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XI. MĚSTSKÉ SL AVNOSTI SE POVEDLY
Odpoledne plné kultury a doprovod-

ných programů pro malé i velké jsme 
mohli společně prožít na našem náměstí 
již po jedenácté. Slunečné počasí spolu 
s bohatým programem přispělo k tomu, 
že jsme si mohli vychutnat kulturní 
zážitek se vším všudy, a to v hojném 
počtu. Dospělé oko i ucho potěšilo 
vystoupení Marie Rottrové s kapelou 
Neřež, skupiny Jelen, Supergroup.
cz se zpěvákem Kamilem Střihavkou 
a Jožky Černého s cimbálovou muzi-
kou. Děti strávily nezapomenutelné 
odpoledne ve společnosti Magdaleny 
Reifové z Kouzelné školky, kouzelní-
ka Toma Jaspera a jeho Mikromagie, 
Klauna Bublína a jeho Bubble show 
a Kamarádů. Chuťové buňky si přišly 

na své díky dobrotám slaným i slad-
kým, masovými specialitami počínaje, 
trdelníkem konče.

Věřím, že jsme Vám udělali radost 
a doufám, že příští rok se nám opět 
naše, v pořadí již dvanácté městské 
slavnosti, vyvedou aspoň tak, jako ty 
letošní.

Na závěr mi dovolte poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravách 
a hladkém průběhu sobotního dne.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

MĚSTO PROTIVÍN 
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
Město Protivín děkuje všem sponzorům  

a dárcům za finanční přispění na realizaci akcí 
v roce 2017: 

XI. Městské slavnosti protivínské 
Generálním partnerem v rámci projektu 

„ORANŽOVÝ ROK 2017 V PROTIVÍNĚ „ byla  
Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ.

INFORMACE
PRŮBĚH PRACÍ NA REKONSTRUKCI 

PRŮTAHU MĚSTEM PROTIVÍN

Dne 6. června 2017 byla zahájena 
stavba „Rekonstrukce silnice III/1404 
Protivín – průtah Protivín“ a stavba 
„Vodohospodářských objektů“.

Bylo položeno kanalizační potrubí 
v úseku Masarykovo náměstí po ulici 
Purkyňovu, tj. ke staré poště. Vodo-
vodní potrubí bylo položeno v úseku 
Masarykovo náměstí po Svatoanenské 
náměstí. Přípojky k přilehlým nemo-
vitostem byly měněny v celé trase, jak 
vodovodní, kanalizační tak i plynovod-
ní. Dále byla provedena výměna plyno-
vodního potrubí ve stejném úseku jako 
kanalizace. Dokončena byla výstavba 
nové trafostanice v Mírové ulici včetně 
rozvodu VN a NN a byla zahájena další 
stavba společnosti E.ON, tj. výstavba 
trafostanice Luční a s tím spojené nové 
položení NN od budovy Policie ČR 
po Svatoanenské náměstí.

Souběžně s tímto jsou prováděny 
práce na hlavní stavbě rekonstrukce 
průtahu, tj. silnice III. třídy č. 1404, 
rekonstrukce chodníků, veřejného 
osvětlení, parkovacích stání, dešťové 
kanalizace.

Děkujeme občanům za pochopení 
situace.

Městský úřad v Protivíně
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Ing. Fialová Jaroslava

Foto Marie Černá

Foto Ing. J. Fialová
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V pondělí 4. září jsme se znova setkali 
ve školních lavicích. Po horkém červenci 
a srpnu nám i studené zářijové ráno připo-
menulo, že je čas pustit se do vzdělávání. 
V letošním školním roce zahajujeme výuku 
s počtem 409 žáků.

Zvlášť slavnostně začal první školní 
den pro prvňáčky a jejich rodiče. Přišli je 
přivítat starosta města Jaromír Hlaváč spo-
lu s ředitelem školy Václavem Křišťálem. 
Popřáli jim společně, aby se jim ve škole 
líbilo, hodně se naučili a aby si všichni 
našli dobré kamarády. Děti zase slíbily, že 
se budou snažit, budou pracovité a hodné 
k sobě navzájem. Právě k tomu je povedou 
jejich třídní učitelky.

Třídu 1. A vede paní učitelka Zdenka 
Bízková. Je v ní zařazeno 24 dětí. Třídu 1.B, 
ve které je 22 žáčků, vyučuje paní učitelka 
Dana Nováčková.

Ať je nový školní rok úspěšný pro 
začínající i pro starší žáky. A děvčatům 
a chlapcům z 9. tříd budeme zvlášť pevně 
držet palce při přijímacích zkouškách. Tomu 
ale musí předcházet pilná práce po celý rok. 
Nezbývá, než se do ní pustit.

Tak hodně sil žákům i jejich peda-
gogům.

za ZŠ T. Vojtěchová
Foto J. Mošovská

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“  

je 2. října 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 16. 10. 2017 

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Ve spolupráci s neziskovou společ
ností Attavena a ZŠ Protivín proběhl 
ve dnech 21. – 25. srpna příměstský tábor 
se sportovním zaměřením. Pod vedením 
zkušených trenérů Jirky Vláška, Martina 
Bartušky a Michala Rajtorala si celý týden 
kluci a Anička protahovali svá těla při gym-
nastice, atletice, míčových hrách, orientač-
ním běhu, florbalu, beachfotbalu a fotbalu. 

V době poledního klidu si zahráli turnaj 
v „Prší“, při zábavných kvízech zjistili, 
jak jsou na tom se všeobecnými znalostmi. 
Na památku si pak každý odnesl vlastnoruč-
ně malované tričko. Namalované obličeje 
bohužel smyl pot z náročných tréninkových 
dávek. Nechybělo ani celkové hodnocení 
celého týdne a ti nejlepší po zásluze obdrželi 
medaile a drobné maličkosti.

Projekt „ŠKOLNÍ MLÉKO“
Ve školním roce 2017/2018 budou mít 

žáci opět možnost zakupovat si dotované 
mléčné výrobky, jako tomu bylo v minulých 
školních letech. První dodávka do školy 
bude v 38. týdnu (tj. 18. 9. – 24. 9. 2017). 
Nově od září budou mít všichni žáci nárok 
na jeden neochucený mléčný výrobek týdně 
zcela zdarma. Budou tedy každý týden (den 
bude upřesněn) dostávat jeden z následují-
cích výrobků – mléko polotučné neochucené 
250 ml, jogurt bílý 150 g, plátkový sýr 
Eidam 100 g nebo žervé smetanové 80 g.

Projekt  
„OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“

ZŠ Protivín je od roku 2012 zapojena 
do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, 
který se týkal žáků prvního stupně. Od le-
tošního školního roku je projekt rozšířen 
na všechny žáky školy. Děti budou dostá-
vat 2x-3x měsíčně jednou týdně jeden kus 
ovoce, zeleniny nebo ovocné šťávy zdarma.

NOVINKY VE ŠKOLNÍCH 
PROJEKTECH

V letošním školním roce jsme se roz-
hodli včlenit do rozvrhu jednu třídnickou 
hodinu týdně, a to vždy v pondělí 1. vy-
učovací hodinu. Pouze žáci 9. ročníků ji 
budou mít v nulté hodině – vždy v úterý 
ráno. Důvodem tohoto rozhodnutí je pře-
devším zkvalitnění práce třídních učitelů. 
Třídní učitel ne vždy učí vše ve své třídě 
a je mnoho věcí, které musí s žáky řešit 
(docházka, omluvenky, projekty, vybírání 
peněz na kulturní akce, plavání, práci slu-
žeb ve třídě, připomínky a problémy žáků, 
otázky volby povolání apod.) V třídnické 
hodině na to bude mít třídní učitel čas 
a dané záležitosti se nebudou řešit na úkor 
jiných vyučovacích hodin.

ZAVEDENÍ TŘÍDNÍCH  
HODIN

Foto J. Mošovská
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 30. 8. 2017
– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dopravně bezpeč-

nostní opatření Myšenec – svodidla – pravá strana“
 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
– schvaluje
 Smlouvu o  realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. CB 2007 – 0026 v  ulici Fučíkova 
a Ve Školce

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy
– schvaluje
 Nabídku výkonu funkce technického dozoru staveb-

níka na  akci „Protivín – rekonstrukce ul. Fučíkova 
a Ve Školce“

 a pověřuje
 starostu města podpisem příslušné Příkazní smlouvy 

č. 39/17
– nesouhlasí
 s dlouhodobým pronájmem klubovny v budově MěKS 

Protivín ve 3. patře Sboru Církve adventistů sedmého 
dne Protivín

– bere na vědomí
 Dodatek č. 4 k vyhlášce č. 2 vydaný podle vyhlášky 

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v platném 
znění, ředitelkou 2. Mateřské školy s  účinností od   
1. 9. 2017

– souhlasí
 s výjimkami z nejvyššího počtu dětí ve třídách 1. MŠ 

Protivín a 2. MŠ Protivín dle návrhů ředitelek obou 
MŠ, když požadované počty dětí ve třídách jsou v sou-
ladu s § 2 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání 
č. 14/2005 Sb., v návaznosti na § 23 odst. 5 zák. č. 
561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon)

– schvaluje
 Smlouvu o dílo „Protivín – rekonstrukce ul. Fučíkova 

a Ve  Školce“ mezi zadavatelem Městem Protivín 
a zhotovitelem Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy
– doporučuje
 zastupitelstvu města schválení navýšení příspěvku 

na  činnost Fotbalového klubu Protivín, z.s. v  roce 
2017 v souvislosti s dokončením oprav budovy kabin 
na fotbalovém hřišti

Dovolte mi Vás informovat o probíha-
jící rekonstrukci vstupního nádvoří naší  
2. MŠ a již provedených úpravách sociál-
ního zázemí dvou zdejších tříd. Během 
jednoho měsíce se nám podařilo zrealizovat 
výměnu vodoinstalace, elektroinstalace, po-
kládku nových obkladů a dlažby, zařizova-

REKONSTRUKCE VE 2. MŠ PROTIVÍN

cích předmětů a v neposlední řadě výmalbu 
těchto prostor. Následně, v měsíci září, bude 
dokončena úprava zmíněného nádvoří, kde 
položení nové zámkové dlažby dokreslí již 
kompletně zrekonstruovanou budovu MŠ.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 19. 7. 2017
– souhlasí
 s umístěním včelích úlů na části pozemku p. č. 837, 

vodní plocha, zamokřená plocha o vým. cca 10 m2 
v kú Maletice dle žádosti Českého rybářského svazu 
MO Protivín

– souhlasí
 s  předloženým návrhem nové kabelové trasy NN 

na pozemku p. č. 1434 v kú Krč u Protivína
– souhlasí
 s  předloženým návrhem Smlouvy o  dílo ve  věci 

„Dopravně bezpečnostního opatření Myšenec svodi-
dla – pravá strana“ mezi Městem Protivín a firmou 
ZNAKON, a.s. Sousedovice

– vyhlašuje
 v  souladu s  příslušnými ustanoveními školského 

zákona konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky 1. Mateřské školy Protivín

 a souhlasí
 se zněním oznámení o vyhlášení konkurzního řízení 

dle přílohy
– souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení a předloženou příkazní 

smlouvou s paní Evou Čechtickou se sídlem Sedlečko 
u  Soběslavě 3, 392  01 Soběslav, IČ: 614  71  194, 
v  souvislosti s  vypsáním zadávacího řízení – zjed-
nodušeného podlimitního řízení na stavbu „Obnova 
kanalizace a vodovodu v ulicích Ve Školce a Oborská“ 
a „Obnova místní komunikace Ve Školce v Protivíně“, 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy
– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení v  souvislosti se 

zadávacím řízením – zjednodušené podlimitní 
řízení na  stavbu „Protivín – rekonstrukce ul. Fučí-
kova a Ve Školce“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění

– souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení a předloženou příkazní 

smlouvou s paní Evou Čechtickou se sídlem Sedlečko 
u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav, IČ: 614 71 194, v sou-
vislosti s vypsáním zadávacího řízení – zjednoduše-
ného podlimitního řízení na stavbu „Průtah městem 
Protivín – II. etapa Jiráskova ul. – Vodohospodářské 
objekty“, dle zákona č. 134/2016 Sb., o  veřejných 
zakázkách, v platném znění

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy
– schvaluje
 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na dodávku „Protivín 

– Obnova kanalizace a vodovodu v ulicích Fučíkova 
a Ve Školce“

 a pověřuje
 starostu města podpisem tohoto dodatku.

Silniční správní úřad Městského úřadu v Proti-
víně povoluje občanům a  organizacím na  základě 
jejich žádostí zvláštní užívání místních komunikací 
podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů – překopy, podvrty, 
umístění lešení, havárie, napojení na místní komuni-
kaci apod. V těchto rozhodnutích jsou stanoveny pro 
protokolární předání termíny. Vzhledem k tomu, že 
se blíží zimní sezóna, žádáme občany a organizace 
o předání upravené komunikace a chodníku zástupci 
odboru technických služeb. V případě, že již předem 
žadatelé ví, že požadovaný termín protokolárního 
předání nestihnou, je nutno si požádat o prodlou-
žení termínu pro ukončení těchto prací. Tiskopisy 

PŘEDÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
předávacího protokolu, popř. žádosti o prodloužení 
termínu, jsou přístupné na internetových stránkách 
města – www.muprotivin.cz – městský úřad – tis-
kopisy žádosti – doprava.

Dále silniční správní úřad Městského úřadu 
v Protivíně vyzývá majitele automobilů, které mají 
charakteristické znaky autovraku a  jsou umístěny 
na  tělese místní komunikace, k  jejich odstranění 
v termínu do 30. 9. 2017. V případě, že nebudou od-
straněny, bude jejích umístění řešeno s dalšími pří-
slušnými orgány a vlastníkem komunikací. 

Městský úřad Protivín,
silniční správní úřad odboru výstavby, dopravy a ŽP

Ing. Jaroslava Fialová

V  rámci akce financované z  Operačního programu 
životní prostředí bude provedena úprava návsí v následu-
jících obcích: Selibov, Záboří, Maletice, Chvaletice a Krč. 
Bude provedeno poměrně rozsáhlé arboristické ošetření 
stromů, které je nutné z hlediska jejich zdravotního stavu 
anebo bezpečnosti, některé stromy budou pokáceny 
a  bude provedena výsadba nových vzrostlých stromů. 
Arboristické ošetření bude provedeno během měsíce září, 
kácení během měsíce října a výsadba nových vzrostlých 
stromů začátkem měsíce listopadu.

Městský úřad Protivín
Ing. Jaroslava Fialová

ÚPRAVA NÁVSÍ – ARBORISTICKÉ 
OŠETŘENÍ DŘEVIN



PROTIVÍNSKÉ LISTY 4. stránka

TÝDEN KNIHOVEN 
OD 2. DO 8. ŘÍJNA 2017

I letos se protivínské skautské středis
ko vydalo na čtrnáct dní tábořit do ma
lebné přírody jižních Čech. Pro tento 
rok jsme si odvážně zvolili námi ještě 
neprozkoumanou a nevyzkoušenou louku 
„Jitro“ nedaleko Nové Vsi u Protivína.

Vše vypuklo ještě před poutí. Bylo potře-
ba vše sbalit, spočítat vybavení a dokoupit, 
co chybělo. O pouťové sobotě jsme plni elánu 
a nadšení vyrazili proměnit holou louku 
v tábor. Bylo třeba: převézt dvě maringotky 
a dva velké vleky plné vybavení, připravit 
kuchyni, postavit dvacet stanů, hangár, 
záchody a sprchu. Celkem makačka, že? 
A to vše proto, aby v neděli mohlo přijet 
dvacet tři skautů bojovat v etapové hře Kdo 
přežije: Nová Ves. Kdo zná americkou tele-
vizní show Kdo přežije (Survivor) nebo její 
českou alternativu Robinsonův ostrov, bude 
mu náplň hry hned jasná. Děti měly za úkol 
během dvanácti herních etap prozkoumat 
tajuplný ostrov a v hrách si obstarat vodu, 
jídlo, oheň, celtu, kotlík… Prostě vše, co se 
v divočině může hodit. Hry byly buď o kme-
novou odměnu ve formě něčeho užitečného 
či dobrého jídla, nebo o imunitu, která jim 
poskytovala výhodu v dalším soupeření. 
Za nalezení skrytého symbolu imunity získal 
nálezce osobní výhodu a při nějakém průšvi-
hu jsme měli připravené i osobní nevýhody. 
Ale hra na táboře není to nejdůležitější. 
Je třeba zajistit jeho fungování. Účastníci 
byli rozděleni do čtyř kmenů, v nichž plnili 
denní služby. Každý den bylo třeba vyrazit 
do lesa pro dřevo, nařezat ho a připravit 
na večerní oheň a na topení do kamen 
v kuchyni. Přivézt vodu a průběžně ji celý 
den doplňovat do umývárek. Také pomáhat 
v kuchyni s jednoduššími pracemi při vaření 
a poté umýt špinavé nádobí. A v neposlední 
řadě také průběžně uklízet tábořiště a držet 

Skautské léto 2017 aneb: „Co by to bylo za prázdniny bez tábora?“
noční hlídky. Během tábora jsme vyrazili 
na dva výlety – do Strakonic na venkovní 
koupaliště a do plzeňského vědeckého centra 
a planetária Techmánia. Během tábora je čas 
na plnění nelehkých skautských výzev. Mezi 
ty nejoblíbenější patří v našem středisku Tři 
orlí pera (den hladovky, den mlčení, den 
samoty), Noční návrat (po odvezení na ne-
známé místo se vrátit zpět do tábora), Ranní 
svítání (ráno vstát, dojít na kopec a vyfotit 
východ slunce) a Noční bdění (v noci vydržet 
hodinu ležet ve spacáku a neusnout). Když 
jsme po čtrnácti dnech doputovali na mapě 
bodování až na úplný konec, bylo na čase 
tábořiště opustit. Takže proces obrácený než 
na začátku: zbourat všechny táborové stavby 
a vše odvézt.

Dovolte mi tímto poděkovat za pomoc 
všem rodičům a přátelům protivínského 

Junáka za pomoc při stavbě a bourání, 
za zásobování ovocem, zeleninou a domá-
cími buchtami, technickým službám města 
za odvoz maringotek a majitelům louky 
a lesa za možnost táboření. Veškeré pomo-
ci si nesmírně vážíme a děkujeme za vaši 
přízeň. A kdo za tím vším stojí? Představím 
vám náš kmen vedoucích: Inka Zuzaňáková 
(hlavní vedoucí tábora, hospodář), Vašek 
Novák (zdravotník), Anet Procházková (zá-
stupce vedoucího tábora, kuchařka), Lucka 
Klarnerová (organizátorka etapové hry), 
Viky Danielová, Filip Šedivý, Kuba Záleský, 
Filip Kroutil, Sváťa Nečasová (kuchařka) 
a Míla Dobřemysl (kuchař a zásobovač).

Tak zase za rok, táborníci!

Za Skautské středisko Blanice Protivín
Inka Zuzaňáková

Městská knihovna Protivín se jako 
každoročně připojuje již k 21. ročníku 
celorepublikové akce Týden knihoven, 
který probíhá od 2. do 8. října. Pro své 
čtenáře jsme opět připravili kromě tra
dičních akcí i řadu dalších aktivit.

V úterý 3. října 2017 nás navštíví Vladi-
mír Šindelář, oblíbený a známý spisovatel, 
nositel Mezinárodní ceny E. E. Kische 
za literaturu faktu a současně ředitel Mi-
levského muzea s přednáškou „Gotická 
a renesanční kuchyně aneb co jedli a jak 
stolovali naši předkové“. Čeká nás poví-
dání o jídlech a stolování našich předků 
doplněné promítáním a dobovými recepty.

Středu 4. října 2017 vyhlašujeme 
za „Den pro výměnu dětských knih“. 
Tedy den, kdy si můžete do knihovny přijít 
vyměnit dětské knihy, které už doma nepo-
třebujete a vybrat si jiné. Den pro výměnu 

dětských knih slouží nejen k účelu směny 
čtiva, ale také jako možnost si o knihách 
popovídat s dalšími čtenáři i knihovníky. 
Pozor, knihy musí být ve výborném fyzic-
kém stavu! Měníme kus za kus.

V neděli 8. října 2017 Městská knihovna 
Protivín pořádá divadelní představení „Cir
kusácká pohádka“. Další pohádka Divadla 
Láryfáry, opět plná humoru a písniček, 
tentokrát z cirkusového prostředí.

Akce „Vítáme tě mezi námi“ bude 
probíhat po celý týden. Každý nově zare-
gistrovaný dětský čtenář kromě registrace 
zdarma obdrží od knihovny drobný dárek.

„Zatoulaná písmenka“ – pro malé 
čtenáře jsme připravili hraní s písmenky 
s tématem Hledejme a naučme se v knihov-
ně první písmenka. Na úspěšné děti bude 
čekat sladká odměna.
Tradiční akce v Týdnu knihoven:

• registrace nových čtenářů zdarma po do-
bu jednoho roku

• amnestie pro méně vzorné čtenáře
• exkurze skupin po dohodě na tel. čísle 

382 251 806 nebo e-mailu knihovna@
kultura-protivin.cz

Po celý rok nabízíme:
• aktuální přehled o knihovním fondu je 

k dispozici na internetu:
 http://www.mujbijak.cz/klient-474/

kino-146/stranka-7048
• absenční i prezenční výpůjčky knih 

a časopisů
• možnost rezervace knih
• meziknihovní výpůjční službu
• donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným občanům
Pavla Lišková,

knihovnice
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

PI

Sdílená radost je dvojnásobná 
radost. Takový pocit měli pracov-
níci protivínské ZOO, když se jim 
po světově unikátním odchovu pře-
vzácných gaviálů indických ozvala 
indická ambasáda v Praze. Pan 
velvyslanec Krishan Kumar projevil 
zájem o návštěvu ZOO v Protiví-
ně, aby se seznámil s podmínkami 
chovu těchto vzácných krokodýlů 
pocházejících z Indie, v jejichž od-
chovu v umělých podmínkách má 
protivínská ZOO světové prvenství.

Slovo dalo slovo a v úterý  
1. srpna pan velvyslanec ZOO nejen 
navštívil, ale zároveň se ujal slav-
nostního křtu v květnu vylíhnutých 

Velvyslanec Indie v ČR navštívil  
Krokodýlí ZOO Protivín

gaviálů indických. Všech šestnáct 
mláďat dostalo hrdá indická jména, 
povětšinou podle indických řek. 
V následné diskuzi ředitele ZOO 
a pana velvyslance se pak nastínily 
možnosti reintrodukce odchovaných 
gaviálů do Indie.

Ředitel ZOO Ing. Miroslav Pro-
cházka tímto vyjadřuje poděkování 
starostovi města Jaromíru Hlavá-
čovi, který svou přítomností a také 
zajištěním parkingu pro automobil 
velvyslanectví přispěl k důstojnému 
průběhu vzácné návštěvy ve složi-
tých podmínkách aktuální rekon-
strukce komunikací města v těsné 
blízkosti ZOO.

Pivní přepravky
 Protivínští policisté prošetřovali případ 

pokusu o krádež pivních přepravek 
v místním pivovaru. Trojici mužů dne 
19. srpna vyrušila ostraha objektu 
ve chvíli, kdy dva z mužů přelezli oplo-
cení a pokusili se odcizit deset pivních 
přepravek s prázdnými lahvemi. Pode-
zřelí muži přepravky neodcizili, pouze 
deset lahví rozbili. Policisté případ 
zpracovali ve zkráceném přípravném 
trestním řízení.

Dopravní nehoda
 Dne 16. srpna krátce po půl páté odpo-

ledne došlo v Protivíně na Chelčického 
ulici k dopravní nehodě s účastí osob-
ního automobilu a motocyklu. Řidič 
automobilu značky Škoda Favorit 
jel od chatové oblasti a při vyjíždění 
z účelové komunikace zřejmě nedal 
přednost v jízdě řidiči motocyklu znač-
ky Suzuki, který jel směrem na Mile-
novice. Došlo ke střetu mezi vozidly, 
při kterém motocyklista utrpěl zranění, 
se kterými byl převezen zdravotnickou 
záchrannou službou do nemocnice. 
Dechová zkouška byla u obou řidičů 
negativní. Dopravní policisté okolnosti 
nehody dále prošetřují.

Motocykl i kola
 Škodu přesahující 20 000 korun způ-

sobil zatím nezjištěný pachatel, který 
se v obci Milenovice vloupal do od-
staveného, neprovozovaného vozidla 
značky Renault. Zloděj v době od ve-
čera dne 28. července do odpoledne 
dne 30. července násilně překonal 
dveře do vozidla a odcizil šest kusů 
ALU kol i s plášti a motocykl značky 
Simson Enduro S 51.

Poškrábaný lak
 Kdosi se v noci ze dne 28. na 29. čer-

vence vyřádil na laku celé karoserie 
osobního automobilu značky Škoda 
Octavia. Vozidlo majitel parkoval 
na parkovišti u pivovaru. Vandal za se-
bou nechal stotisícovou škodu.

Dům stále bez fasády
 Muž středního věku ze Strakonic čelí 

od neděle 23. července podezření ze 
spáchání trestného činu zpronevěra. 
V září roku 2016 měl převzít od po-
škozeného muže z obce u Protivína 
částku 80 000 korun, a to jako zálohu 
na nákup materiálu na zateplení fasády 
domu. Práce měl zrealizovat do konce 
loňského roku, do současné doby však 
materiál nedodal, práce neprovedl a pe-
níze nevrátil, ačkoli ho k tomu zadava-
tel rekonstrukce opakovaně vyzýval.

 Protivínští policisté případ řešili ve zkrá-
ceném přípravném trestním řízení.
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Tajuplný hrad Na Kocandě Novinky
městské
knihovny

V neděli 2. července, zhruba okolo 
druhé hodiny odpolední, přijelo na letní 
tábor Na Kocandě 44 dětí, aby konečně 
zjistily, co je čeká během příštích čtrnácti 
dní. První běh, pod vedením hlavního 
vedoucího Stanislava „Sheriffa“ Skotnici, 
si pro tento rok připravil CETEH (celo
táborová etapová hra) Tajemství hradu 
v Karpatech. Jde o slavný román ještě 
slavnějšího spisovatele Julese Vernea. Tento 
příběh pojednává o tajemstvích a mýtech, 
kterými jsou Karpaty a Transylvánie velice 
dobře známy. Těchto pověr využil baron 
Gorc a jeho následovník vědec Orfanik, 
aby se mohli skrýt na karpatském hradě, 
který byl v dědictví barona Gorce. Tito dva 
pánové používají vědy k zastrašování bojác-
ných lidí z okolí, tak aby měli co největší 
klid na své pokusy a vrtochy. Úkolem dětí 
bylo zjistit, co se to vlastně na hradě děje 
a celou tuto záhadu vyřešit.

Během tábora se zapojily do mnoha 
her, které se odehrávaly v krásných lesích 

pod skočickým Hradem. Vyzkoušely si 
vypěstovat pšenici, pečovat o králíky, uvařit 
maso v Setonovu hrnci, projely se na koni 
či prolezly nízké a vysoké lanové překážky. 
V druhé půlce tábora proběhla i noční hra, 
kde děti shlédly kratičké divadelní před-
stavení a následovala cesta lesem osvícená 
jen svíčkami. Na výlet se první běh vydal 
do horažďovického aquaparku, poté zamířil 
na výstavu světa kostek LEGO, která pro-
bíhala na strakonickém hradě. Ve Strakoni-
cích měly děti také zhruba dvouhodinový 
rozchod, kde si mohly nakoupit nějakou 
drobnost či dobrotu.

V pátek 14. července proběhlo závěreč-
né hodnocení a vyhlášení vítěze CETEH, 
kterým se pro letošek stala žlutá družina 
s názvem Bendovi. Děti dostaly spoustu 
sladkostí, za které velice děkujeme spon-
zoru Pragoprojekt a.s., dorty a fotografie. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak se 
tábor povedl a už se těšíme na příští rok.

za celé vedení tábora Michal

Pro dospělé:
Sára Saudková: Zpocená záda – strhující 
příběh dobře situovaného právníka, který 
žije pro svou rodinu a práci
Wilbur Smith: Predátor – za smrt ženy jsou 
zodpovědní dva muži: jeden z nich je mrtvý, 
ten druhý je psychopat
Alison Weirová: Kateřina Aragonská – 
Pravá královna – historický román o první 
ženě Jindřicha VIII.
Danielle Steel: Společný byt – čtyři ženy se 
v obrovském městě snaží budovat kariéru, 
ale snadné to nemají
Hanne Egghardtová: Muži Marie Terezie 
– její milovaní, její rádci a opory trůnu
Marie Malá: Toulky Šumavou – Sušicko 
pohledem Marie Malé
James Aitcheson: Rozervané království – 
Anglie počátkem 11. století
Peter James: Hon se smrtí – ve světě plném 
zla je všechno na prodej
Anne O´Brienová: Králova konkubína – 
od temných začátků až ke královskému dvoru
Nora Robertsová: Srdce rebelky – souboj 
mezi mužem a ženou, jehož vítěznou trofejí 
je čest, respekt a láska
Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad 
republiky – o tom, jak jsme museli spojencům 
platit zlatem za to, že naši vojáci mohli 
po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi
Liane Moriarty: Poslední výročí – osud si 
s námi někdy prapodivně zahrává
Gudrun Sulzenbacherová: Zapomenutá 
řemesla a život na venkově – jak se to 
dělalo dříve?
Petr Ryska: Praha neznámá II – procházky 
po netradičních místech a zákoutích
Bernard Cornwell: Plamenonosič – boj 
o sjednocení Anglie pokračuje …
Elizabeth Massie: Versailles – Králův sen 
– sen o paláci, před kterým se skloní svět
Jindřiška Ptáčková: Básník – původní 
česká detektivka
John Boyne: Chlapec na vrcholu hory – 
osud malého Pierrota zavede do zlověstného 
sídla Berghof
Charlotte Bettsová: Žena obchodníka 
s kořením – Kate nevěří, že její muž spáchal 
sebevraždu
Jiří Bílek: Marie Terezie – cudná císařovna 
s hroznou pověstí
John Boyne: Chlapec v pruhovaném 
pyžamu – dva malí kluci na opačných 
stranách velkého plotu
Tomáš Šebek: Mise Afghánistán – český 
chirurg v zemi lovců draků
Michaela Klevisová: Kroky vraha – sym-
patický inspektor rozkrývá složitý hlavolam 
a odhaluje staré hříchy, důmyslné lži a uta-
jované vášně
Pavel Sekyrka: Nedosáhneš na dno – osudy 
postav v jihočeském Písku roku 1991, které 
jsou vlivem porevolučních událostí nuceny 
stanout tváří v tvář padesát let starým 
událostem

Tématem celotáborové hry letošní
ho 3. běhu LT Na Kocandě byl Asterix 
a Obelix. Každý den byl inspirovaný jed-
ním komiksem (filmem) a děti si tak celé 
dobrodružství známých galů mohly prožít 
na vlastní kůži. Oblíbenou a již nezbytnou 
součástí motivace byly scénky, kterých bylo 
každý den hned několik.

K táboru patří samozřejmě i vzdělávání, 
děti se tak naučily číst a používat šifry, ori-
entovat se v přírodě, uvázat nějaké ty uzly 
a třeba také základy zdravovědy. Nejvíce 
času ovšem zabraly různé hry v rámci celo-
táborové soutěžní hry, v které soutěžilo pět 
družin. Mezi ty patřilo udolání vedoucích 
při lovu kanců, bojové hry s koulemi proti 
římským vojákům, procházky po okolí 
s rozmanitými úkoly nebo vaření vlastních 
kouzelných lektvarů v kotlíku na ohni. 
Několikrát nás také navštívil sám Julius 

Asterix s Obelixem na Kašperku

Caesar, ale nikdy to pro něj nedopadlo 
moc dobře. Na dlouhé putování po Galii 
jsme tentokrát vyrazili do Skal, kde jsme 
přespali v areálu SK Skály (Děkujeme tímto 
za poskytnutí prostor.). Cestou byla k vidění 
spousta pěkných věcí, ale nejvíce překvapil 
velbloud na dosah ruky. Velké pozdvižení 
způsobila výprava celé naší galské vesnice 
na hrad Kašperk a do Sušice, někteří místní 
asi dlouho nezapomenou. Na táboře nesmí 
chybět noční hra, zpívání u táboráku nebo 
třeba služba v kuchyni, děti si všeho užily 
dostatečně. Nakonec už jenom zbývalo po-
moci Kleopatře postavit pyramidu při závě-
rečné hře a naplnit břicha na velké hostině.

Tábor se velice povedl a už pomalu za-
čínáme přemýšlet, co všechno nás asi čeká 
příští rok. Fotky z tábora najdete v galeriích 
na www.kocandaci.cz.

R. Lenemajer



říjen 2017

Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 1. října v 16 hodin  •   BIJÁSEK ZA PADESÁT film USA
EMOJI VE FILMU

Animovaný. Opakujeme. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které 
žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, 
až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se Gene 
rozhodne stát „normálním.  „Předfilm „Mazlíček“.
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 50 Kč

neděle 1. října v 19 hodin film ČR/Slovensko/Polsko
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Tragikomedie. Druhá kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou J. Hřebejk s P. Jarchovským 
považují za své „životní dílo“. Příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947 – 1953. 
Je příběhem mužů, kteří nasazovali životy v  boji za  svobodu. Přežili vlastní smrt, aby opětovně 
čelili ztrátě nadějí, ve které věřili a ke kterým se upínali. Každý z nich se snaží znovu nalézt domov.
Mládeži přístupný, 115 minut, vstupné 120 Kč

středa 4. října v 19 hodin film USA
TULIPÁNOVÁ HOREČKA

Historický/drama. V 17. století Amsterdam a celou zemi zachvátila „tulipánová horečka“. Jediná 
cibulka exotické květiny měla hodnotu desetinásobku průměrné mzdy a  svému majiteli mohla 
přinést nesmírný majetek. Přesto je pro bohatého obchodníka Cornelia Sandvoorta (Christoph Waltz) 
největším štěstím svatba s mladičkou Sophií (Alicia Vikander)…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 100 Kč

pátek 6. října v 19 hodin film ČR
NEJSLEDOVANĚJŠÍ

Dokumentární vlog. Hvězdy na  internetu odhalí svůj skutečný život. První celovečerní film 
o  fenoménu youtuberů – internetových hvězd první velikosti a  tvůrců s  miliónovým publikem. 
Zábava zažívá revoluci, lidé narození v tomto tisíciletí sledují sociální sítě… Film o skutečném životě 
youtuberů, o tom, kdo opravdu jsou.
Mládeži přístupný, 91 minut, vstupné 110 Kč

neděle 8. října v 16 hodin 
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA

DIVADLO LÁRYFÁRY

neděle 8. října v 19 hodin film ČR/Slovensko/Dánsko
PO STRNIŠTI BOS

Komedie/drama. Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na ven-
kově. Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo. Edu Součka, 
jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se odehrává příběh filmu Po strništi bos, se 
odvíjí jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku Obecná škola. Nyní jsme však v období 
Protektorátu, kdy je Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov. Hrají: O. Vetchý, T. 
Voříšková, A. Grec, J. Tříska, O. Kaiser, Z. Svěrák a další.
Mládeži přístupný, 111 minut, vstupné 100 Kč

středa 11. října v 19 hodin film Bosna/Hercegovina
CHLAPI NEPLÁČOU

Drama. V opuštěném horském hotelu, který dnes už pouze naznačuje dobu své zašlé slávy a luxusu, 
probíhá psychologický experiment. Na jednom místě se potká osm dobrovolníků z řad válečných 
veteránů, zastupujících různé národnosti a etnika bývalé Jugoslávie, aby zde podstoupili společnou 
terapii. V atmosféře obrovského prázdného hotelu vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti, 
zasazené rodinou či válečnou zkušeností. Jeden z nejvýraznějších filmů MFF Karlovy Vary 2017, odkud 
si odvezl Velkou cenu poroty.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 80 Kč

pátek 13. října v 19 hodin film USA
WIND RIVER

Akční/krimi/mysteriózní. Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyo-
mingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, 
která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné 
podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a společně se snaží 
přijít na kloub záhadné smrti...
Mládeži do 12 let nevhodné, titulky, 107 minut, vstupné 110 Kč

neděle 15. října v 16 hodin film Francie
ESA Z PRALESA

Animovaný/rodinný. Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné 
srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem 
na světě. To nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také 
obrovským odhodláním.
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 110 Kč

neděle 15. října v 19 hodin film Francie
ALIBI NA MÍRU

Komedie. Užívejte si, my to ututláme. To nejlepší, co kdy francouzská komedie divákům nabídla. 
Zábavný námět, divoká zápletka, šílené situační gagy a skvělé postavy, které vrší jeden karambol 
za druhým. A samozřejmě smích. Hlavní hrdina – majitel kanceláře na „výrobu alibi“ na zakázku se 
zamiluje do dívky, která ale nesnáší lži…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 110 Kč

středa 18. října v 19 hodin film ČR/SR
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

Drama. Aneta Langerová v roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové, která před a po 2. sv. 
válce strávila přes 22 let v sovětských lágrech a vyhnanství. Osm hlav – kapitol – skládá dohromady 
strhující příběh výjimečně nadané básnířky unášené dějinnými událostmi první poloviny 20. století 
v Sovětském svazu. Mladičká A. Barkovová měla v roce 1921 před sebou hvězdnou kariéru, právě jí 
vyšla první sbírka, řada lidí jí prorokovala, že zastíní samotného Puškina. O pár let později už se ale 
tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu.
Mládeži od 15 let přístupný, 90 minut, vstupné 110 Kč

pátek 20. října v 19 hodin film USA
AMERICKÝ ZABIJÁK

Akční/thriller. Film natočen podle špionážního románu American Assassin známého amerického 
spisovatele Vince Flynna.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 112 minut, vstupné 100 Kč

neděle 22. října v 16 hodin film USA
LEGO® NINJAGO® FILM

Animovaný/akční/komedie. Mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svými 
přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, se zapojí do bitvy o Ninjago City. 
Pod vedením vtipem sršícího učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, 
nejhoršího padoucha všech dob.
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 100 Kč

neděle 22. října v 19 hodin film USA
PĚKNĚ BLBĚ

Romantická komedie. Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt 
X. Emily studuje psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň 
do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail Emily okamžitě padne do oka, 
a i když oba tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu noc.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 80 Kč

středa 25. října v 19 hodin film USA
HORA MEZI NÁMI

Drama. Co kdyby váš život závisel na cizím člověku? Alex (Kate Winslet) je fotoreportérka, která 
spěchá na vlastní svatbu. Má ji už za dva dny. Na letišti ji však zaskočí nečekané potíže, pravidelné 
lety jsou kvůli blížící se bouři zastaveny. Na letišti se setká s Benem (Idris Elba), lékařem spěchajícím 
na důležitou operaci.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 120 Kč

pátek 27. října v 19 hodin film Slovensko/Ukrajina
ČÁRA

Kriminální thriller/drama. Na  MFF v  K. Varech získal tento film o  pašerácích na  slovensko-
-ukrajinských hranicích cenu za Nejlepší režii. Režisér P. Bebjak ukazuje podsvětí a život na samotné 
východní hranici Evropské unie, kde platí často vlastní zákony. Napínavý a uhrančivý film v hlavních 
rolích s A. Hrycem a E. Vašáryovou.
Mládeži od 15 let přístupný, slovensky, titulky,108 minut, vstupné 110 Kč

neděle 29. října v 16 hodin film Kanada/USA
MY LITTLE PONY FILM

Animovaný. Přátelství má mnoho barev. Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi 
na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká 
velké dobrodružství a spousta nových přátel.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné 90 Kč

neděle 29. října v 19 hodin film ČR
BAJKEŘI

Komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků. Do podzimních kinosálů přináší letní pohodu, okouz-
lení láskou i kamarádství utužené ve chvíli, kdy je třeba se opřít do šlapek. Nevlastní bratři Jáchym 
a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou 
donuceni vydat se na 200 kilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný 
svět, v němž život znamená víc než status na facebooku…Hrají: H. Vagnerová, A. Mišík, J. Komínek. 
T. Matonoha, M. Suchánek.
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

úterý 31. října v 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné: předprodej 280 Kč/ na místě 330 Kč

Dům kultury Protivín
čtvrtek 5. října v 19.30 hodin

T. Williams: Báječná neděle v parku
Cituplná komedie v podání divadla KALICH. Z veliké vášně 
a touhy po štěstí se v žáru horkého dne proplétá příběh čtyř  
ženských hrdinek.
Účinkují: S. REMUNDOVÁ, L. ŽÁČKOVÁ, B. MUNZAROVÁ, 
I. JANŽUROVÁ
Vstupné: předprodej 280 Kč / na místě 330 Kč

Dům kultury Protivín
neděle 8. října od 16 hodin

Cirkusácká pohádka
Nová pohádka Divadla Láryfáry opět plná humoru a písniček.

Vstupné 60 Kč
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UPOZORNĚNÍ 
Z MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY
Upozorňujeme naše 
čtenáře, že v pátek 
29. září 2017 bude 
Městská knihovna 
Protivín uzavřena.

Pro letošní městské slavnosti osíd-
lili skauti travnatou plochu Švehlova 
parku. Stejně jako v předchozích 
letech mohli návštěvníci nahléd-
nout do chodu střediska, popovídat 
si s protivínskými skauty, zahrát si 
velké pexeso nebo se povozit na lo-
dičkách po řece Blanici. Kdo nás 
nestihl, nechť to napraví! Do našeho 
kolektivu rádi přijmeme holky i klu-
ky ve věku 6 –13 let. Schůzky máme 
každý pátek od 16 hodin v areálu 
kluboven Na Ostrově za rybníkem 
Eliášek. Co tě čeká: kolektiv kama-
rádů se stejnými zájmy jako máš ty, 
výlety i vícedenní výpravy, naučíš 
se jezdit na lodi, uzlovat, pozná-
vat květiny a zvířata, zahraješ si 

Junák Protivín – prezentace činnosti na slavnostech
nespočet pohybových her! Neseď 
doma u počítače a přijď mezi nás! 
Pro veřejnost připravujeme v nej-
bližší době každoroční Drakiádu. 
Termín ještě není pevně stanovený. 
Sledujte naše internetové stránky 

www.junak-protivin.cz nebo si nás 
přidejte do přátel na facebooku, ať 
vám neunikne žádná důležitá nebo 
zajímavá informace ze skautského 
světa a chodu našeho střediska!

Junák Protivín

Poslední prázdninovou neděli jsme se sešli na Bílém 
vršku, abychom se jako každý rok řádně rozloučili 
s prázdninami.

Během vítání prázdnin jsme společně vyslali leteckou 
balónkovou poštou pohledy a nyní nastal ten správný čas, 
abychom si přečetli odpovědi, které dětem dorazily. Kubovi 
přišel pohled z Chotěboře – jeho balónek doletěl nejdál, Te-
rezčin doputoval do Soběslavi a Haniččin doletěl za Tábor. 
Ale kdo ví, třeba ještě někomu odpověď dorazí a budeme 
mít nový rekord…

Nyní jsme se ale měli s prázdninami rozloučit. Protože se 
však nikomu do školy moc nechtělo, rozhodli jsme se, že se 
pokusíme prázdniny ještě trochu prodloužit. Jak? No přeci 
kouzlem. A protože kouzla a čáry bez některých doplňků 
prostě nefungují, vyrobili jsme si cestou z Bílého vršku nejpr-
ve kouzelné hůlky, pak pláště a nakonec i správné kouzelnické 
klobouky. Kouzlo prodlužující prázdniny se však stále nějak 
nedařilo, a tak jsme se rozhodli zkusit vykouzlit někoho, kdo 
by nám s tímto těžkým úkolem mohl pomoci. Když jsme 
byli právě před hasičskou klubovnou, pronesli jsme tajné 
zaříkávadlo a věřte či nevěřte – vykouzlili jsme kouzelníka.

Byl to moudrý muž a společně jsme se dohodli, že prázd-
niny prodlužovat nebudeme, protože by jistě paní učitelky 
i páni učitelé ronili krokodýlí slzy. Namísto toho nám před-
vedl spoustu kouzel – s mnohými musely děti vypomáhat 
a na závěr byl každý obdarován pravou kouzelnickou hůlkou 
a zvířátky vyrobenými z balónků.

Myslím, že mohu směle prohlásit, že se všichni dobře 
bavili a poslední prázdninový den si opravdu užili.

Barbora Žižková

Kouzlo se podařilo, ale prázdniny 
jsme nakonec neprodloužili…

PI
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Marek Šindelka: Únava materiálu – 
mrazivá krajina a v ní dospívající kluk
Bianca Bellová: Jezero – rybářská vesnice 
někde na konci světa

Pro děti:
Jarmila Dolanská: O autíčku Broučkovi 
– Brouček a Hanička spolu zažijí spoustu 
výletů, na kterých se rozhodně nenudí
Petra Braunová: Borůvkové léto s Tere
zou – čas prvních lásek, prvních dotyků 
i prvních rozčarování ….
Tomáš Končický, Barbora Klárová: Překlep 
a Škraloup – věci stárnou, všimli jste si?
Veronika Válková: Královna Marie Terezie 
– Bářiny příběhy, které v době Marie Terezie 
zažila, a jako bonus také královnin rodok-
men a zajímavé informace z jejího života

Novinky
městské
knihovny

Do konce října v infocentru můžete 
zhlédnout fotografickou tvorbu Jiřího Kvas-
novského a Lucie Tušilové.

Od 1. září do konce října se v podkroví 
můžete potěšit prodejní výstavou kožených 
plastik, obrazů a kabelek Blanky Mudrové.

Srdečně vás zveme na naše výstavy 
do Kaplanky.

Do konce září máme otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin.

Kolektiv Infocentra Protivín

POZVÁNKA  
DO INFOCENTRA

Po delší době jsme si opět objednaly 
zájezd od cestovní kanceláře Saturn. 
Vybraly jsme „Sasko na kole“.

Odjížděly jsme cyklobusem z Písku 
ve čtvrtek 17. srpna v ranních hodinách. 
Naše cesta vedla do Saska, do městečka 
Radebeul u Drážďan. Kolem 14. hodi-
ny jsme dojely na místo a ubytovaly 
jsme se v krásném hotelu. V ceně jsme 
měly i plavecký bazén a vířivku. Obojí 
jsme plně využívaly jak ráno, tak večer 
po jízdě. Ještě ten den odpoledne jsme 
absolvovaly krátký výlet po Labské cestě 
do města Meissenu (Míšně). Průvodkyně 
nás seznámila s historií města a ukázala 
nám světoznámou továrnu na výrobu 
porcelánu. Vzhledem k pokročilé hodině 
jsme nestihly exkurzi v továrně. Prohlédly 
jsme si město a hradní komplex s krásnou 
vyhlídkou. Na náměstí nás zaujala věžní 
zvonkohra s porcelánovými zvonky.

Druhý den ráno, po výborné snídani, 
jsme vyjely na cyklovýlet k pohádkové-
mu zámku Moritzburg. Tady se natáčela 
naše nejkrásnější pohádka „Tři oříšky pro 
Popelku“. Kromě střevíčku na schodech 
Popelku připomínaly všechny suvenýry 
v zámeckém obchůdku. Libušku Šafrán-
kovou tu znají všichni. Po prohlídce 
s českým výkladem jsme si nafotily zámek 
a zahrady a pokračovaly jsme do Drážďan. 
Po cestě Jana píchla, ale protože je Jana 
naše nejzdatnější opravářka, výměnu duše 
zvládla bravurně. V Drážďanech nám prů-
vodkyně ukázala centrum starého města 
s jeho památkami. Ve městě začínaly měst-
ské slavnosti, tak bylo přeplněno lidmi.

V sobotu jsme měly naplánovaný cyklo-
výlet Saským Švýcarskem podél Labe. 
Do městečka Bad Schandau nás dovezl 
autobus. Odtud už na kole přes Konigstein, 
kde jsme se převezly lodičkou na druhý 
břeh a pokračovaly přes Rabten, Pirnu 

Cyklorafandy v Sasku

a Drážďany do Radebeul. Přes Drážďany 
jsme kola vedly, protože přes davy lidí 
nebylo možné projít, natož jet na kole. 
Městská slavnost tu byla v plném proudu.

Poslední den v neděli byl v plánu 
odjezd busem do Zwickau (Cvikov).Tam 
prohlídka města a krátký výlet na kole 
podél řeky Mulderadweg Zwickau – Gla-
chau – Zwickau. Po snídani a naložení kol 
a zavazadel jsme vyjely na dálnici směr 
Zwickau. Po půl hodině jízdy jsme se 
vinou bouračky na dálnici dostaly do zác-
py. Průvodkyně bleskově změnila plány, 
po souhlasu celého autobusu. Rozhodlo 
se, že pojedeme znovu do Bad Schandau 
a odtud na kole podél Labe přes Hřensko 
až do Děčína. Touto změnou nám kon-
krétně udělala velkou radost, protože jsme 
loni z důvodu špatného počasí tento úsek 
vypustily. I tady jsme obdivovaly krásné 
scenérie pískovcových skal. Po příjezdu 
do Děčína byla nezbytná kávička a zmrz-
lina. Obě Jany ještě stačily vystoupat 
na Pastýřskou stěnu a odtud nám zamávat. 
Po dojezdu všech účastníků jsme naložily 
kola a odjely směrem k domovu.

Zájezd se nám po všech stránkách moc 
líbil. Ujely jsme 170 kilometrů. Velký dík 
patří vedoucí zájezdu a zároveň ředitelce 
„cestovky“ Hele Bečkové za vzornou péči 
a organizaci.

Díky tomuto zájezdu jsme zdolaly další 
kilometry Labské cesty. Nyní máme Lab-
skou cestu projetou z Míšně až po Mělník 
a z přehrady Les Království přes Hradec 
Králové až do Pardubic. Chybějící trasu 
Pardubice – Mělník (180 km) plánujeme 
na příští rok. Pak už nám zbyde projet jen 
od pramene Labe po Les Království.

Přejeme všem čtenářům hezký podzim.

CYRA



PROTIVÍNSKÉ LISTY 11. stránka

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 25. 7. syn Minh Dang Hoang
	 Thuy	Doanthi	z	Protivína

 27. 7. syn Jakub Kocourek
	 Věře	Mikšíčkové	z	Protivína

 4. 8. syn Antonín
	 Julii	Pavlíkové	z	Těšínova

 8. 8. syn Adam Brůžek
	 Ditě	Luskové	z	Protivína

 16. 8. syn Kristián
	 Zdeňce	Červeňákové	z	Protivína

 16. 8. syn Jan
	 Lucii	Krejsové	z	Protivína

 8. 9. synové Martin a Ondřej
	 Michaele	Strnadové	z	Protivína

 11. 9. syn Jan
	 Heleně	Gruberové	z	Protivína

ZEMŘELI
 17. 7. Bedřiška Růžičková

	 75	let,	Protivín
 29. 8. Jiřina Kiewegová

	 71	let,	Protivín
 2. 9. Jiří Poláček

	 78	let,	Protivín
 6. 9. Jan Červeňák,

	 54	let,	Protivín
 11. 9. Marie Němcová,

	 85	let,	Protivín

Dne 8. října 2017 oslaví 80. narozeniny pan 
Josef Vlasatý z Protivína.
Do dalších let přeje hlavně hodně zdraví 
rodina.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNÁME

Navždy se zavřela kniha Tvého života,  
zůstaly jen vzpomínky a prázdnota...

Dne 20. 9. 2017 uplynou smutné 2 roky, 
co nás navždy opustil můj životní partner 
a otec pan Pája Trapl. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
S láskou vzpomínají přítelkyně Jana a syn 
Tomáš

V novém školním roce pokračuje vý
tvarný kroužek pro děti 6 – 10 let s paní 
Kupcovou a „Cvičení pro radost“ s Pavlou 
Sajtlovou. Začínáme v 2. polovině září. Více 
informací na facebookovém profilu https://
www.facebook.com/pastelka.materskecen-
trum, webových stránkách www.skp-pas-
telka.webnode.cz nebo tel. č. 608 519 929.

Zveme všechny, kdo mají rádi ryby, 

POZVÁNÍ PASTELKY
aby přišli na kurz zdravého vaření. 
Pozvali jsme odborníka na slovo vzatého 
- Jana Mráze, ředitele Ústavu akvakultury 
a ochrany vod v Českých Budějovicích. Řeč 
bude nejen o kuchyni a úpravě ryb, ale také 
o rybách jako takových a samozřejmě bude 
co ochutnávat. Přijďte ve čtvrtek 19. října 
v 17.30 hodin do Pastelky.

M. Šálková

Už potřetí uspořádala Pastelka týden-
ní pobyt na „Poušti“ u Bechyně. Letos 
jsme se prokousávali biblickým příběhem 
o Josefovi. Jeho životní cesta nevedla 
růžovou zahradou, spíš byla poseta trním, 
bolem a trápením. Jenže Josef nezane-
vřel na lidi, na svůj osud ani na Boha. 
To se mu vyplatilo, neboť se vypracoval 
z otroctví až na post druhého nejvýše 
postaveného muže na faraonově dvoře.

Tábor se zaplnil do posledního místa. 
Nešlo všechno úplně jako na drátku, 
některé zaskočila nemoc, a tak jsme se 
i my museli hned na samém začátku 
poprat s nepřízní osudu. Díky ochotným 
a laskavým lidem jsme zaplnili mezeru 
v kuchyni. Zdenička Čecháčková nám 
chyběla nejen v kuchyni, ale také jako 
člověk, poněvadž její optimismus, stálý 
úsměv na rtech a ochota jsou až nakaž-
livé. Takže, Zdeni, příští rok se na tebe 
těšíme :-). Správce, Pavel Sobkovčík, se 
popral se svým úkolem také na výbornou.

Počasí se nám vydařilo, takže jsme 
vděčně čerpali ze slunečních paprsků, 

Rodiny s malými dětmi na Poušti

ale nejcennější pro každého z nás byly 
rozhovory a společně strávený čas. 
Celý pátek s námi strávil pan Jeroným 
Klimeš, známý rodinný psycholog. 
Soubor přednášek na rodinnou pro-
blematiku přes evoluci a nebezpečí 
vlivu mediálního světa na děti zaujal 
mnohé rodiče. Mohli jsme ho pozvat 
díky grantu Na plný plyn od Komunitní 
nadace Blanicko-Otavské, které tímto 
děkujeme.

M. Šálková
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V  rámci protivínských městských slavností 
v  sobotu 26. srpna uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů v  Protivíně 1. ročník poháru Jihočeského 
kraje v závodu v disciplínách TFA (Železný hasič). 
Velmi pěkného závodu se zúčastnilo 18 závodníků (hasi-
čů) z  celého Jihočeského kraje a  dva závodníci z  kraje 
Plzeňského.

V závodě zvítězil Jakub Kulhánek z SDH Tluma-
čov u Domažlic, velmi pěkné 8. místo obsadil Lukáš 
Jenší z SDH Krč. Krajský pohár si odvezl Michal Drs z SDH 
Drnče u Jindřichova Hradce.

Dovolte mi poděkovat všem organizátorům z  SDH 
Protivín, SDH Krč, SDH Milenovice za  vzorně odvede-
nou práci při přípravě a  průběhu soutěže. Červenému 
kříži MO Protivín za  zdravotnickou asistenci, starostovi 
města Jaromíru Hlaváčovi za  finanční podporu soutěže 
a hokejbalovému klubu Platan za zapůjčení sportoviště. 
Rovněž děkujeme MěKS Protivín za  zapůjčení prostor 
k uskutečnění soutěže.

Je škoda, že tomuto zajímavému sportu zatím 
nepřišlo na chuť více diváků. Snad příště.

Jan Jelínek, starosta SDH Protivín
Foto: Lukáš Dolejší

Železný hasič v Protivíně

V sobotu 26. srpna se v Protivíně konal 
již jedenáctý ročník městských slavnos-
tí. Náš spolek Kocanďáci se již tradičně 
účastnil se svým modrým stanem u vchodu 
do zámku. A letos to bylo opravdu něco! 
Svou přítomností nás poctili galští hrdinové 
Asterix a Obelix spolu s druidem Panora-
mixem a navíc ještě samotný římský císař 
Gaius Julius „Julek“ Caesar. Děti si mohly 
jako tradičně vyzkoušet různorodé činnos-
ti, které děláme na táboře a také během 
roku na oddílových schůzkách. Letos nám 
Galové ukázali například srážení římských 
oddílů jejich velitelem nebo své taneční 
umění na oblíbených dancepadech. Dále 
byla možnost zahrát si indiánskou hru cor-
nhole, nebo změřit sílu, ale i mrštnost při 
přetahování na nestabilním podloží. Pro 
kreativní duše byla připravena výroba umě-
leckých děl pomocí bublifuku a pro chytré 
hlavičky záludný kvíz o Protivíně. Celý 
den se náramně vydařil stejně jako zbytek 
slavností a už se těšíme na další ročník.

Na protivínských slavnostech  
byli Galové a Římani

Do prázdnin jsme skočili rovnýma nohama. 
V sobotu přijela skupina Američanů, na které 
jsme se těšili skoro celý rok. Někteří tu byli 
už po několikáté, jiní poprvé vůbec v Evropě. 
Naši přátelé se na děti těšili, vyptávali se na ně, 
až v pondělí tábor konečně vypukl. Na většině 
táborníků je znát, že se prvního týdne prázdnin 
pravidelně účastní softbalového pobytu. Hru 
zvládají mnozí dobře a s angličtinou je to také 
rok od roku lepší.

Jsme moc rádi, že můžeme čtvrteční odpo-
ledne strávit i s rodiči. To letošní se opravdu 
povedlo, protože jsme si povídali několik 
hodin. Farní zahradu můžeme využít nejen 
k posezení, opékání, ale hlavně k různým 
hrám, ping pongu nebo nejčastěji k fotbalu. 
Zábavu si může najít každý, kdo chce.

Jsme moc rádi, že můžeme využívat pro-
tivínské fotbalové hřiště. Softbal se nedá hrát 
na malém prostoru, takže všem, kdo se podílejí 
na jeho provozu, moc děkujeme.

M. Šálková

Softbalový tábor
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. . .zase utekl 
rok a nastal den 
9. září 2017, kdy 
se v Protivíně 
konal již 29. roč
ník cyklistické 
a pěší akce „Ces
ta k Protivínu“. 
Počasí bylo velmi 

příjemné na kolo i pěší turistiku. Stálo 
při nás i sportovní štěstí, protože kromě 
menších pádů a odřenin se nikomu nic 
nepřihodilo.

Po sedmé ráno pořadatelé připravili 
start a začali očekávat první účastníky 
akce. Každý rok tipujeme, kolik lidí se 
zúčastní a zda bude pokořen účastnický 
rekord z roku 2015, kdy se dostavilo 562 
lidí. Tentokrát se první účastníci začali 
registrovat těsně před půl osmou a cca 
do 10 hodiny dopolední se na start do-
stavilo celkem 507 lidí, a bohužel rekord 
pokořen nebyl.

V cíli na všechny účastníky čekalo 
občerstvení v podobě párku, malá odměna 
a na vyžádání i diplom.

Trasy okolím Protivína tradičně přita-
hují stále více lidí z blízkého i dalekého 
kraje – např. České Budějovice, Tábor, 
Praha, Klatovy, Prachatice, Křemže, 
Uherské Hradiště, Turnov, dokonce i Li-
nec a mnoho dalších.

Zdatní cykloturisté si pochvalovali 
„padesátku“ vedoucí zajímavým a těžším 
terénem, v Píseckých horách se jim líbila 
krásná krajina a vyhlídka do okolí. Tuto 
trasu zvládlo celkem 165 lidí. Nejmladší 
účastnicí, která se vezla v cyklokočárku 
s tatínkem, byla Laurinka Kolářová.

„Dvacítka“ je oblíbená trasa pro rodiče 
či prarodiče s dětmi a pro ty, kteří nemají 
moc naježděno a chtějí si užít klidnou 
projížďku na kolech. Zde se potkalo téměř 
300 lidí, přesně 267, především z Protiví-

29. ročník „Cesty k Protivínu“

na a blízkého okolí. Již několik let máme 
tradičně na této trase nejstarší účastníky 
a za dámy je jí paní Marie Pexídrová (r. 
1934), která patří vždy mezi první star-
tující a za pány pan Vladimír Bouchal 
(r. 1937). Moc nás těší, že jsou plni sil 
a každý rok je rádi vidíme.

Pěší patnáctikilometrová trasa při-
lákala celkem 75 účastníků a tentokrát 
trasu „ujelo“ mnoho miminek a batolat 
v kočárcích, nejmladší z nich byla Adélka 
Trymlová, která trasu absolvovala s ta-
tínkem Ondrou. Rovněž nechyběli psí 
kamarádi, tradičně trasu ušla fenka Barča.

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví 
všechny věkové kategorie a to i ty dříve 
narozené. Někteří totiž naplňují rčení, že 
věk je jen číslo napsané na papíře, což 
sportovní aktivitou potvrzuje kondice 
všech, co se zúčastnili. Je vidět, že spor-

tovně založených lidí není málo a pro nás 
je důležité, že se potkáváme každý rok již 
se starými dobrými přáteli jako jsou např. 
holky z Cyklorafandy a chlapci z Cyklo-
zastávky, kteří nás svým humorem vždy 
dostanou. Těší nás, že obliba akce je velká, 
počet účastníků, jejich úsměvy a spokoje-
nost v cíli jsou pro nás impulsem a odmě-
nou za veškerou práci s organizací akce.

Co dodat závěrem? Že se akce po-
vedla, že bez podpory Města Protivín, 
pracovníků technických služeb, TJ Slavoj 
Protivín a MěKS a dalších dobrovolníků 
by se podobná akce vůbec nemohla konat. 
Proto jim za celý organizační tým turistic-
kého oddílu TJ Slavoj Protivín děkujeme 
a doufáme, že nás podpoří i v dalších 
letech. Velký dík rovněž patří restauraci 
R-erko, která poskytla zázemí cca 25 
organizátorům a s naprostým přehledem 
zvládla obsluhu, nakrmení a napojení 507 
lidí a několika psů.

Věříme, že cyklistice a turistice 
v Protivíně se bude dál dařit a na shle
danou na jubilejním 30. ročníku „Ces
ty k Protivínu“, který se bude konat  
8. září 2018, se těší Sváťa Nečasová 
a celý organizační tým.

PS.: Opět se někteří účastníci ptali, kdy 
vlastně tento pochod vznikl. Takže na zá-
věr něco málo z historie. V roce 1979 se 
konal první pochod, navazoval na slav-
nější Švejkovku a konal se pravidelně 
až do roku 1989. Po sametové revoluci 
pořadatelé založili rodiny, chtěli se podí-
vat do světa, budovat kariéru, a tak na pří-
pravu této akce tzv. nebyli lidi. V roce 
1999 byla tradice obnovena a pokračuje 
až dosud, s jedinou výjimkou a tou byl 
rok 2002, kdy naše město a okolí postihla 
povodeň a většina pořadatelů pomáhala 
s uklízením následků po povodni.

S.N.
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Fotbalové informace
V srpnu zahájil novou sezónu jako první tým 
„A“, po něm postupně ostatní týmy. Změny 
v kádrech dospělých: „A“ přišli Uhlík a Kinkor 
(FC Písek), „B“ odešel Srkal (Milenovice).

„A“ Jiskra Třeboň – FK Protivín 1:1 (1:1)
Góly: 10. Průcha – 24. J. Vorel.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Hála, R. Vojta, 
Zach – J. Vojta (80. Fiala), Zb. Vorel, Kinkor, 
Růžička (90. Sládek) – Moravec – J. Vorel. 
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: P. Tůma – Kinkor, celý tým
Domácím citelně scházel zraněný Lonsmín, 
Protivínu zase dirigent Prášil, který si plnil 
trenérské povinnosti s Pískem. Hosté ještě 
v týdnu upekli přestup talentovaného Jiřího 
Kinkora (19) z Písku. Nastoupil na Prášilově 
postu a zahrál výborně. Třeboň šla do vedení 
už po deseti minutách, kdy P. Tůma vyvezl míč 
na polovinu hřiště, vysunul po křídle Holzepla 
a přihrávku před branku zužitkoval dorážející 
Martin Průcha. Za čtvrt hodiny přišla protivín-
ská odpověď. Hosté byli za zvýšenou aktivitu 
odměněni vyrovnávacím gólem kapitána Jaro-
míra Vorla, který hlavou zužitkoval centr bratra 
Zbyňka. V dalších minutách si obě mužstva 
vypracovala další vyložené příležitosti, domácí 
nastřelili z rychlého protiútoku tyč, obrovskou 
možnost zahodil na začátku druhé půle J. Vorel, 
který neproměnil samostatný únik. Remíza 
byla zasloužená.

FK Protivín – Sokol Sezimovo Ústí 4:0 (1:0)
Góly: 4. a 73. J. Vorel, 50. Prášil, 90. Moravec.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Hála, 
Zach (71. Vojík) – Moravec, R. Vojta, Zb. Vorel, 
Prášil, Fiala (46. Růžička) – J. Vorel. Trenér 
Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Moravec, J. Vorel, Prášil, celý 
tým – Hoffmann
Nováček přijel do Protivína bez zkušeného 
Bartesky a než se pořádně rozkoukal, už 
ve 4. minutě poprvé inkasoval od Jaromíra 
Vorla. Domácí měli další šance, mj. Zb. Vorel 
nastřelil břevno, ale zlobili i hosté. V prvním 
poločase se hrál naprosto vyrovnaný zápas 
a nic nenasvědčovalo tomu, že utkání skončí 
vysokým vítězstvím našeho týmu. Sokolové 
zahrozili poprvé po čtvrt hodině, ve 24. minutě 
měl jedinečnou možnost vyrovnat Hoffmann, 
avšak sám před Hanusem nasměroval křížnou 
ránu těsně vedle tyče. Druhá polovina začala 
jako přes kopírák té první. Sezimoústečtí opět 
prospali začátek. Šmídovu chybnou rozehrávku 
zachytil na prostředku hřiště Zbyněk Vorel, pro-
běhl s míčem až k brance a jako na stříbrném 
podnose servíroval Ondřeji Prášilovi. Hosté 
od té chvíle sklopili hlavy a domácí ovládli 
hřiště. Výjimkou byla 60. minuta, kdy únik 
hostujícího hráče zastavil včas vracející se 
Hála. V 73. minutě přišla od Sezimoústeckých 
další zbytečná ztráta míče na půlce, toho využil 
Moravec a v šestnáctce ideálně našel Jaromíra 
Vorla, který měl dostatek času si míč zpracovat 

a zakončit. V závěrečné minutě se dočkal i ak-
tivní Jan Moravec, když učebnicově zakončili 
s Prášilem rychlý protiútok do otevřené obrany.

FC ZVVZ Milevsko – FK Protivín 1:1 (1:1)
Góly: 38. Sedlák - 22. Rothbauer.
Protivín: Hanus – Rothbauer (57. Kinkor), 
Uhlík, Hála, Vojík – J. Vojta, R. Vojta, Zb. Vorel, 
Prášil, Růžička – J. Vorel. Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Komárek, Koutník – Prášil, 
Hála
Utkání s velkým množstvím faulů skončilo 
smírně. Vzduchotechnici měli na těžkém terénu 
častěji míč na kopačkách, ale ve 22. minutě 
nepokryli levou stranu, do šestnáctky se vřítil 
obránce Václav Rothbauer a křížnou střelou 
překonal brankáře. Domácí se dlouho nemohli 
přes dobře organizovanou obranu Protivína 
prosadit. Povedlo se jim to až sedm minut před 
pauzou. Rychlý protiútok ještě skončil vedle 
Hanusovy tyče, ale vzápětí po hezké kombinaci 
před šestnáctkou Sedlák a bezpečně vyrovnal. 
Druhý poločas už žádný gólový moment ne-
přinesl. Milevsko mělo mírnou převahu, častěji 
hrozilo, ale k vítězné brance se nedopracovalo 
ani v nervózním závěru.

FK Protivín – TJ Osek 8:1 (5:0)
Góly: 2., 17. a 36. Prášil, 9., 22. a 79. J. Vorel, 
50. Rothbauer, 68. Moravec – 75. Říský.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík, Hála, 
Vojík – Prášil (68. Zach), R. Vojta, Zb. Vorel, 
Moravec, Kinkor (56. Růžička) – J. Vorel. 
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: celý tým – nikdo
Domácí připomínali dobře namazaný stroj 
a ve 22. minutě svítil na ukazateli skóre 
stav 4:0. A když s chutí hrající Ondřej Prášil 
zkompletoval hattrick, diváci v hledišti začali 
odhadovat, kolik jich domácí soupeři nasypou. 
V první půli proměnili Protivínští pět ze sedmi 
šancí. Po obrátce tomu bylo naopak. Z deseti 
dali jen tři. Začali kolotočem, který vyústil 
v gól Václava Rothbauera, ale pak se za stálé 
převahy přeháněli v zahazování tutovek. Pro-

V sobotu 2. 8. zahájila svou soutěž i mladší přípravka II, naši benjamínci, z nichž většině ještě není ani 6 let.
Na snímku R. Pexídra po zápase v Čížové. Stojící (zleva): T. Kropáček – trenér, M. Staněk, D. Podlešák, M. Hořejší, 
M. Malý, T. Hronek, A. Čáka, M. Daniel, M. Kropáček, L. Kropáčková – vedoucí, Sedící: V. Pexídr Ležící: J. Čáp

NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY  
PROTIVÍNSKÝCH HOKEJBALISTŮ
24. 9. 13:00 Protivín  
TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice

8. 10. 10:30 Protivín 
TJ Platan Protivín – SK HC Rosa

22. 10. 13:00 Protivín 
TJ Platan Protivín – HBC Prachatice C

sadil se až Jan Moravec v 68. minutě, který 
zvýšil na 7:0. Hosté toho směrem dopředu 
moc neukázali, ze tří možností se ujala až ta 
poslední, když Jakub Říský hlavičkou pod 
břevno zaznamenal čestný úspěch Oseka. Jako 
poslední se zapsal do střelecké listiny Zbyněk 
Vorel a uzavřel gólové hody na 8:1. Kluci za-
hráli výborně, trenér Kobetič vyzdvihl výkon 
celého mužstva.

„B“
Bernartice B – Protivín 3:1 (0:0)
Branka: Janeš
Hosté vzhledem k souběhu zápasů všech 
tří mužstev (A, B, dorost, k tomu dovolené 
a prázdniny) odjeli pouze s 9 hráči, přesto 
na hřišti soupeře drželi remízu a domácí roz-
hodli až samotném závěru.
Protivín – Čížová B 3:0 kont.
Hosté se k zápasu nedostavili.
Kostelec nad Vlt. – Protivín 0:2 (0:1)
Branky: M. Soumar, Šedivý
Protivínští zahráli velmi dobře, podařilo se 
jim vstřelit branku, potom utkání kontrolovali 
a v závěru své vítězství ještě pojistili.

„D“
Katovice – Protivín 2:0 (1:0)
Protivín – Vitějovice /Netolice 5:1 (3:0)
Branky: Jíra 2, Morej, Studený, Měšťan
Mirotice – Protivín 3:7 (2:3)
Branky: Ludvík 2, Studený 2, Jíra, Morej, 
Šedivý

Starší žáci
ProtivínZáhoří – Vodňany 12:1 (5:0)
Branky: Urban 5, Kápl 3, Pikl, Sochora, Vik-
tora, Kožmín
Slavia ČB – ProtivínZáhoří 1:2 (0:1)
Branky: Sháněl, Sochora

Ml. žáci 
ProtivínZáhoří – Vodňany 1:4 (0:3)
Branka: Král
Slavia ČB – ProtivínZáhoří 6:3 (5:1)
Branky: Kožmín, Král, Kubec
Pokud někoho zarazilo Záhoří, pro mužstvo 
starších žáků jsme museli vytvořit společenství 
se Sokolem Záhoří z důvodu velmi malého 
počtu hráčů v této věkové kategorii. Poprvé 
v historii klubu.

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Tajenka (1. – 3. díl), které píše sám život.  Hans Christian Andersen
Vyluštěnou tajenku zašlete do 2. října na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z červencových novin vyhrává David Vokatý z Vodňan.  Blahopřejeme!

Jan Seidl na Mistrovství světa BMX v USA

Je dobojováno. Na mistrovství 
světa v americkém státě Jižní Karolína 
ve městě Rock Hill, kam se protivínský 
bikrosový jezdec Honzík Seidl vydal 
s rodiči a sestrou Johankou v polovině 
prázdnin, se po umístění v rozjíždkách 
2, 2, 2, za jedním z amerických finalistů 
posunul do osmifinále, kde dojel třetí 
za pozdějšími finalisty z Francie a Dán-
ska. Ve čtvrtfinále jeli závodníci od star-
tu velmi na těsno až do první zatáčky, 
před kterou Honzíka skřípli, vycvakl 
pedál a na rychlé a nekompromisní trati 
už stačil dojet pro 6. flek, což znamená 
21. – 24. místo na světě. Mohlo to být 
lepší, ale nedostatek tréninku na takto 
rychlé dráze s konkurencí, která je o 2 

levely dál a ve vedru kolem 37 stupňů, 
je to slušný výsledek. V kategorii 12 let 
startovalo 111 jezdců z celého světa.

Odvážíme si z USA spoustu nových 
poznatků a zkušeností. Děkujeme všem 
za podporu.

Výsledky:
1. místo Australan Thomas Tucker

2. místo Hjalte Bech Feldt (S Honzíkem 
bojuje vždy na evropských závodech).

– Američanů startovalo na MS okolo 
600 jezdců. Celkem se zúčastnilo přes 
3 tisíce závodníků.

Honzík Seidl při výměně dresů s Američanem Joshem Terisem 
 ze stejné kategorie 12 let.
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Horská kola a Jakub Říha

Prázdninové měsíce jsou pro bikery 
obdobím plné závodní sezóny. I pro Ja
kuba Říhu to byly měsíce tvrdé závodní 
dřiny.
• Stihl si zajet sjezd na evropské scéně 

v rakouském Schladmingu, kde v ma-
lém finále obsadil 7. místo a celkově 
ve finále zajel 25. nejrychlejší čas.

• Dalším závodem evropského poháru 
ve sjezdu byl jediný závod v České 
republice a to na šumavském Špičáku. 
Na této „domovské“ trati obsadil výbor-
né 10. místo.

• Vrcholový závod nejlepších světových 
bikerů – CRANKWORX – který se 
jel letos poprvé v Evropě v rakouském 
Innsbrucku, si Jakub nemohl nechat 
ujít. S vysokým startovním číslem 371 
zajel velice dobrý čas, který ho na celou 
hodinu vynesl do HOT SEATu – křesla 
pro průběžně nejrychlejšího jezdce. 
Nakonec z toho bylo slušné 42. místo 
a celková spokojenost.

• Na domácí scéně se jelo mistrovství 
republiky v Koutech nad Desnou, kde 
ale úplně nevyšla finálová jízda a bylo 
z toho 6. místo.

• V průběhu léta si Jakub odskočil ještě 
na městský sjezd do Příbrami, který 
vyhrál.

• Hlavní pozornost v letošní sezóně ale 
Kuba věnuje závodům ENDRO SERIE. 
Během léta se jely závody na Ještědu, 
Zadově, Malé Morávce a ve slovenské 
Kálnici. Kromě závodu na Ještědu, 
kde se potýkal s technickými problémy 
(přetržený řetěz, proražená guma) a bylo 
z toho 7. místo, byly další dva závody 
s umístěním na 2. a 3. místě. Ze závo-
du CENTRAL EUROPEN ENDURO 
v Kálnici na Slovensku si přivezl 2. 
místo. Z letošní série zbývá ještě závod 
na Špičáku v září.

 Celkově můžeme Kubovi k výborné 
sezóně pogratulovat.

Kdo máte rádi pohyb, přidejte se k nám! 

Od středy 20. září 2017 začínají pravidelné 
lekce Zumby od 18 hodin ve sportovní hale 
ZŠ Protivín!

Pozvánka k zápisu dětí na kurzy Dětského 
aerobiku v Protivíně a v Písku.

Nově otevíráme dětské kurzy Pole dance 
ve For Body studiu v Písku (pro děti od 8 
let).

Informace naleznete: www.forbodystudio.
com

POZVÁNKY

V pátek 20. července se konaly světo
vé hry neolympijských sportů v polské 
Wroclawi – THE WORLD GAMES 
WROCLAW 2017, kde byla i Chanbara 
(sportovní boj s meči). Za český tým se 
zúčastnil i trenér protivínského taekwon
da Milan Zobal, který získal 3. místo 
v boji s krátkým mečem.

Turnaj byl organizován pod záštitou 
japonského konzulátu. Zúčastnilo se ho 
celkem 7 národních výprav z Polska, Japon-
ska, Itálie, Francie, Maďarska, Slovenska 
a České republiky.

Chanbara byla předvedena i na proti-
vínských slavnostech a také na akci Město 
lidem v Č. Budějovicích. V Protivíně si 
tento sport mohou vyzkoušet nejen děti, 
ale i dospělí. Od září probíhají pravidelné 
tréninky společně s taekwondem.

Josef Kubička

BRONZ PRO  
MILANA ZOBALA

Poslední červnovou sobotu se nohej
balisté Slavoje Protivín zúčastnili tradič
ního turnaje trojic ve Vráži. Celkem šest 
týmů se utkalo systémem každý s každým 
a rodinný tým Vařečků: Karel, Pavel a Ond-
ra, po dvou výhrách a třech prohrách obsadil 
čtvrté místo.
Pořadí:
1. Plovárna Písek
2. Nová Vráž čp. 1
3. Hasiči
4. Slavoj Protivín
5. Nekopové
6. Sebranka

Další turnaj, kterého se nohejbalisté 
Slavoje účastnili, byl v Myšenci. Uspořá-
dal ho Láďa Černický za pomoci Tomáše 
Monzera a myšeneckých nohejbalistů. 
Po odřeknutí některých mužstev se turnaje 

NOHEJBAL SLAVOJE PROTIVÍN
zúčastnilo pět týmů. V první fázi turnaje se 
hrálo systémem každý s každým a do další 
fáze play off postoupily první čtyři týmy.

Za krásného letního počasí, hojnosti 
jídla a pití vzešlo následující pořadí:
1. Dubáci Dubský Luboš, Černický 

Láďa, Petrus Marek
2. Starostové Hlaváč Jarda, Bláha Petr, 

Kanda Míra
3. Vařečkové Karel, Pavel, Ondra
4. Kikinovci Kieweg Jirka, Zoch  

Martin, Studený Kuba
5. Vokáčci Vokatý David, Faktor  

Milan, Kortus Láďa

Doufám, že příštího turnaje, který Láďa 
Černický určitě rád uspořádá, se zúčastní 
více mužstev.

Karel Vařečka


