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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás s radostí informovat o dokončení rekonstrukce části této ulice, která 
se nám za velmi krátkou dobu před očima úplně změnila. 
Byl položen nový asfaltový povrch a vybudován nový betonový chodník včetně 
osazení veřejného osvětlení a zřízení vjezdů do přilehlých nemovitostí. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Na začátku měsíce října se nám podařilo dokončit jednu z posledních povod-
ňových akcí našeho města, kterou byla oprava mostu a přilehlé komunikace 
v Myšenci. Tato lokalita je hojně využívaná cyklisty a návštěvníky malebného 
rybníku „TŘI SÁHY“.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

Počátkem roku 2013 byly učiněny 
první kroky odboru výstavby, dopra-
vy a životního prostředí na zpracová-
ní projektu „Stromy pod kontrolou“ 
ve spolupráci s odbornou firmou. 
V roce 2013 – 2014 bylo vyhodnocen 
472 dřevin, kde byl sledován zejména 
stav provozní bezpečnosti, zdravotního 
stavu a stability. Pro každý strom byl 
navržen potřebný pěstební zásah, včetně 
jeho naléhavosti a doby opakování. Byla 
určena technologie ke každé z dřevin, 
jako bylo např. určení instalace bezpeč-
nostních a zdravotních vazeb, lokální 
redukce z důvodu stabilizace, úprava 
podchodné či podjezdové výšky. Výstu-
pem odborného hodnocení bylo určení 
stupně naléhavosti kácení s nejvyšší 
naléhavostí a s vysokou naléhavostí. 
Nejvážnější zjištění byla již v návaznos-
ti na dotační titul v loňském roce zajiš-
těna a zrealizována OS Technickými 
službami města Protivín. V návaznosti 
na kácení dřevin proběhlo zpracování 
projektů náhradní výsadby. 

V průběhu letošního roku probíhala 
III. etapa hodnocení stavu dřevin ve 
spolupráci odboru výstavby, dopravy 
a životního prostředí a odborné firmy 
a to v rozsahu 77 stromů, která byla 
komplexně ukončena a elektronicky 
prověřena odborem výstavby, dopra-
vy a životního prostředí na portálu 
„Stromy pod kontrolou“ v měsíci září 
tohoto roku. Hlavním parametrem 
celého projektu je zajištění provozní 
bezpečnosti. 

Těmito shora uvedenými kroky měs-
ta Protivín, rozpracovanými do jednot-
livých let, je přispět k udržení a obnově 
přírodní rovnováhy v krajině. 

Městský úřad v Protivíně
odbor výstavby, 

dopravy a životního prostředí
Ing. Jaroslava Fialová

Základní škola Protivín
pořádá 20. října od 7 hodin

tradiční podzimní sběr papíru, 
víček a plastových lahví.

Prosíme o třídění 
– karton a ostatní papír –

Děkujeme za pomoc. 

ČÁST ULICE VE ŠKOLCE JE „ÚPLNĚ“ NOVÁ

MOST PŘES BLANIČKU V MYŠENCI 
VČETNĚ PŘILEHLÉ KOMUNIKACE DOKONČEN

Foto ing. J. Fialová

Foto ing. J. Fialová

Ukončení 
III. etapy projektu 

STROMY POD KONTROLOU
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
Ze školních lavic  

LEGIOVLAK
Dne 17. září se žáci devátých tříd 

zúčastnili exkurze v Českých Budějovi-
cích, jejíž náplní bylo zhlédnout výstavu 
o legiích. 

Na konci loňského školního roku 
osmáci probrali 1. světovou válku. 
Dozvěděli se tak mimo jiné i o mužích, 
kteří s nasazením vlastního života 
bojovali na různých frontách této války, 
aby se pak mnozí ztěžka vraceli do své 
domoviny, jako tomu bylo v případě 
legionářů na východní frontě. A právě 
k výročí vzniku legií za 1. sv. v. jezdí po 
České republice „Legiovlak.“ 

Začínali jsme v ubytovacím vagonu 
těpluška, kde spalo v lepším případě 
kolem dvaceti vojáků. Náš průvodce 
byl velmi povídavý, žáky zkoušel, co 
všechno ví, vyprávěl zajímavosti o legi-
ích a jednotlivých expozicích. Např. ve 
vagonu určeném k ošetřování zraněných 
na frontě vykládal o jejich přepravování 

z bojiště do ošetřovny. Autentičnost 
zážitku umocňovalo použití filmové 
krve na obvazech. V dalším vagonu 
vysvětloval, jak se léčila syfilida či 
kapavka na frontě, nebo jak se vojáci 
zbavovali vší. V závěru exkurze si 
přišli na své kluci, když jim průvodce 
ukazoval vojenskou techniku; napří-
klad, jak se zasekával kulomet a jak 
ho vojáci s pomocí kladiva přiváděli 
„k rozumu.“ 

Během vyprávění žáci vyplňovali 
pracovní listy, jež jim byly ve škole 
zkontrolovány. Průvodce je pochválil 
za jejich znalosti a někteří z nich byli 
za svou aktivitu odměněni ve škole 
jedničkou. 

V  den konání exkurze teploty 
naposledy vystoupaly přes 30°C, a tak 
většina žáků uvítala, že jim v tomto 
posledním letním dni odpadlo odpoled-
ní vyučování a mohli parný den strávit 
mimo školní lavice.  P. Čecháčková

Základní škola Protivín se zapojila do výzvy č. 57 operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschopnost projektem: „Rozvoj jazykových 
a technických dovedností žáků“. V rámci této výzvy se v oblasti jazyků 
jedná o zlepšení komunikativních dovedností žáků prostřednictvím výu-
kových programů. V oblasti technického rozvoje jde o zlepšení vybavení 
naší školní dílny (materiál, pomůcky, nářadí, elektrické zařízení apod.) 
a to jak pro práci žáků, tak i pro demonstraci učitelů. 

Ještě jednou z prázdnin třídy 3. B

Byla jsem na „koňském táboře“ 
ve Štěticích. Ve výběhu bylo třicet 
koní. Měli tam taky tři psy, jedno ště-
ně jménem Bela a narozená koťátka. 
Nejvíc se mi líbila jízda na koních, 
můj nejoblíbenější kůň byl Pier. 

Karolína Třeštíková

Cestovali jsme do Německa. Nej-
lepší byla jízda na bobové dráze 
v Grafenau. S babičkou a dědou jsme 
vyrazili na koupaliště do Olešníku. 
Pak jsme jeli do ZOO Větrovy. Jez-
dili jsme celé prázdniny na fotbalové 
tréninky do Příbrami. Jeden zápas 
jsme vyhráli 16:9.  Matěj Příhoda

Byl jsem na dovolené v Chorvat-
sku. V moři plavaly barevné ryby, po 
dně lezli krabi. Pozorovali jsme lodě, 
které pluly po moři. Okolo létalo 
plno racků. Poslední den prázdnin js-
me s celou rodinou navštívili Muze-
um čokolády v Táboře. Moc nás to 
bavilo v dílně. Tam jsme si totiž 
vyráběli čokoládové bonbóny. 

Tomáš Malý

O prázdninách jsme všichni jeli 
do ZOO Praha. Je tam strašně moc 
zvířat. Nejvíc se mi líbili tuleni. Mojí 
malé ségře se tam líbili sloni. 

Andrea Míšková

Jela jsem sama na koni. Byl tma-
vě hnědý, jmenoval se Lareto. Je 
to hřebec. Jezdila jsem v Bečelově. 
Pomáhala mi jedna velitelka, jme-
nuje se Zuzanka. Možná, že tam 
budu chodit na kroužek. Taky ráda 
vzpomínám na hříbě Rainbow. 

Denisa Mádlová

Protivínští skauti si vás dovolují pozvat na 6. ročník Drakiády. Konat se bude 8. 
listopadu od 13 hodin tradičně Na Skalkách. Pro neznalé bude cesta značena šipkami 
od rozcestí ke hřbitovu, bude zde i možnost parkování. Čekají vás různé dračí soutěže 
– nejlepší letec, nejhezčí vlastnoručně vyrobený drak, vytrvalec a výtvarná soutěž. Jako 
každý rok bude připravený oheň v rokli, abyste si mohli po sportovních výkonech opéct 
buřta a možnost občerstvit se v našem táborovém hangáru. 
Přijďte si udělat hezké nedělní odpoledne. Těšíme se na vás. 

Skautské středisko Blanice Protivín

6. PROTIVÍNSKÁ DRAKIÁDA – 8. LISTOPADU 2015

Městské kulturní středisko Protivín 
připravuje v listopadu 2015 vydání 
knihy V KRAJINĚ S KRAJINOU. 
Autorem je protivínský Petr Sládek, 
pravidelný dopisovatel Protivínských 
listů. Díky poetickým příspěvkům 
o přírodě a zajímavých místech 
v okolí našeho města se stal velmi 
oblíbeným autorem. Články byly 
často doplněny fotografií nebo 
kresbou. 
Rozsáhlá vzpomínková knížka bude 
obsahovat tři kapitoly – Vrcholky 
hor Protivínských, Cesta ku stu-
dánkám a  Kraj dvojí oblohy.
Publikaci bude možné zakoupit 
v knihovně Protivín a Informačním 
centru Protivín, cena 80 Kč.
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RADA MĚSTA

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“ 
je 2. listopadu 2015. 

Noviny vyjdou
v pondělí 16. 11. 2015. 

Po kompletním zateplení budovy 
včetně výměny oken se nám poda-
řilo v druhé etapě vybudovat jak 
vstupní parter spolu s oplocením, 
tak přilehlé dětské hřiště v přírodním 
stylu. Tímto vznikl velmi zajímavý 
objekt, který zejména rozsahem dět-
ského hřiště jistě plně uspokojí naše 
nejmenší občánky navštěvující tuto 
školu.  Jaromír Hlaváč, 

starosta města
Foto ing. J. Fialová 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. 9. 2015…

– souhlasí s provedením opravy hráze rybníka 
Zukáček na p. č. 1453/1 v kú Krč na náklady 
majitele rybníka Zukáček – Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR

– bere na vědomí předložený ručně psaný zápis 
kroniky města Protivín za rok 2014 včetně 
počítačově zpracované kroniky a přílohové 
části kronikářkou města paní Lieblovou, 

– dále bere na vědomí fotodokumentační části kroni-
ky za rok 2014 zpracované odborem výstavby, 
dopravy a ŽP MěÚ Protivín

– souhlasí jako vlastník nemovitosti na adrese 
Ve Školce 1069, Protivín s tím, aby Fotbalový 
klub Protivín, z. s., IČ: 60869275 sídlil na výše 
uvedené adrese

– vybrala nejvýhodnější nabídku na zhotovitele stavby 
„Chvaletice – přeložka vodovodu na severním 
okraji osady“ předloženou firmou RENO ŠUMA-
VA a. s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí 
s nabídkovou cenou 909 227 Kč vč. DPH 

– a schvaluje uzavření předmětné smlouvy o dílo 
s vybranou firmou s realizací v roce 2016 

– a současně pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA PROTIVÍN
NOVÝ VSTUP A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN 

KONANÉHO DNE 24. 9. 2015

  Zastupitelstvo města Protivín nesou-
hlasí s projednáním návrhu MVDr. Smo-
líkové. 

  Zastupitelstvo město Protivín nesou-
hlasí s projednáním návrhu Mgr. Piklové. 

1.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kontrolu usnesení ze zasedání ZM kona-
ného dne 25. 6. 2015. 

1.1.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na darování 
pozemkové parcely č. 2770/4 o výměře 
103 m2, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, oddělené na základě geometrického 
plánu č. 1727–1320/2013 ze dne 18. červ-
na 2014 z pozemkové parcely č. 2770/1 
a pozemkové parcely č. 2770/5 o výměře 
28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu 
č. 1738 – 159/2014 ze dne 3. 12. 2014 
z pozemkové parcely č. 2770/1, vše kú 
Protivín, z vlastnictví Jihočeského kraje do 
vlastnictví města Protivín a pověřuje sta-

rostu města podpisem Darovací smlouvy. 
1.2.   Zastupitelstvo města Protivín neschva-

luje výkup části pozemku pod místní 
komunikací p. č. PK 165 nově označe-
né dle GP č. 146 – 162/2014 ze dne 
19. 12. 2014 jako p. č. 162/10, orná půda 
o výměře 116 m2, kú Selibov ve vlastnictví 
pana Šálka, Praha, za cenu navrhovanou 
panem Šálkem, tj. 200 Kč/m2. 

2.3.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemků pod stavbou obtokové 
stoky Divišovka mezi rybníkem Rabyní 
a ČOV p. č. 2165/106 a 2165/105, vše 
vodní plocha o celkové výměře 450 m2 
ve spoluvlastnictví Ing. Hostašové, České 
Budějovice a Ing. Jehličkové, Chrudim, vše 
kú Protivín, za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje 
starostu města podpisem Kupní smlouvy. 

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín 
jako oprávněného – Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské  sítě, stezky a ces-
ty, spočívající v právu zřídit, provozovat 
a udržovat  kanalizační potrubí na zatížené 
nemovitosti a právu stezky a cesty  za 
účelem přístupu a příjezdu pro zajišťo-
vání oprav, revizí a údržby  související 
s provozem stavby, též provádění úprav 

stavby za účelem  rekonstrukce, moderni-
zace a zlepšení výkonnosti stavby, to vše 
v  pozemku p. č. 855/1 kú Protivín ve 
vlastnictví manželů Čajanových, Vodňany 
jako povinných, za  jednorázovou úplatu ve 
výši 10 000 Kč + DPH a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město  Protivín jako 
oprávněného – Smlouvy o zřízení služeb-
nosti  inženýrské  sítě, stezky a cesty, 
spočívající v právu zřídit, provozovat 
a  udržovat  kanalizační potrubí na 
zatížené nemovitosti a právu stezky 
a cesty za  účelem přístupu a příjezdu pro 
zajišťování oprav, revizí a údržby  souvi-
sející s provozem stavby, též provádění 
úprav stavby za účelem  rekonstrukce, 
modernizace a zlepšení výkonnosti stavby, 
to vše v  pozemku p. č. 855/3 kú Protivín 
ve vlastnictví pana Vaňaty, Praha jako  
povinného, za jednorázovou  úplatu ve 
výši 10 000 Kč + DPH a  pověřuje starostu 
města podpisem  smlouvy. 

  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín jako 
oprávněného – Smlouvy o zřízení služeb-

Rada města Protivín dne 21. 1. 2015 
svým usnesením č. 16/2015 schválila 
nabídku firmy KOORDINACE Oto-
vice Ing. Jan Papež. Tato odborná fir-
ma ve spolupráci s odborem výstavby, 
dopravy a životního prostředí pra-
covala na novém Povodňovém plánu 
města Protivín od měsíce ledna. 
Práce byly dokončeny na konci měsíce 
září t. r. Jedním z dílčích částí přípra-
vy tohoto komplexního povodňového 
plánu za město Protivín bylo zpraco-
vání povodňového plánu pro pozemky 
a stavby ohrožené povodněmi, které se 
nacházejí v záplavovém území. Z toho-
to důvodu byly obeslány v několika 
etapách, a to i opakovaně, vlastníci 
pozemků a staveb v záplavovém úze-
mí části města Protivín, Milenovic, 
Maletic, Myšence a Záboří. Odevzdání 
vyplněných povodňových plánů vlast-
níků nemovitostí bylo velmi důležité 
pro součinnost s povodňovým orgá-
nem obce, pro zpracování Povodňového 
plánu města Protivín a zejména pro 
následnou komunikaci s povodňovým 
orgánem a vlastníky zasaženého území 
povodní. Za odevzdané povodňové plá-
ny všem vlastníkům nemovitostí tímto 
děkujeme. 

Zpracovaný Povodňový plán města 
Protivín je zpracován dle nové plat-
né legislativy a nových standardů, je 
rozdělen do věcné, organizační části 
a grafické části. 

Ve věcné části je zaznamenána 
charakteristika území a ohrožených 
objektů, druh a rozsah ohrožení, opat-
ření k ochraně před povodněmi, stupně 
povodňové aktivity. 

Organizační část obsahuje organiza-
ci povodňové ochrany, schéma přenosu 
informací při povodni, stupně povod-
ňové aktivy a činnosti, které provádí 
povodňová komise při stupních, které 
nastanou, spojení na důležité organiza-
ce, způsob vyžádání pomoci při povod-
ni, informační zabezpečení, přehled 
techniky, evakuaci. Třetí částí dle vod-
ního zákona je grafická část, kde jsou 
zaevidovány záplavová území, ohrožené 
objekty a hloubky zaplavení budov při 
Q100, mapy povodňového nebezpe-
čí, ohrožení a rizik, evakuační mapa, 

předpokládaný směr extravilánových 
splachů, katastrální a vodohospodář-
ská mapa. Shora citovaný povodňový 
plán byl schválen nadřízeným povod-
ňovým orgánem Městského úřadu Písek 
a doložen stanovisky nových správ-
ců vodních toků. Souběžně s novým 
povodňovým plánem města Protivín byl 
doplněn povodňový plán obce Záboří, 
který je součástí hlavního Povodňového 
plánu města Protivín. 

Na závěr zpracování plánu byly 
obnoveny pomocné hlásné profily kate-
gorie C v terénu a nový hlásný profil 
v Záboří. 

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, 

dopravy a životního prostředí
Ing. Jaroslava Fialová

NOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PROTIVÍN

> > > > > > >
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

RADA MĚSTA

nosti inženýrské sítě spočívající v právu 
zřídit, provozovat a udržovat kanalizační 
potrubí na zatížené nemovitosti a v právu 
přístupu a příjezdu za účelem zajišťování 
oprav, revizí a údržby související s provo-
zem stavby, též provádění úprav stavby 
za účelem rekonstrukce, modernizace 
a zlepšení výkonnosti stavby v pozemku 
p. č. 1937 v kú Protivín ve vlastnictví 
Daňhel Agro a. s., Lbosín, jako povinného, 
to vše bezúplatně a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu částí pozemků pod místní komuni-
kací p. č. po obnově operátu KN 107, KN 
191, KN 168 nově označených dle GP 
č. 146 – 162/2014 ze dne 19. 12. 2014 
jako p. č. 80/3, orná půda o výměře 3 m2, 
p. č. 203/16, orná půda o výměře 74 m2 
a p. č. 1482/17, ost. plocha, ost. komunika-
ce o výměře 57 m2 ve SJM paní Manové 
a pana Mana, Selibov a části pozemku 
p. č. po obnově operátu KN 168, nově 
označeného dle GP č. 146 – 162/2014 ze 
dne 19. 12. 2014 jako p. č. 162/11, orná 
půda o výměře 51 m2 ve vlastnictví pana 
Mana, Selibov, za pozemek p. č. 443/80, 
orná půda o velikosti 257 m2 a pozemek 
p. č. 691, trvalý travní porost o výměře 
126 m2 ve vlastnictví města Protivín, 
vše kú Selibov, bez dalšího finančního či 
jiného vyrovnání a pověřuje starostu města 
podpisem směnné smlouvy. 

6.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemků pod místní komunikací 
p. č. KN 1482/1, ost. plocha, ost. komunika-
ce o výměře 30 m2 a p. č. KN 162/4, orná 
půda o výměře 46 m2, který byl oddělen 
dle geometrického plánu č. 146 – 162/2014 
ze dne 19. 12. 2014 z pozemkové parcely 
číslo po obnově operátu KN 162/15 (dříve 
PK 137) kú Selibov, ve vlastnictví pana 
Hoška, Stará Dobev, za cenu 26 Kč/m2, 
tj. 1 976 Kč a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemku pod místní  komunikací 
p. č. KN 1482/16, ost. plocha, ost. komu-
nikace výměře 121 m2 kú Selibov, ve 
vlastnictví paní Bicanové, Selibov, za cenu 
26 Kč/m2, tj. 3. 146 Kč a pověřuje starostu 
města podpisem  smlouvy. 

6.7.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
nové uspořádání pozemků v rámci Kom-
plexní pozemkové úpravy v kú Maletice. 

6. 8.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
RO č. 3 v předloženém znění. 

1.1.  Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí koncepci činnosti Městské policie 
Protivín v počtu 2 strážníků. 

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s variantou č. 1 – levá část  (rekonstrukce 
čp. 21). 

V měsíci říjnu se nám podařilo 
dokončit poslední úsek ulice Palackého, 
ve kterém jsme vyměnili kompletní 
rozvody kanalizace, vodovodu a veřej-
ného osvětlení. Dále jsme vybudovali 
nové vstupy do přilehlé nemovitosti, 
bezbariérový chodník k jednomu z bytů 
a nový povrch vozovky včetně parko-
vacích stání. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

ULICE PALACKÉHO 
DOKONČENA

> > > > > > >
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– byla seznámena se závěry jednání starosty 
města se všemi žadateli o pronájem 
pozemků v kú Záboří 

– a souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 2561, 
vodní plocha o vým. 9938 m2, p. č. 2562, 
vodní plocha o vým. 3482 m2 a částí 
p. č. 2559 a p. č. 2560 o celkové vým. cca 
3600 m2, vše v kú Záboří u Protivína 

– a souhlasí s předloženým návrhem trasy 
kabelu NN pro připojení budoucího rodin-
ného domu na parcele č. 30/1 v kú Krč 
u Protivína 

– bere na vědomí nově zpracovaný POVOD-
ŇOVÝ PLÁN MĚSTA PROTIVÍN 2015 pro 
správní území města Protivín

– schvaluje vypsání výběrového řízení na reali-
zaci veřejné zakázky malého rozsahu pro 
akci „Kanceláře MÚ Protivín, Masarykovo 
nám. 21 – II. etapa + zateplení“ mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění 

– a schvaluje okruh účastníků (firem), které 
budou obeslány: 

 1) Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín 
 2) KOČÍ, a.s. Písek 
 3) RENO Šumava, a.s. Vlachovo Březí 
– bere na vědomí ukončení III. etapy Projektu 

PÉČE O STROMY Protivín zpraco-
vané odbornou firmou ve spolupráci 
s odborem výstavby, dopravy a ŽP a její 
elektronické zařazení do portálu Stromy 
pod kontrolou 

– potvrzuje, že město Protivín obdrželo roz-
hodnutí Ministerstva životního prostředí 
o poskytnutí dotace ze dne 23. 9. 2015 reg. 
c. IS SFZP 15246987 na realizaci projektu 
CZ.1.02/7.10/15.29180 Vybudování dět-
ského hřiště v přírodním stylu u MŠ I. ve 
městě Protivíně



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 6. stránka

Skončil čas letních dovolených 
a odpočinku a my se opět všichni sešli 
v naší modré mateřské škole. Odloučení 
od maminek se sice u některých nových 
dětí neobešlo bez slziček, ale dnes už 
běží do školky s úsměvem na tváři. První 
den každý odcházel ze školky s malým 
dárkem s označením své třídy. 

Hned na 16. září bylo na uvítanou 
připraveno pro děti hudební vystoupení 
dua BAMBINI „Zvídavá liška“. Pásmo 
pohádkových písniček, které doplňovalo 
roční období, děti pobavilo a se zvídavou 
liškou si i s radostí zazpívaly. 

Léto ukrajovalo poslední dny své 
vlády a my jsme se s dětmi pomalu 

připravovali na podzim. Bedlivě jsme 
sledovali odlétající vlaštovky, měnící 
se barvy listů stromů, dozrávající šíp-
ky, trnky. Sbírali jsme kaštany, šišky, 
barevné listy a jiné poklady přírody. 
Některé děti jich přinesly do školky 
plné tašky!

V rámci celoročního projektu v něk-
terých třídách děti připravovaly z done-
sených kouzelných bylinek léčivé čaje 
s mátou, meduňkou či šípky. Čaje s rados-
tí ochutnávaly, některé jej pily možná 
i poprvé. 

V současné době se začínají provádět 
rozsáhlé úpravy naší zahrady a my se už 
teď těšíme, jaká nová dobrodružství tam 
zažijeme. 

I letošní školní rok mohou rodiče 
shlédnout výrobky svých šikovných dětí 
ve vitríně vedle řeznictví. 

 Kolektiv 2. MŠ

Léto se s námi letos již rozloučilo, ale pohádkové bytosti z kovárny v Selibově se 
k odpočinku zatím nechystají!

Léto je již za námi a hastrmánky jsme s dětmi koncem září uložili k zaslouženému 
spánku, ale čerti, víly, draci a ostatní pohádková havěť z Pohádkové kovárny v Selibově se 
k odpočinku zatím vůbec nechystá. Naopak – navštívit nás můžete ještě každý říjnový 
víkend. O podzimních prázdninách (28. října – 1. listopadu) pro vás máme připravené 
i podzimní výtvarné dílničky. 

Ti pilnější obyvatelé kovárny mají plné ruce práce s chystáním vánoční výzdoby 
svojí chaloupky, aby svoje věrné návštěvníky mohli přivítat i o adventních víkendech. 
A o poslední adventní neděli, 20. prosince, se můžete jako každoročně přijít do Selibo-
va poklonit Ježíškovi – bude tu ke zhlédnutí Živý Betlém, biblický příběh o narození 
Spasitele. 

A pak se již všechny pohádkové bytosti pěkně nachystají k zimnímu spánku, 
však si odpočinek určitě zaslouží. V letošní sezóně přivítaly (a snad i potěšily) na 
18 tisíc malých i velkých návštěvníků. Velkou oblibu stále mají pohádkové dny, letos 
se podařily, díky podpoře Skupiny ČEZ, uskutečnit tři – Svěcení jara, Dračí slavnosti 
a Čertovské posvícení a Štrůdlování. 

V letošním roce jsme také pro příchozí nachystali pár novinek, podařilo se nám roz-
šířit zážitkový areál o nové zázemí – pohádkovou maštal, dílničku, bludiště i pohádková 
trůnidla. 

Jsme moc rádi, když je návštěvníkům u nás dobře, když se rádi vracejí a když tu 
každý – ať malý či už dávno dospělý – najde ten svůj kousek pohádky...

H. Procházková

Krmení, fotografování gaviálů 
indických a focení s krokodýlem – to 
jsou mimosezonní akce, které ZOO 
připravila pro své návštěvníky do 
konce roku 2015. 

Každou sobotu bude probíhat krme-
ní Golema – téměř pětimetrového kro-
kodýla mořského, největšího z pravých 
krokodýlů v Evropě, a také největší 
evropské skupiny krokodýlů kubánských 
– 21 krokodýlů v jednom teráriu. Tento 
nejagresivnější druh krokodýla je garancí 
dech beroucí podívané. Krmení začíná 
vždy v 10.30 hodin a ve 14 hodin. 

Neděle je vyhrazena pro fotografo-
vání s mládětem krokodýla filipínské-
ho, nejohroženějším krokodýlím druhem 
vedle gaviála indického. Návštěvníci 
ZOO si ve svých rukách mohou ověřit 
hrubost hřbetního štítu krokodýla na 
straně jedné a jemnost břišních šupin na 
straně druhé. 

Středa – novinka v krokodýlí ZOO. 
V souvislosti s otevřením galerie Bílý 
gaviál, kde probíhá výstava wildlife 
foto Do divočiny, reagujeme na přání 
fotografů zvířat a přírody pořizovat 
v naší ZOO snímky. Každou středu 
budou moci návštěvníci pořizovat v ZOO 
fotografie aparátem bez blesku. Aby 
měli možnost nafotit  akci, budou ve 
středu krmeni vzácní gaviálové indič-
tí. Chováme dvě skupiny, dospělou 
čtyřčlennou vedenou samcem Čam-
balem, největším gaviálem chovaným 
v Evropě. Tato skupina bude krmena 
v 11 hodin. Další, také čtyřčlenná skupina 
gaviálů o velikosti zhruba 2,5 metru, bude 
krmena  odpoledne ve 14 hodin. 

Službu krmení gaviálů před veřejností 
poskytujeme jako jediná ZOO v Evropě. 

Ing. Miroslav Procházka, 
ředitel Krokodýlí ZOO

Pohádková kovárna Selibov žije 

Podzim v Krokodýlí ZOO
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DO DIVOČINY – vernisáž první výsta-
vy velkoformátových wildlife foto v nově 
otevřené galerii Bílý gaviál v Krokodýlí 
ZOO Protivín proběhla v neděli 4. října 
2015 ve Světový den zvířat. 

Touto výstavou bychom chtěli sym-
bolicky zdůraznit cíl naší ZOO – v rámci 
ochrany kriticky ohrožených druhů naše 
odchované krokodýly reintrodukovat zpět 
– do divočiny. 

Dílo autorů Vladimíra Čecha st. a Vla-
dimíra Čecha ml. na krásných fotografiích 
připomíná, že stále ještě existují nedotčená 
místa na naší planetě. Výstava potrvá do 
konce roku. 

Více na – www.photocech.cz 
          www.krokodylizoo.cz

Ing. Miroslav Procházka, 
ředitel Krokodýlí ZOO Protivín

V minulém čísle Protivínských 
listů jsme vás seznámili s činností 
Zásahové jednotky SDH Protivín 
v období sucha v letošním létě 
a s tím, že jednotka byla za svoje 
nasazení dne 12. září 2015 oceněna 
hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. 
Jiřím Zimolou a vedením HZS Jiho-
českého kraje. 
Myslíme si, že je na místě toto 
poděkování zveřejnit všem občanům 
města a ještě jednou všem členům 
zásahové jednotky poděkovat. 

Jan Jelínek, 
starosta SDH Protivín

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Novinky
městské
knihovny

pokračování na 15. stránce

Vloupání do vozidla
 Zatím nezjištěný pachatel škodil 

dne 27. září v Protivíně v Družs-
tevní ulici. Zloděj si vyhlédl 
zaparkovaný osobní automobil 
značky Opel Zafira, rozbil okénko 
a z interiéru odcizil GPS navigaci 
značky MIO. Celková škoda dosa-
huje k 10 tisícům korun. Protivínští 
policisté případ prošetřují a pro-
vádí úkony k objasnění vloupání 
a dopadení pachatele. 

Dopravní nehoda
 Naštěstí jen majetkovou škodou 

skončila dne 21. září dopravní 
nehoda u obce Myšenec na silnici 
I/20 ve směru na České Budějovice. 
V devět hodin dopoledne jel řidič 

s osobním automobilem značky 
Hyundai za Volksvagnem, ve kte-
rém řidička zpomalila jízdu kvůli 
provozu před ní, řidič Hyundaie 
však nedodržel bezpečnou vzdále-
nost a nestačil bezpečně zabrzdit. 
Došlo ke střetu vozidel. Škoda na 
automobilech činí 30 tisíc korun. 
Protivínští policisté na místě potvr-
dili účastníkům dopravní nehody 
záznam (tzv. euroformulář) a řidiči 
vozidla Hyundai uložili blokovou 
pokutu. 

Občanské soužití
 Policisté řešili dne 19. září večer 

incident na zahradě za domem ve 
Švermově ulici v Protivíně. Žena 
zde měla mít nejprve slovní rozepři 
s poškozeným, kterého měla nako-
nec i udeřit do obličeje. Policisté 
případ zpracovali pro podezření 
z přestupku proti občanskému 
soužití a oznámili správnímu orgá-
nu k dalšímu projednání. 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Miroslav Podhorský: Aljaška – Yukon 
– cestopisná vyprávění, přírodní krásy
Martin Lipina: Na sever – vodní turis-
tika v oblastech Severní Ameriky
Pavla Smetanová: Řecká ruleta – Řec-
ko, jeho dějiny, lidé a ekonomika
Ivan Burket: Všechny cesty vedou do 
Říma – cestopisy, cyklistika
Anselm Grün: Deprese jako šance 
– léčení, duchovní cesta, spiritualita
Deepak Chopra: Po čem skutečně hla-
dovíme? – životní styl, zdravá výživa, 
recepty
Theresa Francis–Cheung: Spatříš svoje 
anděly – možnost objevení správné 
životní cesty

GALERIE BÍLÝ GAVIÁL 
Krokodýlí ZOO otevřela v Protivíně  novou galerii

Vernisáž výstavy a fotograf Vladimír Čech ml.  Foto Ing. Zuzana Stará 
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Je pravda, že boty s pohybem souvisí…
Vlastně spolu souvisí dokonale. Boty byly jednou z věcí, které 

mě zavedly až tam, kde jsem dnes. Já jsem od přírody akční člo-
věk, miluji tanec a pohyb celkově. Také lidé se nejvíce seznamují 
u tance – díky pohybům těl se navzájem k sobě mohou přiblížit, 
aniž by potřebovali mluvit stejným jazykem. Po škole jsem měla 
velké plány, snila jsem o tom, že budu závodně tancovat, načež 
jsem potkala svého osudového muže a všechno bylo jinak. 
Narodily se nám dvě dcery a po revoluci jsme s manželem otevřeli 
velkoobchod s obuví. V té době nebyla tak obrovská konkurence 
a tlaky ze zahraničí, jako jsou dnes. Postupem času jsme byli nuceni 
změnit strategii a i když jsme se chtěli věnovat prodeji českých bot, 
museli jsme začít dovoz obuvi ze zahraničí. A protože, jak celý 
život tvrdím, nic není náhoda, jednoho dne se před našimi dveřmi 
objevil člověk, který zastupoval 
španělské výrobce obuvi a který 
měl zájem s námi obchodovat. 
Ten člověk byl Artemio Precioso 
Equidazu, syn druhého manžela 
Dany Medřické. Toto setkání pro 
nás bylo zlomové, protože nám 
otevřelo úplně nové možnosti 
a díky němu jsme se naučili zahra-
niční obchod a poznali spoustu 
zajímavých lidí. 

Díky dovozu méně kvalitních 
bot ze zahraničí na náš trh jsme 
viděli, jak by bylo potřeba se 
začít zabývat otázkou zdravotní 
stránky obuvi, zejména u dětí. 
Snažili jsme se apelovat na povo-
lané úřady, aby věnovaly úsilí určité osvětě v této oblasti. Bohužel 
to byl v zásadě boj proti větrným mlýnům a až v dnešní době se 
situace začíná měnit. 
Jak jste se vlastně dostala od bot až k otevření studia?

Když mé dcery odrostly, začala jsem více vnímat své tělo, pro-
tože pokud budeme upřímní, nikdo nemládneme. Byla jsem stále 
velmi aktivní člověk, dokud mě nezastavila operace kolene jako 
následek úrazu na lyžích. Teprve tehdy jsem si uvědomila, jak je 
důležité, aby tělo fungovalo tak, jak má. V mých čtyřiceti letech mi 
bylo řečeno, že již nikdy nebudu moci plně cvičit a fungovat a já se 
nemohla smířit s tím, že budu tak zvaně „na odpis“. 

Po tomto úrazu jsem cvičit nepřestala, a díky odborné fyziote-
rapeutické pomoci mé starší dcery jsem se dokázala znovu vrátit do 
plného aktivního života. Tato zkušenost mě o to víc utvrdila v tom, 
jak jsou naše nohy důležité pro náš život a začala jsem se o tuto 
oblast zajímat. Zjistila jsem, že nejen kvalitní obuv, ale komplexní 
péče a cvičení pomáhá, aby nám naše nohy co nejlépe fungovaly. 
Proto jsem začala spolupracovat s firmou, která se zabývá diagnos-
tikou plosky nohy a výrobou vložek do bot přímo na míru. Dále se 
věnuji cvičení plosky nohy nejen v lekcích pilates, ale pravidelně 
pořádám akce zaměřené na tuto problematiku. Při cvičení využívám 
speciální pomůcky. 

Za velké podpory mých dcer jsem před lety absolvovala certifi-
kovaný kurz zumby. I když jsem na kurzu byla jedna z nejstarších, 
neodradilo mě to v mé touze rozdávat svou lásku k tanci a pohybu 
dalším lidem. Vzhledem k tomu, že jsem velký protivínský patriot, 
první kurzy zumby jsem otevřela právě zde. Později jsem cvičila 
zumbu i ve školní tělocvičně a ve fitness klubu v Písku, ale postupně 
jsem cítila, že se to úplně neshoduje s mými představami. A to byl 
zřejmě poslední impulz pro to, abych si otevřela studio vlastní. 
Kde jste sháněla vhodné prostory pro studio?

Jednoho večera jsem přišla za manželem a oznámila jsem mu, 
že bych celé přízemí naší firmy ráda přestavěla na své nové studio. 
Ze začátku byl skeptický, ale nakonec souhlasil a děkuji, že mě pod-
pořil v mém konání zrealizovat si můj dávný sen. Své studio jsem 

chtěla zaměřit na celkové potřeby lidí, nabídnout příjemné zdravot-
ně-kondiční prostředí pro všechny věkové kategorie a s komplexním 
přístupem ke každému jedinci. Proto je i heslem našeho studia „Pro 
tělo i mysl v rovnováze“. Spojili jsme tedy cvičení pod dohledem 
certifikovaných instruktorů v  malých skupinách i s možností odbor-
nější fyzioterapeutické podpory mé dcery. Nezbytná součást studia je 
i wellness zóna zahrnující profesionální masáže a další služby. 
Objevují se v oblasti cvičení nové trendy, které musíte následovat, 
abyste uspokojili poptávku?

V našem studiu se věnujeme převážně cvičení metodou pilates 
a od letošního roku nabízíme i lekce jógy. Oboje se dá považovat 
spíše za životní filozofii než vyloženě za druh cvičení, a proto 
se tolik nesetkáváme s novými trendy tak často, jako například 
v oblasti fitness. Ale určitě je potřeba se neustále vzdělávat, vyva-

rovat se stereotypům a snažit se 
lekcím dát ten správný náboj. 
Proto v našem studiu využíváme 
i širokou škálu pomůcek pro 
efektivitu a správnost cvičení. 
Nezapomínáme v naší nabídce 
lekcí Piloxingu a nově i Pole 
Dance uspokojit i náročnější, 
akčnější klientelu. 
Nabízíte i lekce tzv. „pre–Pila-
tes“. Co si pod tím můžeme 
představit?

Pre–Pilates a pre–Jóga jsou 
prakticky takové úvodní hodiny, 
kde pod dohledem instruktora 
nastavujeme tělo do správných 
pozic, učíme se správně dýchat 

a je zde prostor i pro individuální otázky klientů. Po absolvování 
úvodní lekce již můžete začít cvičit v kurzech studia, nebo si jen 
přijdete na tyto hodiny, abyste si srovnali své tělo a podívali se na 
něj trochu z jiného pohledu. 
Je pilates cvičení zacílené ryze na ženy?

Určitě není, je učeno pro všechny věkové kategorie, muže 
i ženy. V mém studiu jsou lekce převážně pro dámskou část, ale 
máme i smíšené lekce a lekce pouze pro muže. Ze začátku jsem 
nepředpokládala, že lekce pilates pouze pro muže budou mít ohlas, 
ale podařilo se. 
Spolupracujete také s akademickou malířkou Táňou Svatošovou, 
která je zároveň dlouholetou instruktorkou umění taichi. Tím se 
stále vracíme k mottu Vašeho studia, protože taichi je také spíše 
životní filozofií než čímkoliv jiným...

Táňa Svatošová je opravdu úžasná osoba. Pravdou ale je, že ze 
začátku moc nevěřila tomu, že v Protivíně nebo Písku by se mohla 
zformovat alespoň malá skupinka zájemců o toto cvičení. V současné 
době jsme společně absolvovali již tři úspěšné celovíkendové seminá-
ře a plánujeme s Táňou další společné akce. Mě osobně taichi velmi 
oslovilo a jsem si jistá, že v něm chci pokračovat. Ale nejen já sama 
jej budu cvičit, chci ho mít také jako součást nabídky mého studia. 
Také vím, že se věnujete dětem… 

Já stále tvrdím, že nejdůležitější je zaměřit se na děti a pomoci 
jim v rozjezdu. Dospěláci k nám chodí cvičit buď ráno, nebo odpo-
ledne po práci. Tak jsem se rozhodla volný prostor mezi těmito časy 
věnovat cvičení dětského aerobiku. Podle mě by každé dítě mělo 
mít možnost nějakého pohybu, i kdyby jenom pro zábavu. 
S dětským aerobikem jste nedávno slavili velké úspěchy, že?

V létě mě oslovil Nadační fond Mezinárodního fóra mládeže, 
zda se nechceme zúčastnit českého kola soutěže sportovních skupin. 
Já jsem samozřejmě souhlasila, byla to krásná příležitost ukázat, 
jak jsou naše děvčata šikovná. Přestože jsem netušila, že se soutěže 
zúčastní profesionální taneční školy doslova z celého světa, povedlo 
se nám získat krásné ocenění a také finanční grant, který se dá dále 
využít na další soutěže.  > > > > >

TĚLO I MYSLTĚLO I MYSL
Protivínská rodačka Hana Bísková měla odmalička ráda tanec a hudbu. I přesto, že se dlouhá léta s manželem věnovali obchodu 
s obuví, láska k pohybu ji nikdy neopustila. V roce 2013 si splnila svůj velký sen a v Písku si otevřela vlastní studio ForBody. 
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Pokud se vrátíme k Zumbě, jejíž popularita byla na vrcholu 
před pár lety, musím se zeptat – stále Vás baví ji tady v Protivíně 
cvičit?

Tuto otázku určitě neslyším poprvé. Ale já stále říkám, že 
protivínské kurzy mám pojaté trochu jinak, trochu jako srdeční 
záležitost. Mám to tady velmi ráda, těší mě stále velký zájem 
a bezvadná parta lidí, kteří přijdou si se mnou užít volnou chvil-
ku. Je například úžasné, když na zumbu přijde mamka i s dcerou 
a vidím, jak je to společné cvičení sbližuje a to už není jen o zumbě, 
to má hlubší smysl. Také pořádám různé tématické akce, vánoční 
nebo velikonoční zumbu, na závěr léta pak velkou „Zumba párty“ 
na Belvederu. Nejeden výtěžek z pořádaných akcí jsem věnovala 
například na podporu dětí z dětských domovů, nebo protivínským 
lidem postiženým povodněmi. 
Jste velice aktivní člověk, pracujete prakticky neustále. Plánujete 
pro sebe v nejbližší době nějaký odpočinek?

Překvapivě ano. Letos v dubnu jsem oslavila kulatiny a přála 
jsem si, abych mohla se svou rodinou a mými dcerami strávit spo-
lečnou dovolenou v zámoří, vždyť kdo ví, kolikrát se nám to spolu 
ještě podaří. Povedlo se, jedeme v závěru roku načerpat novou 
energii na Bali. Těším se na poznání nové kultury, budu cvičit jógu 

V neděli 16. 8. 2015 reprezentovalo město Písek ForBody studio 
jako jediná česká sportovní skupina na 13. mezinárodním festivalu 
mládeže Svátek času v Českých Budějovicích. 

Společně s týmy z Ruska, Gruzie, Turecka nebo Izraele se děv-
čata představila v neděli dopoledne před odbornou porotou složenou 
z tanečních mistrů, baletních velmistrů a odborníků z oblasti kultury. 
Soutěžilo se o grant Nadačního fondu Mezinárodního fóra mládeže 
s možností zúčastnit se cesty do Disneylandu nebo do Středomoří, 
kde by byla vítězná sestava v rámci programu také předvedena. 

ForBody studio vystoupilo se dvěma aerobikovými sestavami 
– Moderní Alenka v říši divů a Oliver Twist. Na rozdíl od zahra-
ničních skupin, které předvedly převážně společenské a národní 

a plánuji uskutečnit cvičení taichi nejen na břehu moře, ale třeba 
i v hinduistickém chrámu. Takový zážitek pro mě bude cennější 
než tisíc dárků. Moc se těšíme, i když zařídit si volno v práci bude 
složité pro všechny…

Tereza Procházková

tance, zaujala děvčata svým perfektně secvičeným vystoupením 
za doprovodu moderní hudby. 

V neděli v podvečer čekalo všechny týmy poslední vystoupení 
na připraveném pódiu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 
Budějovicích, kde v rámci 90minutového programu ukázaly svá 
vystoupení široké veřejnosti. 

Program pokračoval v úterý 18. 8. v Třeboni závěrečným 
galakoncertem, kde zaplněné náměstí aplaudovalo všem zúčast-
něným skupinám. ForBody studio si odvezlo ocenění za krásné 
2. místo – DIPLOMANT II. stupně a získalo finanční grant ve výši 
500 euro na účast na mezinárodním cruise festivalu World of Youth 
v roce 2016. 

Horní řada zleva: majitelka ForBody Hana Bísková, Anežka Karvanová, Kristýna Klimešová, Simona Šátavová, Lucie Bica-
nová, Veronika Bednárová, Tereza Králová, Eliška Hašková, trenérka Denisa Staníková, trenérka Aneta Zdeňková. Dolní 
řada zleva: Barbora Tišlová, Nicol Hamplová, Karolína Vachtová, Barbora Káplová, Tereza Hesounová. 

V ROVNOVÁZE V ROVNOVÁZE 
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Druhou zářijovou sobotu bylo 
v okolí pivovaru rušno. Klub žen 
Protivín a Spolek fór Protivín 
pořádaly v pořadí 3. Protivínský 
les, tentokrát ve sportovním 
duchu. 

Pro děti, které se mezi jednotlivý-
mi stanovišti pohybovaly buď samy 
nebo v doprovodu rodičů, prarodičů 
či jiných dospěláků, bylo připraveno 
deset sportovních disciplín. A tak 
si někteří úplně poprvé vyzkoušeli, 
jak je těžké trefit golfovým míčkem 
jamku, prohodit létající talíř kruhem, 
projet slalom na koloběžce či hodit 
míč do basketbalového minikoše. 
Nelehké bylo také zasáhnout terč 
šipkou či šípem z luku, z dané 
vzdálenosti trefit míčem fotbalovou 
nebo hokejovou branku nebo sra-
zit všechny kuželky. Rekordy byly 
lámány také na stanovišti s  různý-
mi pálkami a míčky. 

Po absolvování všech disciplín si 
všechny zúčastněné děti odnášely 
z krásného slunečného odpoledne 
nejen sportovní zážitky, ale také 
drobné odměny, které věnovali sami 
pořadatelé nebo jejich sponzoři 
– Zahradní restaurace Belveder 
a KLAS – PEKÁRNA/CUKRÁRNA 
PROTIVÍN. Děkujeme všem, kteří 
se dětem na stanovištích věnovali, 
sponzorům, ale hlavně dětem za to, 
že přišly, protože bez nich by tato 
akce neměla smysl. Na shledanou 
v příštím Protivínském lese. 

Za pořadatele 
Jana Kubecová, text a foto 

Před nějakým časem jsem v e-mailu 
našla odkaz od bývalé koordinátorky jiho-
českých mateřských center Slávky Nejedlé 
do Zeměráje v Kovářově. Chválila si toto 
místo a doporučila k návštěvě. Léto bylo 
plné aktivit, navíc vedra, která by nás tam 
nejspíš umořila. To vše byly důvody, proč 
jsme se rozhodli vydat se na tam až po 
prázdninách. 

Společně jsme vyjeli od Pastelky 
a zamířili si to rovnou do Kovářova. Přijeli 
jsme úplně první, zakoupili lístky a vydali 
se na cestu plnou zajímavých zastavení. 
Vyzvedli jsme si mapku k hledání pokladu. 
Sedm indicií, sedm razítek, sedm klíčů ke 
zprávě nás nakonec zavedlo k pokladu. 
Celou dobu jsme měli co dělat. Navštívili 
jsme středověké domečky, zkusili si umlít 
mouku, tkali jsme, tvořili na hrnčířském 
kruhu, luštili hlavolamy, hledali cestu v blu-
dišti a prošli si stezkou bosou nohou. Zhlédli 
jsme kouzelnické vystoupení, nadlábli jsme 
se ve stylové krčmě a pokračovali dál. Platit 
se ve středověké vesničce smí pouze smíšky, 

tedy jejich měnou, kterou si můžete vyměnit 
hned v pokladně při vstupu. Pokud vám 
dojdou, je možné si další směnit v krčmě. 

Zaujalo nás, že program je tvořen pro 
rodiny s dětmi, ale i pro všechny věkové 
kategorie. Na své si přijdou malí i velcí. 
Namáhali jsme své hlavinky, ovšem došlo 
i na svaly při silových soubojích. 

Díky tomuto výletu jsme strávili nádher-
nou sobotu. I když přes týden různě pršelo 
a bylo chladno, nám se den nesmírně vyda-
řil. Výlet byl zamýšlen tak, abychom byli 
spolu celé rodiny. To se podařilo výborně. 
Pokud chcete od jara do podzimu strávit 
zajímavý, zážitkový, užitečný, zábavný den, 
pak určitě navštivte tento přírodní zábavní 
park. Nebude vám stačit jen odpoledne 
nebo dopoledne. Pokud jste zdatní, jistě 
tu prožijete celý den a rozhodně nebudete 
litovat. Na jaře pojedeme znovu. 

Akci podpořila Komunitní nadace 
Blanicko-Otavská v rámci projektu Nový 
začátek. Děkujeme. 

M. Šálková

PASTELKA V ZEMĚRÁJI

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

LES LES 
PLNÝ PLNÝ 
SPORTUSPORTU
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Václav Raba se narodil v Protivíně 
dne 27. září 1915. V mládí se rozhodl pro 
dráhu profesionálního vojáka a roku 1937 
byl v hodnosti poručíka letectva vyřazen 
jako úspěšný absolvent Vojenské akademie 
v Hranicích. Sloužil pak v řadách Leteckého 
pluku 5 až do okupace. 

Po vzniku protektorátu se rozhodl odejít 
do zahraničního odboje a v červnu 1939 
odešel do Polska a dále do Francie. Tam 
v letech 1939 – 1940 zčásti absolvoval 
výcvik na bombardovacích letounech. Na 
frontu se ale ve Francii nedostal a po fran-
couzské kapitulaci se vydal do Británie. 

Do řad RAF vstoupil 2. srpna 1940 
a obdržel osobní číslo 82 569. Následoval 
operační výcvik na stíhacích letounech 
a v letech 1941 – 1942 sloužil postupně 
u 247. a 501. stíhací squadrony. Obě jednot-
ky vedly intenzivní bojovou činnost během 
útočných operací nad okupovaným územím 
kontinentu. 

Dne 19. 5. 1942 byl jmenován velitelem 
letky B u československé 310. squadrony 
a v jejím čele stál až do října tohoto roku, 
kdy ukončil svůj operační turnus. Přede-
psaný odpočinek strávil jako instruktor 
u jednotek operačního výcviku. 

K bojové jednotce se vrátil 15. 4. 1943 
k 310. squadroně a 6. 12. byl jmenován do 
čela její letky B. Další povýšení následovalo 
21. 5. 1944 – Václav Raba se stal v hodnosti 
Squadron Leader velitelem celé 310. squa-
drony. Jednotce velel během hektického 
období invaze v Normandii a také během 
krátkého období operací z francouzského 
území. 

Václav Raba ukončil svou operační 
činnost 15. září 1944 a nastoupil službu na 
Inspektorátu československého letectva. 
V červenci 1945 se vrátil do vlasti. 

Zůstal ve službě u nově budované armá-
dy a v říjnu 1945 byl jmenován velitelem 
vznikajícího Leteckého pluku 4 v Čes-
kých Budějovicích. V rámci neustálých 
reorganizací byl v únoru 1947 jmenován 
zástupcem velitele Stíhacího výcvikového 
střediska. 

Po únorových událostech 1948 byl 
Václav Raba v dubnu odeslán na dovolenou. 
Dlouho se nerozmýšlel a již 24. května 1948 
odešel do druhého exilu. V armádě pak na 
jeho účet následovala další (již formální) 
administrativní opatření. Václav Raba 
se vrátil zpět do Británie a získal tamní 
občanství. 

V roce 1990 byl ve své vlasti rehabilito-
ván a Československo tehdy krátce navštívil. 

Roku 1991 byl ve svém rodném Pro-
tivíně jmenován čestným občanem 
a také v rámci pokračujících rehabilitací 
obdržel hodnost plukovníka v. v. roku 
2000 byl pak povýšen do hodnosti brigád-
ního generála v. v. Václav Raba zemřel dne 
27. června 2000. 

Do konce října 2015 mohou návštěvníci zhlédnout výstavu 
VOSK A BARVA – obrazy klientů občanského sdružení Otevřená 
okna z Jindřichova Hradce a koláže hosta tohoto sdružení Vladi-
míra Noska.

 
V listopadu a prosinci 2015 se můžete potěšit v podkroví 

kaplanky fotografiemi ing. Heleny Mašindové a v prostorách info-
centra pro vás připravujeme vzpomínkovou výstavu – fotografie 
a texty kamaráda Petra Sládka. Současně si můžete prohlédnout 
fotografie, které na svých cestách během patnácti let pořídily členky 
CYKLORAFANDY. 

Od 1. listopadu 2015 do 30. dubna 2016 bude v infocentru otevře-
no: pondělí – pátek 8 – 16 hodin a v sobotu 9 – 12 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

TURISTICKÁ SEZÓNA 2015: Od ledna do konce září 
letošního roku přišlo do infocentra a galerie Kaplanka 10 400 
návštěvníků. Připravili jsme pro vás celkem 13 výtvarných 
a fotografických výstav, z nichž největší ohlas sklidila přehlíd-
ka pískovcových obrazů výtvarnic Zuzany Bačíkové a Martiny 
Hasmandové (dílna TABITA). 

Na rok 2016 plánujeme 14 nových výstav a kolektiv pracovnic 
se velmi těší na vaši návštěvu, ať již přijdete rozjímat nad díly růz-
ných výtvarných technik či využijete služby poskytované infocen-
trem nebo „jen tak“ nakouknete do krásných prostor kaplanky.

INFOCENTRUM V PROTIVÍNĚ ZVE:

Piloti zleva: Karel Kasal, Otmar Kučera, Václav Raba, Alois Hochmal, Václav Jí-
cha, Jiří Kučera, Karel Mrázek, Otakar Hrubý, Otakar Pípa, Pavel Kocfelda, Karel 
Valášek, Josef Kohout, Václav Horák Václav. 

Plk. V. Raba během krátkého působení 
u 313. čs. stíhací perutě. 

100. výročí narození válečného letce plk. Václava Raby
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Spolek Kocanďáci Protivín totiž pořádal 
na své základně „Na Kocandě“ pravidelné 
letní tábory pro děti do 15 let, kterých 
se zúčastnila celkem stovka dětí nejen 
z Protivína, ale i z dalších měst (České 
Budějovice, Praha, Blansko, a mnoha 
dalších). První běh 5. – 18. 7. 2015 hlav-
ní vedoucí „Stanley Skóťa“ – Stanislav 
Skotnica st. s celotáborovou hrou „Hobit“. 

Třetí běh 2. – 15. 8. 2015 hlavní vedoucí 
Radek „Lenčík“ Lenemajer s celotáboro-
vou hrou „Pra, pra“. K té o něco blížeji. 
 Jako každý rok, i letos bylo první dva srp-
nové týdny pořádně rušno. V neděli 2. srpna 
tedy přijeli rodiče spolu se svými ratolestmi, 
aby je na 14 dní uklidili do panensky čisté 
a vymoženostmi moderní doby nedotčené 
krajiny. Jaký šok pak museli zažít, když je 
přivítala skupina zvláštních osob v tygřích, 
leopardích či jaguářích kůžích, s hrůzostraš-
ně vypadajícími oštěpy, a kterým se na krku 
houpaly kosti jejich husích a kuřecích obětí! 
Vše se ovšem rázem vysvětlilo, neboť tématem letošní celotábo-
rové hry (CETEH) byl pravěk. Spolu s dětmi jsme se tedy vypra-
vili na putování dějinami naší planety, jež začalo u opic a homo 
habilis (člověk zručný), přes lov mamutů a shánění potravy, až 
po velikou invazi římského impéria, které si podmanilo naší 
poslední přeživší pravěkou vesničku (zde se s historií přirozeně 
rozcházíme). Při této výpravě se děti snažily osvojit základní 
techniky lovu mamutů, rozpoznávání a sběru rostlin, přežití 
v přírodě nebo rozpoznávání souhvězdí. Vyzkoušely si, jaké to je 
umlít mouku, slévat bronz či stavět vor. Samozřejmě, vypi-
sovat zde den po dni, co děti dělaly, by vydalo na spoustu 
stránek, zmíním zde tedy jen střípky z celého programu. Jak 
jsem již naznačil, v prvních dnech se děti seznamovaly s pro-
středím, příběhem a celkově s táborem. V těchto dnech děti
prošly řadou „výukovek“ od zdravovědy, přes šifry, až po 
tábornictví. Vyzkoušely si výrobky z fima a práci s hrnčířskou 
hlínou. Výrobky nám vypálil pan Pavel Prček z Olešníka. 
Připravena byla také evoluční scénka, kdy před děti předchá-
zeli jednotliví vedoucí a postupně znázorňovali vývoj člověka. 
Nutno podotknout, že někteří z nich mají ke svým předkům 
blíže než ostatní. Již krátce po zahájení tábora jsme mohli 
pocítit, že letošní léto bylo opět extrémně teplé a suché, což 
se také odrazilo na programu. Celý pátek jsme tedy strávili 
u místního rybníka, což bylo příjemné vysvobození pro všech-
ny. O víkendu byl tábor přepaden skupinou Devgru Protivín, 
která ukradla vlajku a unesla hlídku. Byl tedy vyhlášen poplach 
a celý tábor se musel uprostřed noci vydat do lesa, najít únosce a
dohodnout se s nimi na výkupném. Nakonec se spokojili 
jen s několika sladkostmi… V neděli byl naplánovaný pěší 
výlet do nedalekého kempu „Pražák“, kde jsme přespali 
pod širákem. Pro většinu dětí to bylo vůbec poprvé a uví-
taly to s nadšením a jásotem. Výletem jsme se podívali do
Netolic, kde naším cílem bylo Muzeum JUDr. Otakara Kudr-
ny. Následovala prohlídka Archeoparku Na Jánu v Netolicích, 
který je první jihočeskou archeologickou památkou, prezen-
tovanou rekonstrukcí z období raného středověku českých 
dějin. Završením výletu bylo koupaliště v Prachaticích. 
Teplotní  rekordy padaly i  v druhé polovině tábo-
ra, to nám ovšem neubralo na náladě a elánu, byť
únava z vedra byla všudypřítomná. V pátek se uskutečnila 
závěrečná hra, po jejímž konci bylo jisté, že celkovým vítězem 
se stal modrý oddíl – Pravládci pravody. Slzy radosti střídaly 
slzy smutku, ale to se holt nedá nic dělat, třeba se zadaří příště. 

Chtěli bychom tedy poděkovat všem zúčastněným a také 
jejich rodičům, kteří nám pomáhali bourat tábor v sobo-
tu a za další podporu (okurky, vypálení hlíny, bábovka 
a mnoho dalšího). Budeme se na všechny těšit i příští rok. 
Foto z tábora a další dění v našem spolku najdete na www. 
kocandaci.cz nebo na fb www.facebook.com/kocandaci. 

Za spolek Kocanďáci Jan Řízek

KOCANĎÁCKÉ PRA, PRA
Pod Skočickým hradem se tradičně tábořilo
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 19. 9. dcera Nikola

 Pavlíně Malíkové z Protivína

❀  20. 9. syn Adam

 Martině Cvrčkové z Protivína

❀  27. 9. dcera Karolína Soukupová

 Michaele Benadové z Protivína

❀  2. 10. dcera Amálie

 Martině Polanské z Protivína

❀  9.10 syn Jan Vojtěch Hrdlička

 Marii Huckové z Protivína

ZEMŘELI

✝  20. 9. Pavel Trapl

 40 let, Protivín

✝  8. 10. Marie Talafousová

 84 let, Krč

✝  9. 10. Jiří Procházka

 33 let, Protivín

V minulém čísle Protivínských listů 
zněla správná odpověď hádanky: První 
písemná zmínka o Protivínu se datuje 
ke dni 1. září 1282. Druhá část odpovědi 
byla: První městská slavnost se konala 
v roce 2007. Vylosovanou výherkyní sym-
bolické odměny se stala paní Jana Tomková. 
Blahopřejeme!

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

VZPOMÍNKA

Dne 

2. října 2015 

by oslavil 

70. narozeniny 

pan 
Jan Procházka 
z Maletic. 

Stále vzpomínají děti s rodinou

Připravované akce MC Pastelka
Připravujeme další sérii kurzů zdra-

vého vaření. Ve čtvrtek 5. listopadu od 
17.30 hodin zveme na téma Polévky chut-
ně a zdravě. Přijďte se inspirovat, ochutnat 
a zažít příjemnou atmosféru. Přihlašujte se 
na tel. čísle 732 481 300 nebo e-mailem na 
varimezdrave247@seznam.cz do pondělí 
2. listopadu. 

Zveme na lampionový průvod v pátek 
13. listopadu od 17 hodin. Vyjdeme od 
parku u svaté Anny, půjdeme přes město na 
Mrchovák. Můžete se přidat cestou. Bude-li 
vhodné počasí a bezpečné pro vypouštění 
létajících přání, vypustíme je na Mrchováku. 
Lampiony i létající přání s sebou. 

Těšíme se na vás.  M. Šálková

Dne 17. 9. 2015 jsme se sešli na našem již tradičním místě v Café Gallery, abychom 
si poslechli besedu na téma „Nad městskými kronikami vážně i nevážně.“ Tentokrát nám 
o kronikách a historii města povídala „dějepisářka“, bývalá kantorka, paní Věra Piklová. 

Na začátku přednášky seznámila přítomné s plánovanými akcemi klubu. Následovala 
píseň „Protivínskej zámek mezi horama“, která uvedla téma besedy. Paní učitelka vykládala 
o historii našich nejznámějších protivínských budov (zámku, školy, muzea, apod.), a to 
s přihlédnutím k událostem 20. století, jež lze v kronikách nalézt. Dvacátá léta 20. století 
jsou prvními záznamy v městských kronikách. Jak jsme se od paní učitelky dozvěděli, 
vzpomínky a události byly zaznamenány díky pánům Kuttovi a Krhounovi zpětně až do 
roku 1921. Paní učitelka zabrousila i do hlubin středověku, když nás „zkoušela“, jestli 
víme, že jsou události v kronikách vedeny chronologicky, či to, zda známe naše nejstarší 
české kroniky. Zabrousila i na historii města Protivína. 

Dozvěděli jsme se od ní o jednotlivých kronikářích našeho města, jejichž jména se 
objevila i na informačním letáčku, který každý ze zúčastněných obdržel. Tou současnou 
kronikářkou je paní Lieblová. Zmíněny byly i některé povedené zápisy, které lze v kro-
nikách najít. Například 16. 8. 1955: „Z každé domácnosti se musí alespoň 1 člen zapojit 
do hledací služby – hledání amerického brouka – mandelinky bramborové.“ Dalším ze 
zajímavých srovnání byly ceny některých produktů – např. dětské botky od Bati stály 
49 Kčs (r. 1923). Nebo se v kronice dočteme o zřízení koupaliště na Zátahu s 16 kabinka-
mi (8 pro muže, 8 pro ženy) za poplatek 50 hal., nebo 20 Kčs na celou sezónu (r. 1925). 
Z válečných let (r. 1944) je v kronice zaznamenáno, že „...dojnice, která nedala alespoň 
3 l mléka denně, byla krávou sabotérkou a putovala na jatka.“

V Café Gallery jsme strávili příjemnou hodinu a půl. Během této doby jsme mohli 
nahlédnout do kopie jedné z kronik, nebo se paní učitelky ptát nejen na události v kronikách 
zaznamenaných, na které se zaujetím odpovídala. 

Kroniky města Protivína by měly být vystaveny v příštím roce v Kaplance. Sle-
dujte proto webové stránky http://protivinnet.blogspot.cz/, kde najdete další infor-
mace o plánovaných akcích v Protivíně a blízkém okolí.  –PVK–, foto R. Lenemajer
Pozvánka na 5. setkání Protivínského vlastivědného klubu, které se uskuteční u pří-
ležitosti 115. výročí narození režiséra, básníka Václava Kršky ve čtvrtek 22. října 
od 17 hodin v klubovně Domu s pečovatelskou službou. Vyprávět bude Mgr. Věra 
Piklová. 

4. beseda Protivínského vlastivědného klubu

Na obrázku je světoznámá umělky-
ně – protivínská rodačka, jejíž jméno 
chceme znát. Odpověď volejte na telefon 
382 203 354, pošlete e-mailem: infocen-
trum@muprotivin.cz nebo nám ji přijďte 
sdělit do Infocentra. 
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Dne 3. října se v rekreačním zařízení 
Nová Louka u Albrechtic nad Vltavou 
uskutečnila podzimní část okresního 
kola celostátní soutěže mladých hasičů 
„PLAMEN 2016“. 

Soutěž byla finančně podpořena granto-
vým programem Jihočeského kraje „Podpo-
ra sportu pro rok 2015“.

 V rámci podzimní části se mladí hasiči 
utkali ve třech disciplínách – štafeta požár-
ních dvojic, štafeta 4 x 60 m a zejména 
závod požárnické všestrannosti (kdy děti 
absolvují v lese trať o délce 2,2 km, kde 
plní jednotlivé úkoly na jednotlivých sta-
novištích: střelba ze vzduchovky, znalosti 
z uzlování, topografie, hasebních látek, 
první pomoci a na posledním stanovišti 
překonávají překážku pomocí vodorovného 
lana přeručkováním tohoto lana na vzdále-
nost 3 nebo 4 m) 

Této soutěže se zúčastnili mladí hasiči 
rozdělení do třech kategorií: přípravka, 
mladší a starší. Jak uvedl starosta OSH 
Písek na slavnostním nástupu, velice ho 
překvapila letošní rekordní účast, kdy na 
závod požárnické všestrannosti vybíhalo 
v těchto třech kategoriích 35 hlídek. 

V rámci vyhodnocení podzimní části 
byly na závěrečném nástupu vyhodnoce-
ny hlídky v disciplíně závod požárnické 
všestrannosti. Medailové pozice obsadili 
v kategorii starší: 1. Chyšky, 2. Milenovice, 

3. Křenovice. V kategorii mladší: 1. Milev-
sko, 2. Dobrošov, 3. Zbelítov. A v kategorii 
přípravka: 1. Bernartice a 2. Květuš. 

V sobotu 21. 5. 2016 se bude konat jarní 
část této soutěže (kde budou mít disciplíny 
Štafeta CTIF, požární útok CTIF a požární 
útok) a potom se obě části sečtou a vítěz 
z obou částí v kategorii starší pak bude 
okres Písek reprezentovat na krajském kole 
soutěže PLAMEN 2016. Po této podzimní 
části je stav průběžných výsledků následu-
jící: V kategorii starší vedou na 1. místě 
Milenovice s 5 body, 2. Podolí I. s 9 body 
a 3. Chyšky s 11 body. V kategorii mladší je 
průběžný stav po třech disciplínách násle-
dující: 1. Milevsko 6 bodů, 2. Dobrošov 
6 bodů, 3. Přeborov 8 bodů. V kategorii 
přípravka jsou 1. Bernartice se 4 body 
a 2. Květuš s 5 body. Musím říci, že mám 
ohromnou radost ze starších dětí z Mile-
novic – v soutěži PLAMEN 2015 vyhrály 
okresní kolo a tedy jely reprezentovat okres 
Písek na krajskou soutěž a v novém ročníku 
této soutěže PLAMEN 2016 to mají opět 
krásně rozběhnuté a vedou v kategorii star-
ších. Samozřejmě to neznamená, že je jisté, 
že opět vyhrají a pojedou na kraj ony – to 
bude záležet ještě na tom, jak si povedou 
v jarní části, ale jistá šance zde je. 

J. Vaněčková, 
SDH Milenovice
Foto Josef Fráňa

Jedná se o soutěž mladých hasičů v disci-
plíně požární útok, která byla v letošním 
roce podpořena grantových programem 
Jihočeského kraje Podpora sportu pro 
rok 2015.

 Tato soutěž měla pět kol, přičemž 
poslední kolo a zároveň i závěrečné vyhod-
nocení celé soutěže se konalo dne 20. září 
v Milenovicích. V rámci této soutěže se 
utkala družstva v požárním útoku a to ve 
čtyřech kategoriích: přípravka, mladší, 
starší a smíšená družstva. 

Výsledky posledního kola soutěže v Mile-
novicích:

V nejmladší kategorii přípravka byly 
první děti Milenovice I., následovány dětmi 
z Bernartic a stupeň vítězů uzavírala pří-
pravka Milenovice II. 

V kategorii mladší skončily 1. Milev-
sko, 2. Chyšky, 3. Záboří a 4. Zbelítov. 

V kategorii starší vypadaly stupně vítě-
zů následovně: 1. Křenovice, 2. Dobrošov, 
3. Mirovice, 4. Milenovice. 

V doplňkové kategorii smíšená 
družstva skončily 1. Dobrošov, 2. Tálín, 
3. Podolí I. a na 4. místě Žďár. 

Po sečtení všech pěti kol soutěže O putov-
ní pohár starosty OSH Písek 2015 byly 
poháry v jednotlivých kategoriích rozdá-
ny následovně:

Přípravka: 1. Milenovice I., 2. Ber-
nartice, 3. Milenovice II., 4. Dobrošov, 
5. Křenovice, 6. Čimelice

Mladší: 1. Chyšky, 2. Milevsko, 
3. Záboří, 4. Zbelítov, 5. Dobrošov, 6. Podolí 
I., 7. Milenovice, 8. Čimelice A, 9. Čimelice 
B, 10. Hrejkovice, 11. Bernartice

Starší, kde o celkovém vítězi rozhodl 
při rovnosti bodů nižší součet dosažených 
časů: 1. Křenovice, 2. Mirovice, 3. Chyšky, 
4. Dobrošov, 5. Milenovice, 6. Podolí I., 
7. Branice, 8. Bernartice, 9. Hrejkovice

Smíšení: 1. Tálín, 2. Žďár, 3. Mirovice, 
4. Dobrošov, 5. Chyšky, 6. Křenovice, 
7. Milevsko, 8. Milenovice, 9. Podolí I. 

J. Vaněčková, SDH Milenovice
Foto Josef Fráně

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Podzimní okresní kolo soutěže PLAMEN 2016

O putovní pohár 
starosty OSH Písek 2015
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Novinky
městské
knihovny

PI

Ani v letošním roce nechceme opo-
menout letmou rekapitulaci protivínské 
zástupkyně mažoretkového sportu Natá-
lie Jarešové. Ta je více jak polovinu svého 
sedmnáctiletého života spjata se sportem, 
který je nejen o vytrvalosti, ale i o taneč-
ním pohybu a zručnosti s mažoretkovou 
hůlkou. Nároky, jako u každého sportu, 

jsou čím dál větší, povinné prvky v sesta-
vách tak zaručují soutěžní klání na vysoké 
úrovni a krásnou podívanou pro diváky. Tak 
tomu bylo i v loňské sezóně, kdy písecké 
mažoretky vyvolávaly oprávněné obavy 
u svých soupeřek. Zlaté kvalifikační kolo 
je pak bráno jako nutnost, která otevírá 
cestu k mistrovství republiky. To se neslo 
ve zlato – stříbrných barvách medailí a tak 
není divu, že účast na mistrovství světa 
v Praze byla zpečetěna. Kdo si udělal 
ve dnech 26. až 29. srpna čas a zasedl do 
hlediště v pražské aréně Sparty, nelitoval. 
Klání zástupců jedenácti zemí světa, např. 
Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Lotyšska 
nebo Kazachstánu, bylo pastvou pro oči 
a velkým sportovním zážitkem. Výsledky 
takřka kopírovaly rok předchozí, shrnuto 
a podtrženo, z  osmi startů píseckých 
mažoretek se na hrudi děvčat třpytilo 
6 zlatých a 2 stříbrné medaile. Není 
pochyb, že hodiny v tělocvičně, propocená 
trička, bolavé tělo i modřiny od hůlky stály 
za to. Nutno podotknout, že bez skvělé party 
a trenérek, které tomu věnují hodiny a hodi-
ny svého času, by takový výsledek nebyl. 

Za to všem patří velký dík a přání, aby 
už Naty nebyla tou jedinou zástupkyní 
našeho města a některá z děvčat ve věku 
4 – 6 let sebrala odvahu a přišla mezi písecké 
mažoretky, které v letošním roce rozšiřují 
svou základnu a jednoho dne, až půjde Natá-
lie do mažoretkového důchodu, převzala 
štafetu a reprezentovala naše město. 

Podzimní burza dětského oblečení, obuvi, hraček 
a sportovních potřeb, kterou pořádal Klub žen 
a Městské kulturní středisko Protivín již po něko-
likáté ve vestibulu kina, opět přilákala ke koupi 
levnějších věcí pár desítek maminek a babiček. 

J. Kubecová

dokončení ze 7 stránky

Olga Romanová: Živá, mrtvá a stříbr-
ná voda – výroba, léčení, kosmetika, 
alternativní medicína

PRO DĚTI
Kde má cvrček uši aneb Chytrej jak 
rádio – encyklopedické zajímavosti, 
výklady
František Tylšar: Veršované pohádky 
– pro nejmenší
Iva Hoňková: Pověsti a pohádky – 
26 příběhů s pohádkovými bytostmi
Petra Neomillnerová: Duhový cirkus 
– veselé i dobrodružné příhody kama-
rádů
Jan Lebeda: Medovníček na cestách 
– pohádkové příběhy o skřítcích
Václav Vokolek: Knížka na prázdni-
ny – prázdninová dobrodružství pro 
mládež
Miloš Kadlec: Houbový mužíček 
– úsměvné zážitky z lesa
Pieter Feller: Jedno morče a dvě 
mámy – nizozemské příběhy pro děti

Na fotografii je Natálie s moderátorem 
Evropy 2, Ondřejem Urbanem, který 
skvěle moderoval celé mistrovství 
světa. 

ÚSPĚCH JAK Z KOPÍRKY
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V září odstartovala podzimní část hokejbalové krajské ligy 
mužů, které se letos účastní osm týmů. 
TJ Platan Protivín – SK Hospříz 4:1  (0:0, 3:1, 1:0)

Platan začal novou sezónu s Hospřízí a vstoupil do ní úspěšně. 
Úvod utkání sice nebyl podle představ domácích, ale z tlaku se 
vymanili a po přestávce již začali skórovat. Hospříz se snažila 
odpovědět, ale to se jí povedlo pouze jednou a tak byl stav po dvou 
periodách 3:1. V závěru Platan pouze upravil na konečných 4:1 
a připsal si tak do tabulky první tři body. 

„První zápas v nastávající sezoně začal od úvodních minut 
lépe soupeř a převahu si udržel po celou první třetinu, přesto, že 
přijel jen se sedmi statečnými do pole. Branka ale v první třetině 
nepadla i díky pozorným brankařům. Ke konci třetiny byl vyloučen 
domácí hráč za bodnutí holí na pět minut a do konce utkání a tak 
hosté dostali šanci na skórování.  Do druhé třetiny šli hosté nadále 
s výhodou, ale paradoxně domácí v oslabení proměnili přihrávku 
zpoza branky a ujali se vedení. Netrvalo to dlouho a hosté se 
dočkali proměnění přesilovky  po jedné minutě a srovnali stav. Od 
této chvíle začali mít domácí mírnou převahu, kterou během třetiny 
navýšili a dočkali se v osmnácté minutě dvou slepených branek. Ve 
třetí třetině tlak domácích sílil, předháněli se, kdo spálí více šancí 
a hosté hlavně díky výbornému Maršíkovi drželi přijatelný výsledek. 
V poslední minutě šli domácí do oslabení, ale opět při tomto počtu 
hráčů dali výsledku konečnou podobu. Od poloviny zápasu bylo 
znát, že hostům pomalu došly síly, ale přesto zaslouží pochvalu za 
odvedený výkon,“ řekl za Protivín po zápase Miloslav Pexídr. 

Branky: Stropnický (Bican), Hrdina (Bican, Brůžek), Bican 
(Stropnický), Bican (Stropnický) – Masař (Sabol)

SK Suchdol nad Lužnicí B – TJ Platan Protivín 5:6 ss (1:1, 
3:3, 1:1 – 0:1)

Zápas mezi Suchdolem a Platanem byl hodně divoký. V úvodní 
periodě se trefilo každé družstvo jednou. Druhá třetina byla pas-
tvou pro oko přihlížejícího diváka! Padlo celkem šest branek a to 
rovnoměrně do obou sítí. Ani v posledním dějství nedokázal žádný 
z týmů vsítit více branek než soupeř a tak se muselo jít na nájezdy, 
kde byli šťastnější hosté z Protivína!

Miloslav Pexídr shrnul zápas za Platan Protivín: „V neděli 
v pozdních odpoledních hodinách začal duel, který bývá poslední 
dobou pro oba soupeře hektický. Začátek zápasu byl vyrovnaný, 
ale šťastnější pro hosty, kteří šli ve třetí minutě do vedení. Uběhli 
necelé dvě minuty a bylo vyrovnáno z levé strany, nemastnou, 
neslanou střelou. Hosté měli více ze hry, ale skóre se do konce 
třetiny nezměnilo. Ve druhé třetině šli hosté opět do vedení, když 
dostal Hrdina namazáno mezi kruhy. Po třech minutách srovnali 
domácí a následně šli do vedení. Hosté za minutu dokázali odpo-
vědět a srovnali stav a během dvou minut strhli výsledek na svou 
stranu. Toto domácí nechtěli připustit a stačili do konce třetiny ještě 
vyrovnat z přesilové hry. Celou druhou třetinu dělali hosté domácím 
problémy svou aktivní hrou. Ve třetí třetině se obraz hry neměnil, ale 
do vedení šli domácí po ojedinělém útoku. Hosté ještě vystupňovali 
své úsilí po vyrovnání, za domácím brankářem zvonila jedna tyč 
za druhou, ale Platan byl dlouho bez brankového efektu. Až Bíba 
krásnou střelou z mezikruží vymetl pavučinu v domácí svatyni. 
Zápas gradoval a na konec se šlo na trestná střílení. Domácí první 
dvě neproměnili, zato hosté byli úspěšní dvakrát a tak zaslouženě 
brali dva body. Domácí stačili hostům hlavně v první třetině, pak již 
byli hosté lepší. Za zmínku stojí nastřelení snad sedmi tyčí a břevna 
domácí branky. “

Branky: Pokorný, Sládek (Paďourek, Pokorný), Korbel (Šťast-
ný), Korbel (Kubal, Sládek), Dráb (Ševčík, Kubal) – Holý, Hrdina 
(Bican), Bican (Stropnický, Kříž P. ), Holý (Kříž P. ), Bíba (Holý), 
Bíba – SN

SK Tábor – TJ Platan Protivín 4:1  (0:1, 2:0, 2:0)
Tábor nezačal zápas podle představ, po chybě inkasoval a musel 

skóre otáčet. To se mu ale dařilo bravurně. Po první třetině byl stav 
0:1, ale během druhé patnáctiminutovky se domácí trefili dvakrát 
do černého a stav byl již 2:1. Po přestávce skóre pouze vyšplhalo 
na konečnou podobu 4:1. 

„Zápas začali lépe domácí s optickou převahou. Postupně se hra 
začala vyrovnávat a v osmé minutě šli hosté do vedení při přesilové 
hře. V této době měli hosté více tutových gólovek, ale nic z toho. 
Tak také skončila třetina. Nástup do druhé třetiny vyšel perfektně 
domácím, když ve druhé minutě nejprve využili přesilovou hru a za 
půl minuty šli do vedení. V tomto momentu se zápas rozhodl. Domácí 
převzali iniciativu, byli techničtější a kontrolovali hru. Ve třetí třetině 
se obraz hry nezměnil, domácí ve vlastním oslabení pojistili vedení 
a čtyři minuty na to dali výsledku konečnou podobu. Jejich vítězství 
je zasloužené, minimálně dvě třetiny byli lepší,“ zhodnotil střetnutí 
Miloslav Pexídr z Protivína. 

Trenér SK Tábor Jaroslav Pátek shrnul utkání: „V neděli opět 
jiná sestava oproti sobotní nechala Protivín skórovat v první přesi-
lovce po chybě při vyhození míčku. To bylo vše. Po dvou slepených 
brankách na začátku druhé třetiny převzali otěže hry Táborští 
a v pohodě dokráčeli k dalšímu vítězství.“

Branky: Portl, Prštický, Erwerth, Gärtner–Bíba

TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 2:3 ss 
(0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)

Platan nezačal zápas proti Rose nejlépe, hned v první třetině 
inkasoval a do druhé části vstupoval tak se ztrátou. Platan ale hru 
vyrovnal, a když ani poslední dějství o vítězi nerozhodlo, muselo 
se jít na samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější hosté a brali 
tak dva body. 

Miloslav Pexídr z Protivína shrnul utkání: „Do Protivína 
přijela Rosa jen se sedmi hráči do pole a snad všichni si mysleli, 
že zápas je předem vyhraný. Opak byl pravdou a hráči hostů 
předvedli domácím lekci z produktivity a z perfektní obrany. Od 
začátku měli domácí převahu, která byla jen a jen platonická. Zato 
hosté z ojedinělého protiútoku v osmé minutě dokázali po lajně 
Kočvara, Konečný, Zachoval jít do vedení. To bylo vše z první 
třetiny. Ve druhé byl obraz hry stejný, domácí jak berani mlátili do 
brankáře hostí, kterému stačilo stát a střely ho buď trefily, nebo šly 
vedle, prostě domácí nedokázali změnit styl hry a tak se ne a ne 
dočkat úspěchu. Paradoxně  až půl minuty před koncem třetiny a za 
vlastního oslabení vybojoval míček a utekl Steinocher, našel před 
bránou Stropnického a ten mezi betony dokázal procedit míček za 
záda Kaňky. Ve druhé minutě poslední třetiny propálil brankáře 
hostů Steinocher a zdálo se, že domácí dokráčí k vítězství za tři 
body při jejich neustálé převaze. Ale posledních sedm minut začali 
domácí hráči kupit jednu chybu za druhou, blbli místo rozehrávky 
za vlastní brankovou čárou, několikrát za sebou  ztratili míček, 
ale toto poučení a varování jim nestačilo a tak přišel trest. Vojtko 
vybojoval míček kde jinde než za brankovou čárou,  namazal před 
bránu Kočvarovi a bylo vyrovnáno. Šlo se na trestná střílení a tam 
domácí také propadli, když se ve druhém trefil z hostů Cvach a bylo 
rozhodnuto, že si dva bodíky odvezli hosté. Domácí, ač dřeli, tak 
svou nedisciplinovaností a lajdáckým přístupem v určitých momen-
tech zápasu nabídli vítězství hostům, kterým stačilo čekat na chyby 
domácích a tvrdě je potrestat.“

Branky: Stropnický (Steinocher), Steinocher – Zachoval 
(Konečný, Kočvara), Kočvara (Vojtko), Cvach – SS

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

KHbL – ČECHY JIH 2015–2016 – Základní část

poř. název týmu  Z  V  VP  R  P  skóre  body 

 1.   SK Tábor  6  6  0  0  0  35 : 9 18 
 2.   HBC Prachatice B 6  2  2  0  2  21 : 15  10 
 3.   HC Dranreb Nová Včelnice  6  3  0  1  2  20 : 16  10 
 4.   SK HC Rosa České Budějovice  6  2  2  0  2  17 : 19  10
 5.   TJ Platan Protivín  5  2  1  1  1  17 : 15  9
 6.   HBC Vikings České Budějovice  5  1  0  2  2 1 5 : 20 5
 7.   SK Suchdol nad Lužnicí B  6  1  0  1  4  15 : 35  4
 8.   SK Hospříz  6  1  0  0  5  19 : 30  3

Domácí zápasy protivínských hokejbalistů:
sobota 31. 10.  od 13.30 hod.  TJ Platan Protivín : SK Tábor
sobota 14. 11. od 12.00 hod.  TJ Platan Protivín : HBC Prachatice B
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Cyklo fór Protivín je sportovně laděná odnož 
Spolku fór Protivín. Letos vstoupila naše 
parta po dvou letech oťukávání do první 
opravdové cyklo sezóny. 

Loni jsme vše zakončili štědrodenní vyjížď-
kou na Loucký mlýn u Vodňan, který se nám 
často stává základnou. Bylo to krátkých 20 km, 
ale na Vánoce to má takovou nějakou jinou 
poetiku. 

Nebylo proto divu, že jsme zde také 4. dubna 
zahájili sezónu 2015. Byl to krásný sluníčkový 
poetický den plný vůně špekáčků, řeky Blanice, 
poličského piva, zbrusu nových cyklodresů, 
korunovaný narozením dalšího nového člena. 
Byli jsme tam všichni a přijelo nebo přišlo nás 
podpořit i mnoho kamarádů, takže hospůdka 
praskala ve švech. 

Druhého května jsme vyrazili vlakem do 
Písku na Švejkovu padesátku, s cestou domů 
jsme natočili 65 km. Počasí bylo tradičně deštivé, 
ale i tak jsme si naše nové dresy nechali pokřtít 
samotným Josefem Švejkem. Odmítli jsme 
komerční zastávku v píseckém McDonald´s 
a za odměnu si došli na pořádný hamburger 
do Hadogu. 

Koncem května jsme vyrazili podpořit 
školou povinné členy na školní cykloturistický 
kurz a poprvé tak objeli Lipenskou přehradu 
kolem dokola za jediný den. Celkem to hodilo 
90 kilometrů. 

Na začátku prázdnin jsme vyrazili na dlouho 
plánovanou cestu z Prahy kolem Berounky. Vla-
kem na Smíchov a odtud po vlastní ose navzdory 
tropickému počasí 38°C po trase Dobřichovice 
– Karlštejn – Srbsko – Beroun – Nižbor – Zdice. 
Bylo krásných 80 kilometrů. V hlavě utkvěla 
ranní snídaně ve vlaku, kdy se k úžasu všech 
spolucestujících podávaly řízky i s bramborovým 
salátem, pak návštěva Barrandovských teras 
a opuštěného prvorepublikového bazénu a také 
koupání v Nižboru. 

V půlce července jsme vyrazili na pro-
dloužený víkend na Moravu do Velkých Pavlovic. 
Plánované hltání kilometrů zadusilo pekelné 
vedro, vyjíždět jsme mohli jen ráno velmi brzy, ale 
i tak jsme dohromady ujeli 70 km. Zajeli jsme se 
podívat do Velkých Bílovic, na kapličku na Hra-
dišťku známou z filmových Bobulí, svobodnou 
spolkovou republiku Kraví hora a další vinařská 
místa. Vzpomínáme na prohlídku rodinného 
vinařství ve Velkých Pavlovicích našich přátel 
rodiny Procházků a děti nezapomenou na trhání 
sladkých meruněk. Po cestě jsme ještě stihli 
malou Hlubokou v Českém Rudolci, rozhlednu 
U Jakuba a první sladkou kostku v Dačicích. Ten-
tokrát jsme měli s sebou i „prcky“ ve vozítkách, 
takže program jsme uzpůsobili i pro ně. 

Na konci července jsme vyrazili poznávat 
Třeboňsko. V této pánvi ujet mezi rybníky 65 km 
není žádný problém ani s přípojným vozíkem. 
Znovu jsme obdivovali um stavitelů rybníků pře-
devším na majestátní hrázi rybníku Rožmberk. 
Doručujeme pak zakončit putování v řízkové 
restauraci Kopretina v Třeboni nebo návštěvu 
rybího kiosku ve Staré Hlíně. 

Na začátku srpna jsme si dokázali, že 
dobrodružství se dá zažít i za kopcem. Vydali 
jsme se na putování píseckými horami s cílem 
najít pramen Mehelnického potoka. Ten pramení 
nedaleko rozcestí Na Křižatkách a protéká Semi-
cemi, Smrkovicemi a po cestě kolem teplárny, 

Tesca a Pakšovky se vlévá do Otavy u píseckého 
plaveckého stadionu. Pramen jsme našli, jenže 
letos panující tropy ho úplně vysušily. Takže 
50 km s tradičním občerstvením U báby Lišků, 
kde nás mají také rádi. 

Konec srpna byl ve znamení alpského 
tréninku, kdy jsme vyrazili v užším kroužku na 
malou pánskou jízdu do Bad Mitterndorfu pod 
Dachstein. Naplánovány byly dva cyklo a jeden 
pěší výlet. První nás zavedl kolem jezer Grundlsee 
a Toplitzsee na hřebenový přejezd, kde jsme sedm 
kilometrů tlačili kolo do kopce... Druhý den jsme 
kopírovali řeku Traun až do Hallstattu, zpět kolem 
Ödensee. Večer nás moc bavily termální lázně 
Grimming Therme s vyhlídkou na stejnojmenný 
masiv. Na kole jsme tedy ujeli něco kolem 130 km. 
Třetí den jsme vyrazili lanovkou na Krippenstein 
2108 m. n. m. Přidali jsme návštěvu ledové jeskyně 
a vyhlídku „Five Fingers“, kde se opravdu z té 
výšky tají dech a měknou kolena. 

Samozřejmě nemůžeme nikdy chybět na 
naší Cestě k Protivínu. Opět skvěle připrave-
no a zorganizováno, počasí také vyšlo. Loni 
a předloni jsme jeli spojených 20+50 km, letos 
jsme vše pojali rodinně, a tak stačila padesátka. 
Lahůdkové párečky od Rychtářů jsou nejlepší 
medailí. 
Vrcholem sezóny měl být, a opravdu byl, 
vysněný sjezd z horského průsmyku Brenner 
do italského vnitrozemí. 

S nápadem jsem přišel už před dvěma lety, 
když jsem se inspiroval cestou hendikepovaného 
sportovce Heřmana Volfa do Říma na audienci 
k papeži. Sen se zhmotnil v termínu 9. – 14. 
září 2015. Vyrazili jsme v dodávce zapůjčené 
z Brčálníku s přívěsnou károu na osm kol. Už 
odjezd z Protivína byl dramatický, při naloďování 
jsme utrhli cosi na káře, takže první zastávkou byly 
Radčice, kde jsme za pomoci svářečky a zruč-
ného mechanika vyřešili problém a mohli jsme 
se tak vrátit zpět do Protivína pro zapomenutý 
lékařský kufr, a následně konečně vyrazit… Po 
drobné komplikaci v Rakousku, kde jsme museli 
zaplatit pokutu za rychlost (jeli jsme v koloně 
rakouských vozidel stejnou rychlostí, platili jsme 
jen my), jsme se utábořili v Innsbucku v kempu. 
Do rána byly pouhé 4°C, moc jsme se neohřáli. 
Ráno jsme vyjeli až nahoru na Brenner do výšky 
1370 m. n. m. Odtud jsme se vydali po nádherné 
cyklostezce vedoucí po tělese zrušené železnice 
do údolí. Cestou jsme míjeli semafory, opuštěná 

nádraží a často projížděli i tunely. Trasa vedla přes 
Vipipento do Brixenu, kde jsme nemohli nenavští-
vit exilový dům Karla Havlíčka Borovského (došlo 
i na recitaci z Tyrolských elegií), odtud pak do Bol-
zana, kde jsme přespali ve studentském hostelu. 
První den byl nejdelší – 105 kilometrů. Cesta vedla 
sice téměř pořád z kopce, údolím vzhůru však míří 
silné vzduchové proudy, takže poměrně nečekaná 
dřina. Druhý den jsme ujeli z Bolzana do Trenta 
celkem 85 km. Cesta vedla většinou po vrcholu 
povodňových hrází (po cestě jsme nenašli jediné 
proti povodni nezabezpečené místo, cyklostezky 
byly předpisové a bez křížení s dopravou se 
zázemím pro cyklisty). Po cestě jsme obdivovali 
nekonečné ovocné sady s jablky a vinice. Dostali 
jsme od místních farmářů i ochutnat. Z Trenta jsme 
se přesunuli autem na horní část krásného jezera 
Lago di Garda, konkrétně do Torbole. Stavět stany 
pod českými vlajkami ozdobenými olivovníky 
a datlovými palmami byl silný zážitek. Vykoupali 
jsme se a došlo na ochutnávku místního skvělého 
červeného vína Bardolino. Třetí den jsme šlapali 
75 kilometrů kolem jezera častými tunely, kde se 
proháněl i James Bond v Quantum of Solace až 
do Peschiery. Tam jsme opět vybalili stany a vydali 
se na výlet do Sirmione, malebného městečka, 
perly Gardy. Večer nás překvapili Mírovo italští 
kamarádi, přivezli nám do kempu třicetikilovou 
vepřovou dobrotu porchetta. Nacpali jsme se 
k prasknutí. Poslední etapa, která měřila kolem 
60 km, vedla z Peschiery, přes romantické 
Borghetto do města knih Mantovy do Castel-
lucchia, to už za deště. Přespali jsme v pěkném 
hotýlku a večer si zpestřili mořskými plody, domácí 
pizzou a Aperol Spritzem. A ráno jsme se rozloučili 
a vyrazili na dlouhou cestu domů. Celkem tedy 
více než 300 km za čtyři dny, naštěstí jen jeden 
defekt a dva pády bez větších zranění. 

Celý rok vyrážíme samozřejmě na spoustu 
kratších výletů, někdy úplně sami, někdy ve dvo-
jici, trojici, prostě jak má kdo chuť a čas. Letos na 
podzim chystáme ještě delší výlet do Bechyně. 
Dali jsme si letos předsevzetí urazit za sezónu 
každý 2000 km, někomu se to určitě povede, 
ale to nakonec není důležité. Důležité je, že nás 
to baví a budeme šlapat i za rok. A s trikolórou 
na dresech a nápisem Protivín na zádech nás 
to baví o to víc. 

Pokud se chcete přidat, sledujte naši nás-
těnku u bufetu Srdíčko nebo náš facebookový 
profil Cyklo fór Protivín.  Pavel Koc

CYKLO FÓR TO LETOS ROZJEL

Cyklo fór Protivín na Lago di Garda. Foto archiv Cyklo fór. 
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A tým pokračuje ve velmi dobrých výko-
nech, doposud nepoznal hořkost porážky 
a usídlil se na čele tabulky. Jeho zápasy 
hodnotí trenér Kobetič. 
Osek B – Protivín 0:3  (0:1) 
Branky: J. Vorel 2, J. Vojta
Utkání, které by sneslo i kritéria vyšší 
soutěže, začali lépe domácí, kdy kontro-
lovali míč, ale do vážnější šance se nedo-
stali. Naopak my jsme se ujali vedení po 
vrácení odraženého míče do domácí sítě. 
Vzápětí mohli domácí srovnat, ale hlavička 
z malého vápna skončila v náručí našeho 
brankáře. Hrál se důrazný fotbal a pískalo 
se na obě strany. Na začátku druhé půle 
jsme zahrávali úspěšně pokutový kop 
a zanedlouho využili zaváhání domácí 
obrany. Vedení 3:0 nám dávalo prostor pro 
aktívní hru, ale dostali jsme se pod tlak 
domácích. Obrana pracovala spolehlivě 
a udržela nulu. Bojovný zápas jsme tak 
rozhodli pro sebe. 
Protivín – Blatná 2:0  (1:0) 
Branky: Moravec, J. Vorel
Obě mužstva předváděla tvůrčí fotbal a tak 
se slušná divácká kulisa nenudila. Na začát-
ku utkání se hrál vyrovnaný zápas a obrany 
pracovaly spolehlivě. Postupem času jsme 
se dostávali do nebezpečnějších situací 
před blatenského brankáře a myslím, že po 
zásluze šli do vedení. V druhém poločase 
tempo malinko opadlo. Rozhodnutí přinesla 
naše druhá branka po chybě blatenského 
obránce když váhal s rozehrávkou. Byl to 
nadstandardní zápas 1. A třídy. 

Vimperk – Protivín 0:2  (0:2) 
Branky: J. Vorel, J. Vojta
Z naší strany slušně zvládnuté utkání proti 
nebezpečnému soupeři na jeho hřišti. První 
půle přinesla vyrovnaný zápas. Šli jsme do 
vedení po trestném kopu a poctivě vyplňo-
vali prostor před naší brankou. Na začátku 
druhého poločasu jsme dali rozhodující 
branku, která určila ráz dalšího průběhu. 
Domácí se pouštěli ve větším počtu do 
útoku a nám se odkryla možnost brejkových 
situací, které jsme ale neřešili správně a tak 
skóre zůstalo nezměněné. 
Protivín – Vodňany 4:2  (2:2) 
Branky: J. Vorel 2, Moravec, Prášil
Ideální počasí, slušná hrací plocha, divácká 
kulisa, vyrovnané celky, to byly ingredience 
k dobrému utkání. Myslím, že hráči bavili 
přítomné diváky a od prvních minut se 
bylo na co dívat. Odhodlané Vodňany nás 
na začátku trestaly za ne úplnou koncent-
raci zadních řad. Naše mužstvo ale ukázalo 
dobrý charakter a do poločasu se povedlo 
srovnat. V druhém dějství byla hra často 
přerušovaná, ale i tak se obě mužstva snažila 
hrát útočný fotbal. Vedení po naší standard-
ce a hlavně neproměněná penalta hostů 
určily vítěze tohoto zajímavého derby. Obě 
mužstva podala kvalitní výkon a my jsme 
byli šťastnější a úspěšnější v standardních 
situacích.
B tým se postupně rozehrává a i když 
výkony nejsou ideální, dokáže střílet branky 
a vítězit. Zápasy očima trenéra Sajtla…
Protivín – Krč 2:0  (1:0) 

Branky: Veselý, vlastní
Domácí měli celý zápas optickou převahu, 
nedokázali se však více prosadit střelecky. 
Soupeř podnikal nebezpečné protiútoky, ale 
také selhal v koncovce. V nepříliš pohled-
ném zápase brali domácí důležité body 
zaslouženě. 
Oslov – Protivín 1:5  (1:3) 
Branky: Křišťál Ji 2, Sládek 2, T. Sou-
mar
Domácí se hned v úvodu sice ujali po 
dlouhém autu vedení, to však bylo všechno. 
Protivínští již do poločasu třemi brankami 
skóre otočili a po změně stran nejen v pokli-
du uhájili, ale ještě svůj náskok zvýšili. 
V závěru se objevili na hřišti všichni tři 
brankáři, které mužstvo má. 
Protivín – Skály 5:0  (3:0) 
Branky: Sládek 3, T. Soumar, Ji. Křišťál
Domácím se podařilo dát zpočátku dvě 
rychlé branky, které zápas uklidnily a pak 
už dovedli své vítězství s přehledem do 
konce. 
Čimelice B – Protivín 2:4  (2:2) 
Branky: D. Ruczkowski 2, T. Soumar, 
M. Soumar
Než se hosté vzpamatovali, prohrávali 
o 2 góly. Postupně se jejich hra zlepšovala, 
do poločasu vyrovnali, ve druhém strhli 
vedení na svou stranu a udrželi jej do konce 
zápasu. 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ 
mládežnických mužstev:

Dorost
Týn nad Vlt. – Protivín  5:2 
Branky: Cina, Vejšický
Protivín – Volyně  6:2 
Branky: Cina 2, Roušal 2, Bartuška, Lud-
vík
Stachy – Protivín  1:0
Protivín – Strunkovice/Bavorov  2:1 
Branky: Cina, Vejšický
Starší žáci
Katovice – Protivín  4:1 
Branka: Novotný
Protivín – Blatná  0:2
Volyně – Protivín  1:22 
Branky: Novotný 8, Šedivý Filip 4, Fakol 4, 
Rajz 3, Morej 2, Urban Michal 1
Protivín – Vlachovo Březí  2:5 
Branky: Leškanič, Měšťan
Mladší žáci
Katovice – Protivín  5:1 
Branka: Sochora
Protivín – Blatná  0:3
Volyně – Protivín  0:5 
Branky: Leškanič 2, Sháněl 1, Sochora 1, 
Viktora Ondřej 1
Protivín – Vlachovo Březí  2:3 
Branky: Matoušek, Jirášek
Starší přípravka A
Milevsko – Protivín  11:4 
Branky: Schánělec, Penc, Harant, Matou-
šek
Bernartice – Protivín  4:10 
Branky: Jirášek 3, Král 2, Kubec 2, Matou-
šek 2, Krs
Protivín – Záhoří/Kluky  8:3 
Branky: Jirášek 3, Matoušek 3, Král, Penc
Starší přípravka B
Mirovice – Protivín  11:4 
Branky: Malý 2, Niebauer, HruškaNová posila, brankář Marek Hanus se stal jedním z hrdinů derby Protivín – Vodňany, 

když za stavu 3:2 pro domácí zlikvidoval hostům penaltu.  pokračování na 19. stránce
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Tajenka (1. až 5. díl). Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ – Jan Werich
Vyluštěnou tajenku zašlete do 2. listopadu 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku zářijové křížovky se stává paní Šedivá z Prahy. Blahopřejeme. 

Protivín – Milevsko B  4:10 
Branky: Malý 2, Příhoda 2
Protivín – Bernartice  4:11 
Branky: Bauer, O. Křišťál, Malý, Hájek
Mladší přípravka I
Protivín – Oslov  1:12
Branka: Kozma
Hradiště B – Protivín  6:6 
Branky: Hájek 2, Kozma 2, Malý 1, Roušal 
1, na penalty 3:2
Protivín – Albrechtice  13:1 
Branky: Hájek 7, Kozma 4, Chalupský, 
Štěpka
Hradiště A – Protivín  7:5 
Branky: Hájek 4, Malý 1
Mladší přípravka II
Hradiště E – Protivín  15:3 
Branky: Cupan 2, Štěpka
Protivín – Čimelice  8:2 
Branky: Cupan 5, Pikl, Štěpka, Kubecová
Protivín – Hradiště D  9:12 
Branky: Kubecová 3, Štěpka 3, Cupan 2, 
Pikl Václav Křišťál

Fotbalové informace
dokončení z 18. stránky

 20. 10. Netolice  Nadýmač velký, 
  Čichtický,   Nový nad alejí
   Protivín   Hliněnský
 21. 10.  Netolice   Černoháj velký
   Strakonice   Kočkov

 22. 10.  Netolice  Bašta u Čichtic, Kotulínský, 
    Pivovarský prostřední
   Strakonice   Pilský
23. 10.  Netolice   Stříbrný, Šipounský
25. 10.  Protivín   Rabiň
26. 10.  Netolice   Světský, Hájek
   Protivín   Rabiň
27. 10.  Netolice   Vráto, Pilant dolní
29. 10.  Netolice   Svinětický přední
30. 10.  Netolice   Tringlovský velký
   Protivín   Svojetín dolní
 2. 11.  Protivín   Tálínský
 3. 11.  Netolice   Naděje
   Protivín  Tálínský
 4. 11. Netolice  Vondrovský, Kuchyňka
    Tringlovský malý, 

 4. 11. Strakonice   Třetina
 5. 11.  Netolice   Lužický, Tripsovský, 
    Vilímovský
   Strakonice   Mlýnský u Mladějovic
 6. 11.  Netolice   Vepřský velký
   Protivín   Borský, Klokočínský
 9. 11.  Netolice   Představecký
   Protivín   Svojetín horní
10. 11.  Netolice   Malovický dolní
   Strakonice   Silnický
11. 11.  Strakonice   Řežabinec
12. 11.  Strakonice   Řežabinec
13. 11.  Netolice   Bukový
       Protivín      Stašov, Čejka
16. 11.  Protivín      Oulehle
       Strakonice   Návesný u Sudoměře
18. 11.  Netolice     Hlavatecký
  Protivín      Novokestřanský

PODZIMNÍ VÝLOVY RYBNÍKŮ
Krajské školní rybářství České Budějovice
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Po poločase podzimní části divizní sou-
těže žen není pro JAFU  příjemným 
procitnutím z letní přestávky pohled 
do tabulky. Po prvním prohraném zápase 
v Kaplici proti favorizovaným domácím 
hráčkám jsme v Protivíně přivítaly soupeřky 
z Volenic. V zápase s převahou domácích 
se nepodařilo využít známý trávník dle 
představ a po gólech čerstvých maminek 
Adély Císařovské a Evy Mikulenkové jsme 
se rozešli s remízou 2:2.  

Do dalšího zápasu však střelkyně 
Eva Mikulenková nemohla nastoupit  
pro natažený stehenní sval a Štěpánka 
Bláhová po rentgenové kontrole vyšla 
z ordinace lékaře s naštíplým malíkem 
pravé nohy. Adéla Císařovská sledovala 
taktéž v horečkovém stavu zápas pouze 

informativně. S ohledem nemožné účasti 
Heleny Račákové z důvodů promoce 
v rodině jsme se rozjeli téměř tradičně 
s neúplnou sestavou do Borovan. I přes 
velmi pěknou hru se nepodařilo využít 
žádnou z nabídnutých možností vstřelit 
branku a hodně smutně jsme se vraceli 
domů s nákupem tří gólů. 

Další domácí zápas byl asi nejčerněj-
ším v historii „Jafáckého“ fotbalu. Zcela 
zaskočeni nástupem protihráček Sezimova 
Ústí v prvních minutách jsme se velmi těžko 
smiřovali po poločasovém stavu 0:8 s fakty 
domácí herní nemohoucnosti. Kabinová dis-
kuze s ostrou trenérskou debatou sice zápas 
ovlivnila, ale výsledek 0:10 byl spravedlivý. 
Škoda jen nevyužití tří vyložených akcí 
v druhém poločase.  

Po změnách v sestavě a po uzdravení 
opět nastoupivší Denisy Pečené, ale bez 
opory Nikoly Trnkové na stopérském postu, 
zraněné v předešlém utkání, se holky do 
zápasu v Mokrém vrhly s myšlenkou prolo-
mení smůly. V sestavě přesného počtu 11ti 
hráček bez možnosti střídání se v líbivém 
teplém podzimním počasí pustily do soupe-
řek s jistotou a Pavlína Nováková z Lažiště 
svým prvním vstřeleným gólem v dresu pro-
tivínského klubu nastartovala motor tlačící 
JAFU k prvnímu diviznímu vítězství 0:2. 
Druhou vstřelenou branku našeho týmu při-
dala Denisa Pečená. O nepříjemnou chvilku 
utkání se postarala srážka hlavami v čistém 
zákroku, když se srazila výborně hrající 
obránkyně Iveta Kolešová. Po nehezkém 
okamžiku však bylo příjemné zjištění, že 
se jedná jen o pořádné boule a hlavně mod-
řina slušící spíše boxerům. Tradiční práce 
rozhodčích v zápasech v Mokrém neminula 
ani toto utkání a po hodně překvapivém 
nařízení pokutového kopu pár minut před 
koncem klání dala vyniknout naší skvělé 
brankářce Petře Brožové. Svým parádním 
zákrokem pěknou střelu soupeřky vyrazila 
mimo branku a tím výhru  JAFY, po týmově 
a hlavně individuálně výborném výkonu 
všech holek, zpečetila.  

Po derby s Blatnou doma nás čeká výlet 
do Jindřichova Hradce a po vydání tohoto 
článku přivítáme v Protivíně Plzeňské vodní 
stavby a k poslednímu zápasu pojedeme do 
Písku na Hradiště. 

Velmi rádi přivítáme již nyní v pod-
zimním období další zájemkyně o fotbal 
ve věku 14 – 15 let, které by chtěly trávit 
trochu volných chvil s „mičudou“ u nohy 
s nejlepší fotbalovou a kamarádskou par-
tou na zeleném trávníku. 

Nechte doma stud a nervozitu a pojďte si 
to zkusit s námi!                                –RK– 
Bližší informace: 
Radovan Koleš, trenér Protivín 
 – mobil 737 806 127 
Iveta Kolešová, vedoucí týmu Protivín 
 – mobil 605 185 638 
Václav Mráz, trenér Prachatice 
 – mobil 606 605 073 

Do nové sezony 2015 – 2016 vstoupili stolní 
tenisté Slavoje Protivín s pěti týmy, dva 
v krajské soutěži a tři v okresním přeboru. 
Krajský přebor
Blatná C : Slavoj A   6:10
(Dubský 4, Votava 4, Tománek 1, debl)
Blatná B : Slavoj A  10:2
(Dubský 1, Votava 1)

Krajská soutěž
SKP Prachatice A : Slavoj B  9:9
(Vařečka P. 3, Topinka 2, Marková 2, 
debly)

V neděli 27. září 2015 se uskutečnil 
v Tálíně další ročník „Svatováclavského 
turnaje trojic“. 
Turnaje se zúčastnily pouze tři trojice 
a tak si účastníci zahráli každý s každým 
dvoukolově. Z těchto zápasů vyšli nejlépe 
nohejbalisté z Protivína ve složení Karel 
Vařečka, Pavel Vařečka a Vladimír Kortus 
a bez ztráty bodu turnaj vyhráli. 
Výsledky turnaje:
 1. místo  Protivín
 2. místo  Selibov
 3. místo  Tálín

Karel Vařečka

JAFU TRÁPÍ ZRANĚNÍ

Na fotografii sledují s překvapivými výrazy Eva Mikulenková, Iveta Kolešová a Adéla 
Císařovská hru soupeřek ze Sezimova Ústí. 

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS NOHEJBAL
So Písek A : Slavoj B  1:10
(Topinka 3, Vařečka P. 2, Brabec 2, Najma-
nová 1, debly)

Okresní přebor
Slavoj C : Kovářov B   18:0
(Macháček 4, Vařečka K. 4, Najmanová 4, 
Martan 4, debl)
Slavoj D : Mirotice D   5:13
(Soumar 2, Vojta 1, Polanský 1, debl)
Slavoj E : Kovářov A   0:18

Karel Vařečka 


