáků a svou 
soutěž začali na stejné vlně, jako končili 
jaro – vítězně. 
Protivín – Čkyně/Vimperk  6:2 
Branky: Cina 2, Vejšický 2, Bartuška, 
Ruczkowski

Střelské Hoštice/Katovice – Protivín 
– nehráno pro nezpůsobilý terén
Protivín – Osek/Strakonice  4:0 
Branky: Bartuška 2, Vejšický, T. Soumar

Starší žáci. Odešly opory, kádr se 
zúžil a je moc mladý, nezkušený, chybí 
mu vůdčí osobnost. A výsledky tomu 
odpovídají. 
Protivín – Hradiště  0:4
Protivín – Osek/Strakonice  0:7

Volyně – Protivín  3:2 
Branky: Smolík, Sochora

Mladší žáci. I z tohoto mužstva odešli 
klíčoví hráči – Novotný, Bečvář a Vojík 
odešli hostovat do ligového týmu Písku. Pří-
ležitost dostávají další a zatím se jim daří. 
Protivín – Hradiště  12:2 
Branky: Štěpka 6, Svatoš 3, Urban 1, 
Hodál 1, Sochora 1
Protivín – Osek/Strakonice  5:2 
Branky: Štěpka 4, Sochora 1
Volyně – Protivín  2:4 
Branky: Štěpka 2, Sochora 1, Fakol 1

Starší přípravka. I zde, jako ostatně 
každý rok, došlo k obměně kádru. Letos 
asi na nejvyšší příčky asi nedosáhnou, 
ale to není rozhodující. 

Oslov – Protivín  8:2 
Branky: Moravec, Sháněl

Mladší přípravka. I v letošní sezóně 
hrají v této kategorii dva týmy. „A“ tvoří 
již zkušení třeťáci, „B“ druháci. 
Písek C – Protivín A  3:9 
Branky: Kohout 4, Kubec 3, Šípek, Říha
Čížová – Protivín B  7:3 
Branky: Gocala, Hájek, Niebauer

Minipřípravka. Naši benjamínci, 
převážně prvňáci, ale i předškoláci. Chuť 
trénovat a zápal pro hru je v jejich podání 
nakažlivá. Jen bychom přivítali zájemce 
z řad veřejnosti, který by nám pomohl 
s jejich tréninky. 
Písek – Protivín  10:6 
Branky: Matoušek 2, Kozma 2, Kubecová, 
Chalupský Václav Křišťál

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky, … tajenka” (1., 2., 3. a 4. díl). – Napoleon
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. října 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem 
knižní odměny za správnou tajenku červencové křížovky se stává paní Tomková z Protivína Blahopřejeme. 

Fotbalové informace

▼ ▼ ▼
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“ 

je 6. října 2014. 
Noviny vyjdou

v pondělí 20. 10. 2014. 

VOLEJBAL AKTIVNĚ 

V PROTIVÍNĚ 

OD ŘÍJNA 2014 
Zájemci hlaste se 

na telefonu 777 729 433

V sobotu 6. září se v Protivíně konal 
již 26. ročník cyklistické a pěší akce 
„Cesta k Protivínu“. S napětím jsme 
očekávali, zda-li vydrží hezké počasí, 
které nám pořád slibovali meteoro-
logové. Když po sedmé ranní začalo 
mlhou prosvěcovat sluníčko, tak jsme 
si oddychli a začali očekávat první 
účastníky akce a tipovali, jestli bude 
pokořen účastnický rekord z roku 2013, 
kdy se dostavilo 519 lidí. Tentokrát se 
první účastníci začali registrovat těsně 
před půl osmou a cca do 10. hodiny 
dopolední se na start dostavilo celkem 
526 lidí. Rekord byl pokořen!

Trasy okolím Protivína tradičně při-
tahují stále více lidí z blízkého i daleké-
ho kraje – Č. Krumlov, Březnice, Mečín, 
Praha, Kardašova Řečice, Solopysky 
u Sedlčan, Boží Dar a další. Zdatní 
cykloturisté si pochvalovali „padesátku“ 
vedoucí kopcovitým terénem. Zvládlo 
ji 231 sportovců. Nejstarším účastní-
kem za pány je pan Vladimír Bouchal 
(r. 1937) a velký obdiv patří paní Jiřině 
Müllerové z Protivína (r. 1939) a Vero-
nice Bouchalové (r. 2007), obě děvčata 
byla velmi zdatná a to je od sebe dělí 
68 let. Blahopřejeme! Ať vám taková 
kondice vydrží do dalších let!

Na „dvacítce“ se potkalo nejvíce lidí 
(239), hlavně rodiče nebo prarodiče 
s malými dětmi na jejich prvních kolech 
především z blízkého okolí. I tady 
máme nejstaršího účastníka z dám-
ských řad a je jí paní Marie Pexídrová 
(r. 1934), která patří vždy mezi první 
startující. Nejmladší účastnicí, která na 
kole zvládla cestu, byla Bára Vejvodo-
vá (r. 2010). 

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu 
baví i starší, protože věk je jen čís-
lo napsané na papíře, což sportovní 
aktivitou potvrzuje kondice paní Jiřiny, 
paní Marie a pana Vladimíra. Snad se 
na mě dámy nebudou zlobit, že jsem 
zveřejnila jejich rok narození, ale před 
jejich výkony opravdu smekám. Jen tak 
dál! 

Pěší patnáctikilometrová trasa při-
lákala celkem 53 účastníků, z nichž 
jeden byl čtyřnohý a byla jím fenka Bar-
ča, na které i přes teplo, které panova-
lo, nebyla znát žádná únava. 

Abychom nezapomněli na někte-
ré účastníky, kteří podali mimořádné 
výkony – p. Špinar Michal nejdřive se 

synem a přítelkyní ušli pěší 15 km 
trasu a pak ještě na kole ujel 50 km, 
pánové Dlouhý Marcel a Vojtěch Marek 
si dali do těla a ujeli 20 + 50 km. 

A 6 účasníků – rodina Koštelova 
a p. Bouchal st. se synem Vladimírem 
a vnučkou Berundou vyrazili ráno na 
20 km cestu a v průběhu trasy si to 
rozmysleli a nakonec ujeli trasu 50 km. 
Pan Mašek si stejně jako v loňském 
roce 15 km jen tak uběhl. Další běžky-
ní byla slečna Daika Aneta z Božího 
Daru, která uběhla trasu 20 km a do 
cíle doběhla naprosto v pohodě, roze-
smátá a vyprávěla příhodu, jak ještě po 
trase stihla ve Skalách koupit náhrad-
ní díl ke svému autu a zaplatila za něj 
26 Kč, protože u sebe víc neměla. 

Je vidět, že sportovně založených 
lidí není málo a pro nás je důležité, že 
se potkáváme každý rok již se starý-
mi dobrými přáteli. Počet účastníků, 
jejich úsměvy a spokojenost jsou pro 
nás impulsem a odměnou za veškerou 
práci s organizací akce. 

Závěrem bych chtěla poděkovat 
Městu Protivín, pracovníkům tech-
nických služeb a TJ Slavoj Protivín 
a MěKS, bez jejichž podpory by se 
podobná akce nemohla konat. Vel-
ký dík rovněž patří restauraci R-erko, 
která poskytla zázemí organizátorům 
a s naprostým přehledem zvládla 
obsluhu, nakrmení a napojení 526 lidí.

Věříme, že cyklistice a turistice 
v Protivíně se bude dál dařit přivádět 
další a další generace do přírody. 

Na shledanou na již 27. ročníku 
„Cesty k Protivínu“, který se bude 
konat 5. září 2015, se těší Sváťa 
Nečasová a celý organizační tým.

Již po osmé se 6. září v Záboří usku-
tečnila noční hasičská soutěž O pohár 
starosty místního SDH. Do Záboří se 
sjelo 20 družstev mužů a 8 družstev žen 
z píseckého, strakonického, českobudě-
jovického a prachatického okresu. 
Po třech hodinách zápolení za tmy skon-
čila soutěž na stupních vítězů takto: 
Kategorie muži: 
 1. místo SDH Krč 
 2. místo SDH Milenovice
 3. místo SDH Tálín 
Kategorie ženy: 
 1. místo SDH Krč
 2. místo SDH Paseky
 3. místo SDH Litochovice 

Jak je z výsledků patrné, soutěž 
zcela ovládla družstva z Krče, za což 
si odvezla sud piva v každé kategorii 
a navíc uzenou kýtu, což byla cena 
pro nejúspěšnější sbor. Krčská děvčata 
navíc obhájila loňské vítězství, což se 
stalo v soutěži poprvé. 

www. sdhzabori.cz. 
Ondřej Soukup, 

velitel SDH Záboří

REKORDNÍ „CESTA K PROTIVÍNU”
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Noční hasičská soutěž v Záboří




