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NOVÝ CHODNÍK NA LIBOCHOV

XII.MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
SOBOTA 25. SRPNA 2018

Podrobný program naleznete uvnitř novin.

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky
Od pátku 24. 8. 2018 od 12 hodin do soboty  
25. 8. 2018 do 24 hodin bude z důvodu 
konání  Městských  slavností  protivín-
ských  přemístěna  autobusová  zastáv-
ka  z Masarykova náměstí do ulice  
Komenského.

L. Štěpánová,
FO-správa majetku

V  měsíci  červnu  letošního  roku  jsme 
se  rozhodli  vyměnit  starý  a  poškozený 
asfaltový  povrch  chodníku  na  Libochov. 
Po  odstranění  živičného  krytu  chodníku 
byly  nově  osazeny  silniční  obrubníky 
z  jedné  strany  a  betonové  obrubníky  ze 
strany druhé. Následně byla položena vrstva 

štěrkopísku a poté položena zámková dlažba 
v celé délce chodníku cca 220 bm. Věříme, 
že  jsme  vybudováním  nového  chodníku 
zlepšili přístup obyvatel Libochova k jejich 
domovům.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA

Vybráno z usnesení RM dne 21. 6. 2018

– souhlasí
 s uzavřením Dodatku č. 1 týkajícího se udělení sou-

hlasu k pokácení 26 ks dřevin a odstranění 1875 m2 
křovin na pozemcích p. č. 2783/4 a 2963 v kú Protivín 
ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze dne 26. 11. 2015

– souhlasí
 s  uzavřením Dohody o  narovnání podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi městem 
Protivín a Římskokatolickou farností Protivín a Řím-
skokatolickou farností Myšenec

 a doporučuje
 zastupitelstvu města schválení Dohody o narovnání
– bere na vědomí
 ručně psaný zápis kroniky města Protivín za rok 2017 

včetně počítačově zpracované kroniky a  přílohové 
části předložené kronikářkou A. Lieblovou,

 dále bere na vědomí
 fotodokumentační část kroniky za rok 2017 zpraco-

vanou Ing. J. Fialovou, vše zpracované a vedené dle 
zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí;

 schvaluje
 za  pečlivou a  zodpovědnou práci mimořádnou 

odměnu kronikářce města v navrhované výši

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení na  zajištění akce 

„Bezbariérové parkoviště u zdravotního střediska“
 a souhlasí
 s obesláním těchto firem:
 1) TANGENTA s.r.o. České Budějovice
 2) KOČÍ, a.s. Písek
 3) LEKO Protivín
– souhlasí
 s pořádáním akce PLATANSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI dne 

28. 7. 2018 od 13:00 do 04:00 hod. v areálu pivovaru
– bere na vědomí
 předložený zápis z jednání komise zdravotní a sociální
 a souhlasí
 s pronájmem bytu v Domě zvláštního určení (DPS), 

Masarykovo nám. 21, Protivín
Pokračování na straně 3   

Usnesení ZM ze dne 28. 6. 2018
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 

usnesení ze zasedání ZM konaného dne 29. 3. 2018
2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 

pozemku p. č. 476/8, ost. plocha, ost. komunikace 
v kú Těšínov Protivína.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p.  č. 192/45, trvalý travní porost 
o vým. dle vyhotoveného GP v kú Myšenec.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p. č. 1012/1, ost. plocha, ost. komu-
nikace v kú Chvaletice u Protivína.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
Dohody o  narovnání podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi městem Protivín a Řím-
skokatolickou farností Protivín a  Římskokatolickou 
farností Myšenec.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Rozpočtové 
opatření ZM č. 2/2018 v předloženém znění.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Závěrečný 
účet města Protivín za rok 2017 s výrokem: bez výhrad. 
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Zprávu o pře-
zkoumání hospodaření města Protivína za rok 2017.

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

2.8.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (vodo-
vod, kanalizace) mezi Karolínou Vandovou a městem 
Protivín.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v souladu 
s  ustanovením § 67 a  § 68 zákona č. 128/2000 
Sb., zákon o  obcích, ve  znění pozdějších předpisů, 
počet členů zastupitelstva města na volební období  
2018 – 2022 na 21 členů.

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín bere na  vědomí 
změnu v Osadním výboru (OV) Chvaletice spočívající 
v tom, že na členství v OV Chvaletice na jednání OV 
dne 17. 4. 2018 rezignovala paní Slepičková, Chva-
letice a určuje jako nového člena OV Chvaletice paní 
Vidiečanovou, Chvaletice.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky
Ve dnech 27. 7.  2018 od 20 hodin do  
29. 7. 2018 do 24 hodin bude z důvodu 
konání tradiční protivínské pouti přemís-
těna autobusová zastávka z Masarykova 
náměstí do ulice Komenského.

L. Štěpánová,
FO-správa majetku
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY MOKRÝ VÝLET  
DRUHÁKŮ A ČTVRŤÁKŮ

Dne 21. června se uskutečnila tradiční 
exkurze žáků, kteří projevili zájem o to se 
podívat  do  Legolandu  v  Německu.  Díky 
brzkému  vstávání  tam  naše  výprava  do-
razila  takřka  ihned po otevření zábavního 
parku. Děti dostaly ve skupinkách rozchod 
a  v  rámci  celého  parku  si  mohly  užívat 
atrakcí dosyta po celý den. Nejoblíbeněj-

EXKURZE DO LEGOLANDU

ší  atrakcí  se  podle  očekávání  stala  vodní 
atrakce a horská dráha. Radost dětem dělaly 
ale  i  pirátské  lodě  s  vodními  děly,  stejně 
tak  střílečky  v  pyramidách  na  terč,  nebo 
let ohnivým drakem. Večer se všechny děti 
včas dostavily k odjezdu v pořádku a mnozí 
z nich i s nákupem lega.

Če

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

V pátek 29. června se jako již každo-
ročně zaplnila aula školy do posledního 
místečka, abychom se rozloučili s žáky 9. 
tříd. Letos naposledy přečetla svůj seznam 
16 žáků paní učitelka Mgr. Lucie Marková 
a seznam 17 žáků paní učitelka Mgr. Zuzana 

Foto Jana Houdková

Manová. Svými proslovy a hezkou písnič-
kou se rozloučili i žáci. Vřelá slova pronesl 
pan starosta Jaromír Hlaváč a závěrečnou 
řeč měl jako již tradičně pan ředitel Václav 
Křišťál.  Ocenil  žáky  knižními  odměnami 
za  úspěchy  v  didaktických  a  sportovních 

soutěžích  a  popřál  jim  zdárné  vykročení 
do života.

Nakonec vyhlásil sportovce roku, jímž 
se letos stal Karel Penc ze třídy 6. A.

Poté  deváťáci  naposledy  prošli  aulou 
vstříc novému životu na středních školách.

Když ve středu 13. června vystřídal 
vlnu veder vytrvalý déšť, my si řekli, že 
si náladu zkazit nedáme a vyrazili jsme. 
První část výletu chladno a všudypřítomná 
vlhkost opravdu nemohla ovlivnit. Dorazili 
jsme do Prachatic, rozdělili se na dvě skupi-
ny a vyrazili do Muzea loutek a do Muzea 
solné  stezky.  Navštívili  jsme  interaktivní 
expozice, kde si děti mohly samy vlastníma 
rukama vyzkoušet ražení mincí, mletí obilí 
na kamenném ručním mlýně, hledání dáv-
ných střepů a artefaktů jako praví archeolo-
gové. Na druhém místě nám milí průvodci 
umožnili v suchu a teple posvačit a zahrát si 
divadlo s velkými vodícími loutkami. Podle 
vlastního scénáře jsme hráli jako profesio-
nálové. Vždyť nás taky prohlídka všech těch 
krásných divadélek, loutek, masek k tomu 
přímo inspirovala. Ve třídě hrajeme divadlo 
moc rádi, v Muzeu města Protivín jsme si to 
taky užili, ale tady to bylo nejlepší. Možná 
proto, že divadelní scéna je tu v prostředí cit-
livě přebudované konírny krásného domu, 
který býval zájezdním hostincem. 

Ve chvíli, kdy jsme si v duchu přáli, aby 
aspoň na moment ten déšť ustal, začalo lít 
jako z konve a my byli rádi, že nastupujeme 
do našeho autobusu. Před námi bylo něco, 
co bychom si za nic na světě nenechali ujít. 
Díky tatínkovi našeho kamaráda Jirky Bízka 
jsme  se  mohli  těšit  na  pozorování  zubrů, 
praturů  a  bizonů  na  farmě  v  Křišťanově. 
Pan Bízek nás doprovodil až na místo, kde 
nás velmi ochotně a vstřícně provedl pan 
vedoucí.  Jeho  výklad,  hluboké  znalosti 

Pokračování na straně 12   
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 3. 9. 2018
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 17. 9. 2018  

Dovolte mi Vás informovat o dokonče-
ní  rekonstrukce  dvou  bytových  jednotek 
v Družstevní ulici, a to bytů 2+1 a 3+1. Tyto 
byty nám byly předány a jako prázdné jsme 
je mohli kompletně opravit. Stavební práce 
spočívaly ve vybudování nových sociálních 
zařízení, kde místo van byly osazeny spr-
chové kouty, v provedení nových obkladů 
a dlažeb, rozvodů elektrické energie, topení, 
osvětlení,  položení  podlahových  krytin, 
osazení nových dveří a v neposlední řadě 
v nové výmalbě.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

DVA ZREKONSTRUOVANÉ BYTY 
MAJÍ NOVÉ NÁJEMCE

Foto Josef Veselý

V současné době probíhají dokončovací 
práce v rámci rozsáhlé rekonstrukce 2. patra 
budovy  Městského  kulturního  střediska 
Protivín  včetně  knihovny.  Od  23.  června 
je uzavřena knihovna a provoz kulturního 
střediska omezen. Uskutečnila se kompletní 
výměna  původních  oken  patra  a  chodby,  
nová  elektroinstalace  včetně  datových 
kabelů,  výměna  osvětlení,  rekonstrukce 
sociálních zařízení, pokládka nového  lina 
a  dlažby,  částečná výměna  starých  radiá-
torů  topení. V kancelářích bude vyměněn 
původní nábytek za nový.

Věříme, že i naši občané se budou v no-
vých prostorách cítit příjemně.

Poděkování patří městu Protivín, které 
tuto akci z velké části financuje.

Sylva Karfíková,
ředitelka MěKS

Rozsáhlá rekonstrukce kulturního střediska

Poděkování
Z důvodu odstěhování se zanikl mandát 

členu Zastupitelstva města Protivín Ing. Jiří-
mu Morávkovi, který zároveň po téměř celé 
volební období pracoval jako předseda kon-
trolního výboru zastupitelstva. Za tuto práci 
pro město Protivín Ing. Morávkovi děkuji.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA

  Dokončení ze strany 1

– schvaluje
 Smlouvu o dílo s G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, 

České Budějovice, jejímž předmětem je v  rámci 
projektového záměru „Rekonstrukce sportovní haly 
na adrese Komenského 4, Protivín“ zpracování žá-
dosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu; 
smluvní cena je 150.000,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu jejím podpisem

– schvaluje
 Vnitřní směrnice 1. Mateřské školy Protivín (Orga-

nizační řád, Provozní řád, Školní řád, Pracovní řád, 
Směrnice k  vedení účetnictví, Směrnice k  vedení 
pokladny, Směrnice k finanční kontrole, Vnitřní pla-
tový předpis, Směrnice pro poskytování cestovních 
náhrad, Směrnice k BOZP, Směrnice k používání FKSP, 
Směrnice ke školnímu stravování a vnitřní řád školní 
jídelny, Směrnice k závodnímu stravování) s účinností 
od 1. 7. 2018

– schvaluje
 plán provedení mimořádných inventur k 30. 6. 2018 

v příspěvkových organizacích 1. MŠ Protivín a MŠ Krč, 
a to v souvislosti s jejich sloučením od 1. 7. 2018
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Na fotografii zleva: Kryštof Syrový, Matěj 
Němejc, Lukáš Sobkovčík, Adam Šuta

Červen ve 2. MŠ Protivín

Ani jsme se nenadáli a je tu konec 
školního roku. Červen byl důležitý hlavně 
pro předškoláky, kteří se loučili se školkou 
slavnostně na Městském úřadě v Protivíně. 
Starosta  města  pan  Jaromír  Hlaváč  jim 
popřál  mnoho  úspěchů  v  základní  škole 
a rozdal jim dárečky. Radost měly děti dvoj-
násobnou, protože dárky dostaly i od paní 
ředitelky a společně se i s učitelkami na pa-
mátku vyfotily.
•  Hlavní akcí měsíce června byla tradiční 

„Kouzelná  noc  ve  školce“  tentokrát 
na indiánské téma. Děti si vyrobily indi-
ánské čelenky s pravými péry a ve čtvr-
tek 14. 6. přišly do školky ještě jednou 
v 18 hodin. Nejdříve se na zahradě konal 
malý  koncert  pro  rodiče,  kde  skupina 
dětí pod vedením učitelky předvedla, co 
už umí zahrát na flétničky. Pak už začal 
indiánský večer pouze pro předškoláky. 
Indiáni měli najít a vyléčit nemocného 
náčelníka Tašatunku.  Nejdříve  rozluš-
tili rozstříhanou mapu a vydali se plnit 
různé úkoly, za něž získali vždy jedno 
péro.  Za  zvuků  bubnů  hledali  živou 
vodu a provázek, který postupně nava-
zovali z několika částí. Vše se podařilo, 
náčelníkovi předali léčivé dary a Taša-
tunka společně s  indiány  tančil kolem 
„teepee“ a dýmu z léčivých bylin. Děti 
si  užily  spoustu  legrace  a  překvapení. 
Společně  si  na  zahradě  pochutnaly 
na zapékaných toustech, zvládly večerní 
hygienu a po pohádce se uložily v herně 

k noclehu. Objevilo se i několik slziček, 
ale s učitelkami děti nakonec všechno 
zvládly. Určitě budou na noc ve školce 
dlouho vzpomínat.

•  Předškoláci  ještě  v  předposledním 
červnovém  týdnu  stihli  na  obecním 
úřadě přivítat „nové občánky“ hezkým 
hudebním programem.

•  Pak přišel poslední den a děti se kytič-
kami  rozloučily  se  svými  učitelkami. 
Přejeme všem dětem krásné prázdniny.

VLČATA  
NA KRAJSKÝCH  

ZÁVODECH
O víkendu 22. – 24. června se proti-

vínská vlčata vydala do „boje o Tróju“. 
Celé krajské závody vlčat a světlušek se 
totiž nesly v duchu Trojské války. Pro 
většinu vlčat to bylo první spaní ve sta-
nu,  pro  některé  úplně  první  přespání 
mimo  domov.  Protivínští  Kamzíci  se 
však  ničeho  nezalekli,  vzali  se  za  ra-
mena a šli do boje! Vybojovali 7. místo 
z dvanácti zúčastněných hlídek a domů 
odjížděli s úsměvem na tváři! Patří jim 
velká pochvala!

Rok a dva měsíce uplynuly od první 
návštěvy psovodů Policie ČR v naší ma-
teřské škole.

Ve středu 6. června přijeli členové 
Skupiny základních kynologických čin-
ností v Písku z Oddělení služební kyno-
logie ukázat dětem výcvik a již získané 
dovednosti svých psů.

Nadpraporčík  Dupal  s  německým  ov-
čákem Galem předvedl, jak jeho svěřenec 
reaguje na povely zvukové i posunkové – to 
v situacích, kdy je třeba zachovat naprostý 
klid.  Klukům  a  holčičkám  se  líbilo,  jak 
na pouhé mávnutí ruky či náklonu těla po-
licisty pes provede, co je třeba. Praporčík 
Víta se svým psem Chicem a podpraporčík 
Růžička  s  Homerem  ukázali,  jak  jejich 
svěřenci dokážou zneškodnit útočníka nebo 
pachatele rychlým doběhnutím, chycením 
za oděv a držením až do příchodu policis-
ty. Zvlášť klukům se líbilo, že psi dovedli 
vyčenichat třeba i ukrytou zbraň v prostoru 
zahrady naší mateřské školy.

Na závěr poutavých ukázek se děti moh-
ly pánů psovodů ptát na vše, co je zajímalo. 
Dozvěděly se například, že správný psovod 
musí  být  dostatečně  vysoký  (nejméně 
180 cm) a silný (alespoň 80 kg), aby svého 
psa  zvládl,  a  také,  že  si  psa,  který  je  mu 
svěřen, vychovává i cvičí sám již od štěněte. 
Děti viděly i jizvy po zraněních, které svým 
pánům psi během výcviku dokázali udělat.

Když bylo po všech ukázkách a psi se 
vrátili do svých klecí v přívěsu policejního 
auta, vyzkoušely si děti, jak těžké jsou pravé 
neprůstřelné vesty. Během podívané  jsme 
se všichni přesvědčili, že je práce u policie 
náročná, ale pro mnohé přítomné děti atrak-
tivní, protože nemálo chlapců se policistou 
touží stát. Závěrečný potlesk byl odměnou 
za pěkně strávené letní dopoledne.

Eva Cimburová

Policejní psi  
podruhé v 1. MŠ
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce
  Během dne 15. června probíhala na Pí-

secku  šestihodinová  rozsáhlá dopravně 
bezpečnostní akce, do které se zapojilo 
na čtyřicet dopravních policistů z celého 
Jihočeského kraje. Auto teamy, moto tea-
my i policejní vrtulník. Policisté se zamě-
řovali na neukázněné a hazardující řidiče. 
Akce byla zaměřena převážně na hlavní 
tahy na Prahu a na České Budějovice. 
Letní  sezóna  cest  na  dovolené  je  již 
v plném proudu, dopravní policisté chtěli 
touto akcí mimo jiné upozornit všechny 
řidiče, aby neriskovali zdraví a životy své 
i ostatních účastníků silničního provozu, 
a aby cesty za prázdninami končily vždy 
šťastnými návraty domů.

  Podporu pozemním auto a moto hlídkám 
poskytovali kolegové z letecké služby, 
kteří  dokumentovali  celá  přestupková 
jednání a předávali důležité informace 
o  pohybu  a  chování  řidičů  policistům 
na silnicích.

 „Kdo chvátá, nedojede!“ Policisté 
kontrolovali  dodržování  povolených 
rychlostí. Rekordmanem v negativním 
slova smyslu byl řidič, který jel bezmá-
la 180 kilometrovou rychlostí, celkem 
zjistili 78 překročení.

 „Nemyslíš, zaplatíš!“ Alkohol za vo-
lant  nepatří,  přesto  policisté  odhalili 
během dne tři řidiče pod vlivem.

  „Věnuj se přípravě vozu, vraky na sil-

Dne 9. června proběhlo na česko-
budějovickém výstavišti slavnostní vy-
hodnocení a udílení cen potravinářské 
soutěže CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY 

Úspěch Pekárny a cukrárny KLAS z Protivína
pořádané Regionální agrární komorou 
Jihočeského kraje v rámci festivalu Beko 
Fresh. Této  soutěže  se  zúčastnilo  39  vý-
robců se 106 výrobky. Protivínská Pekárna 
KLAS se soutěže účastní již řadu let a ten-
tokrát  tomu  nebylo  jinak.  Cílem  pekárny 
a cukrárny je propagace kvalitních potravin.

Výrobky  do  soutěže  musí  splňovat 
několik přísných kritérií. Jedním z nich je 
používání  surovin  z  regionu  a  především 
záleží  na  jejich  chuti.  Každý  výrobce 
může  nominovat  deset  výrobků.  Pekárna 
KLAS nominovala čtyři produkty ze svého 
sortimentu: štrúdl jablečný, chodský koláč, 
cheesecake borůvkový a větrník karamelo-
vý. Nejlepší a nejchutnější vybere odborná 
komise. Vítěz získá právo užívat ochrannou 
známku  Chutná  hezky  jihočesky.  Jako 
každý  rok  byla  konkurence  velice  silná, 
přesto se podařilo protivínské pekárně uspět 
opět  na  výbornou.  Získala dvě ocenění 
– 1. místo za štrúdl jablečný a 2. místo 
za cheesecake borůvkový. Dále získala 
právo užívat ochrannou známku Chutná 
hezky jihočesky za chodský koláč, kde jí 
cena utekla o jeden bod.

Ceny  a  certifikáty  převzala  vedoucí 
výroby  Renáta  Cupanová.  Toto  ocenění 
je  jedno  z  dnes  již  dlouhé  řady  různých 
potravinářských  soutěží,  které  pekárna 

získala a vypovídá o tom, že další úspěch 
je logickým výsledkem dlouhodobě kvalitní 
práce 50 zaměstnanců protivínské pekárny.

Tímto bych všem zaměstnancům chtěla 
poděkovat.

Irena Kubová,
marketingový manažer

nice nepatří!“  Policisté  odhalili  23 
vozidel ve špatném technickém stavu.

 „Že čára není zeď?“ Tato lehkovážná 
věta  již  stála  spoustu  lidských  životů. 
Nebezpečné předjíždění je jedním z nej-
nebezpečnějších manévrů šoférů. Také 
dnes jsme bohužel zaznamenali několik 
takových.

 „Pásy prosím!“ Pro někoho automatic-
ká věc, osm řidičů dnes nepřipoutání se 
stálo jen pokutu, v případě nehody by 
následky byly jistě bolestnější.

  Dopravní  policisté  celkem zjistili  130 
dopravních přestupků. Většinu vyřešili 
uložením pokut na místě, čtrnáct nejzá-
važnějších  zpracovávají  na  oznámení 
správnímu úřadu.

  Bezpečné silnice jsou náš společný cíl! 
Dodržujte pravidla,  předvídejte,  buďte 
pozorní a věnujte péči svému vozu.

  Nezapomínejte také na ohleduplnost a to-
leranci vůči všem ostatním na silnicích.

Vyhrožování
  Protivínští  policisté  prošetřují  případ 

vyhrožování  mezi  bývalými  partnery. 
Již od května  letošního roku měl muž 
prostřednictvím  telefonu  vyhrožovat 
bývalé partnerce újmou na zdraví, ta se 
počátkem června obrátila na policisty. 
Policisté případ prošetřovali pro pode-
zření ze spáchání trestného činu nebez-
pečné  vyhrožování  a  také  porušování 
domovní svobody.

Zákaz řízení
  Ve  zkráceném  přípravném  trestním 

řízení,  a  to pro podezření  ze  spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí  a  vykázání,  řešili  policisté 

protivínského  obvodního  oddělení 
případ  muže,  který  usedl  za  volant, 
ačkoli  má  vysloven  zákaz  řízení.  Dne 
4.  června  policisté  muže  po  patnácté 
hodině kontrolovali na Pivovarské ulici 
poté, co vystoupil po jízdě z osobního 
vozidla. Místní muž má uložen zákaz až 
do března příštího roku.

Vloupání do domu v rekonstrukci
  Dne  9.  června  odpoledne  vyjížděli 

policisté  k  případu vloupání  do domu 
v  rekonstrukci  v  Protivíně.  Zatím  ne-
zjištěný pachatel  se  do  objektu dostal 
někdy v době od konce dubna do počátku 
června  a  odcizil  zde  nářadí,  vysoušeč 
vlhkosti, vinotéku, výčepní zařízení i fi-
nanční hotovost. Škoda přesahuje 72 tisíc 
korun. Policisté případ dále prošetřují.

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 28. 6. 2018

– souhlasí
 s pronájmem části pozemku p. č. 1199/1, ost. plocha, 

manipulační plocha o vým. cca 40 m2 v kú Maletice 
firmě Country-invest s.r.o. se sídlem Maletice 38

– schvaluje
 Smlouvu o dílo s G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, 

370 01 České Budějovice, jejímž předmětem je v rám-
ci projektového záměru „Pořízení automobilu“ pro 
potřeby OS Pečovatelská služba Protivín, zpracování 
žádosti o dotaci, zpracování studie proveditelnosti 
a  zkompletování příloh žádosti o  dotaci; smluvní 
cena činí 35.000,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
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V dnešní době velmi intenzivní zeměděl-
ství v krajině má za následek stálý úbytek 
drobné zvěře v přírodě a je důsledkem špatné 
reprodukce drobné zvěře. Je nepochybné, že 
i další vlivy mají nezanedbatelný vliv na ten-
to proces. Úbytek vody v krajině, nedostatek 
úkrytů a potravy a dále rušení zvěře např. 
volně pobíhajícími (čtyřnohými mazlíčky) 
psy. Nejedná se jen o drobnou zvěř, jako jsou 
bažanti, koroptve a zajíci, ale jde například 
i o drobné ptactvo, hraboše, brouky, motýli 
a další hmyz. Tyto změny můžeme pozorovat 
všichni, téměř každý má na zahradě např. jen 
malé krmítko pro ptáky. Není to tak dávno, 
kdy  jsme mohli  pozorovat  spoustu druhů 
sýkorek, hýla, strakapouda, strnady, čížky, 
křivky, dlasky,  lidušky, pěnkavy, konipás-
ky, lejsky, drozdy, pěnice, cvrčilky, vrabce 
a mnoho dalšího ptactva. A dnes jsme rádi, 
že tam přilétne hejno vrabců, občas sýkor-

Myslivci zazvěřovali honitbu

ka koňadra, kos černý a hrdlička zahradní. 
Těchto změn si již dlouho všímají i myslivci, 
kteří jsou s přírodou neodmyslitelně spjatí 
a snaží se jí porozumět a pomáhat. Již v dří-
vějších letech se Myslivecký spolek Platan 
Protivín snažil o zazvěření krajiny v okolí 
Protivína bažantí a zaječí zvěří v lokalitách, 
kde byly vhodné podmínky pro přežití této 
zvěře. Ne vždy se to potkalo s očekáváním 
o  znovuobnovení  ubývající  zvěře.  Přesto 
jsme se znovu rozhodli to zkusit a nakoupili 
jsme mladou bažantí zvěř, převážně samičí, 
kterou jsme aklimatizovali ve voliéře přímo 
v naší honitbě. Byla vybrána lokalita Mile-
novice, kde byla zvěř vypuštěna do volné 
přírody. V této lokalitě se nachází dostatek 
vody,  křovin  a  remízků  pro  úkryt  zvěře 
a  rozmanitá  vegetace na polích. Myslivci 
zajistili  dostatek  krmení  pro  první  týdny 
po vypuštění bažantích slepic.

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s.
• poskytuje terénní pečovatelskou 

službu v Protivíně a okolních obcích 
– pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zvládání péče o  vlastní 
osobu, zajišťuje dohled nad uživate-
lem, nákupy, dovoz uživatele k lékaři, 
na úřady apod.

• základní sociální poradenství – jed-
nání s úřady státní správy

• pořádání společenských, kulturních 
a vzdělávacích akcí – posezení s har-
monikou, besedy s odborníky

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Mírová 146
398 11 Protivín

Telefon: 382 252 700
Mobil: 776 144 696
e-mail: sedmikraska.protivin@seznam.cz
www.sedmikraskaprotivin.cz

Projekt finančně podporují Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Jihočeský kraj 
a obce.

JSTE VE VĚKU,  
KDY UŽ NESTAČÍTE 
NA VŠECHNO SAMI?

OCITLI JSTE SE  
V NEPŘÍZNIVÉ  

ŽIVOTNÍ SITUACI
A POTŘEBUJETE  

POMOC?

V úterý 26. června se konala v sa-
lonku U Rychtářů 8. členská schůze 
Spolku Svaz zdravotně postižených 
Protivín. Zúčastnilo se jí 71 osob. 
Hostem  schůze  byl Václav  Křišťál, 
ředitel  Základní  školy  Protivín,  který 
přítomným  podal  informace  o  práci 
školy – dětí, učitelů i dalšího školního 
personálu.  Mluvil  o  prospěchu,  kázni 
a také o všeobecně známé nechuti dětí 
k pohybu. V Protivíně je nyní vybudo-
vána  řada sportovišť,  ale mládež stále 
víc lákají počítače.

Poté  předsedkyně  spolku  Danuše 
Hlouchová seznámila přítomné s dalším 
programem. Všichni  si  vyslechli,  co 
výbor  spolku  připravil  a  jak  pracoval 
v  předchozích  dvou  měsících,  které 
uplynuly od 7. členské schůze konané 
v měsíci březnu letošní roku.

Členové výboru připravili zájezd 
do zámečku Mitrowicz v Kolodějících 

Několik informací o Spolku  
Svaz zdravotně postižených Protivín

nad Lužnicí u Týna nad Vltavou. Pů-
vodně ohlášený termín zájezdu 5. září 
musel být z organizačních důvodů o dva 
dny posunut – zájezd se uskuteční v pá-
tek 7. září. Čas odjezdu v 9 hodin z Ma-
sarykova náměstí je nezměněn. Prosíme 
členy,  kteří  si  tuto  informaci  přečtou, 
aby  ji  sdělili  svým  známým. Všichni 
členové  výboru  budou  tuto  informaci 
ústně sdělovat všem přihlášeným.

Divadelní  představení  plánujeme 
na říjen nebo listopad. Vedení Jihočeské-
ho divadla v Českých Budějovicích zatím 
nezveřejnilo svůj program a tak musíme 
sledovat všechny divadelní  informace, 
aby  se  nám  podařilo  vybrat  vhodnou 
inscenaci pro naši věkovou skupinu.

Dva členové našeho spolku oslavili 
v letošním roce kulaté životní julileum 
– 80 let. Jménem celého spolku jim pa-
ní Hlouchová popřála a předala malou 
pozornost.

V  květnu  se  uskutečnil  zájezd 
do Českých Budějovic na jarní výstavu 
HOBBY. Účast byla nízká – pouze 25 
osob. V několika uplynulých letech jsme 
tuto akci pro malý zájem vynechávali. 
Ani letošní rok nás nepřesvědčil o vhod-
nosti tohoto zájezdu.

Po  několika  zodpovězených  dota-
zech a zaplacených zálohách na pláno-
vané akce bylo podáno malé občerstvení 
a schůze byla okolo 16. hodiny ukonče-
na. Na 9. členské schůzi se sejdeme až 
v úterý 18. prosince.

Přejeme  vám  hezké,  zdravé  a  slunné 
léto.

za výbor Spolku Svaz  
zdravotně postižených

Zdeňka Vojtová
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Nina Nohejlová: Prožít rok jinak – sbalit 
se a na deset měsíců odjet z Čech na Bali
Claudia Ritterová: Rostlinná antibiotika 
si vyrobíme sami – léčení a prevence 
kořením a bylinkami
Vlastimil Hela: Tajemství bohyní 
na Žítkové – vyprávění faráře Josefa 
Hofera
Sarah Winmanová: Slunečnice – příběh 
tří lidí svázaných přátelstvím, kteří 
nakonec zůstanou sami
Rosamund Youngová: Tajný život krav 
– i krávy mohou mít rozmanitý a bohatý 
vnitřní život
Abbi Waxman: Zahrada nových začátků 
– Lilian přišla o manžela a zůstala sama 
se dvěma malými dcerami. Zvládne 
překonat manželův odchod a začít znovu?
Sára Saudková: Déšť – kriminální román
Irena Obermannová: Jasnozřivost – 
druhá kniha z detektivní série s geniální 
šachistkou
Peter Mayle: Hotel Pastis - romantický 
příběh plný laskavého humoru 
a napínavých zápletek
Peter May: Běžkyně – pátý díl ze série 
čínských thrillerů

V závěru června zavítali do 1. Mateřské 
školy  Protivín  protivínští  hasiči. Velitel 
zásahové  jednotky  Petr  Novák  se  svým 
kolegou  Jaroslavem Tomanem  předvedli 
dětem  na  školní  zahradě  hasičskou  tatru 

Návštěva hasičů v 1. MŠ Protivín

s veškerým vybavením a ony měly možnost 
soutěžit,  závodit,  vyzkoušet  si  hasičský 
oděv,  helmu  i  pravou  vodní  stříkačku. 
Děkujeme!

Eva Cimburová

Po dobu obou prázdninových 
měsíců  je  pro  vás  v  podkroví 
připravena  výstava výtvarníka 
Václava Lamra – kresby okolí 
Maletic a portréty.

POZVÁNÍ DO KAPLANKY

V infocentru vám nabízí svou 
novou  tvorbu  fotograf  Radek 
Lenemajer a jeho otec Václav.

Každý snímek má svůj příběh 
– pro vás, kteří rádi nasloucháte 
příběhům, uspořádá Radek jednu 
komentovanou  prohlídku  dle 
osobní pozvánky.

V červnovém čísle Protivínských  listů  jsme se čtenářů ptali, 
kolik let uběhlo od otevření Turistického informačního centra a vý-
stavních expozic v kaplance. Správná odpověď je 8 let (přesné 
datum 8. 5. 2010). Správně odpověděly dvě čtenářky – Jana 
Kalusová a Kateřina Cimburová.

Děkujeme za odpovědi a pro obě dámy jsou v infocentru při-
praveny symbolické odměny.

Těšíme se na vaši návštěvu denně od 9 do 17 hodin.

Sobota 28. 7. v 18.15 hodin – kostel sv. Alžběty, neděle 29. 7. v 8.00 
hodin – kaple sv. Anny, v 9.30 hodin – kostel sv. Alžběty.

Pouťové bohoslužby římskokatolické farnosti
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V pátek 3. srpna 2018 budou Čes-
ké dráhy ve spolupráci se spolkem 
„Vltavotýnská lokálka“ pořádat uni-
kátní jízdu parního vlaku z Protivína 
na vlečku Jaderné elektrárny Temelín 
zvané Křtěnov (Temelín elektrárna). 
Z Týna nad Vltavou pojede motoráček, 
z něhož můžete přestoupit v Temelíně 
na  parní  vlak  a  podívat  se  na  vlečku. 
Parní  vlak  pojede  z  Křtěnova  zpátky 
do Číčenic, dále do Dívčic a poté pojede 
po  další  trati  bez  pravidelného  osob-
ního provozu až do Netolic. Z Netolic 
pojede parní vlak zpět do Dívčic, kde 
můžete přestoupit do motoráčku, který 
pojede do Týna nad Vltavou a následně 
do Protivína.

Historický vlak bude veden parní lo-
komotivou 354.195 přezdívanou Všudy-

Jihočeský pátek s párou

Autor fotografie: Rainerhaufe

bylka, která potáhne čtyři historické vozy 
zvané Rybák. Nostalgická jízda parního 
vlaku se koná u příležitosti 120. výročí 
trati 192 Číčenice – Týn nad Vltavou.

Akce  je  určena nejen pro  zájemce 
o  železnici,  ale  především  pro  rodiny 
s dětmi, jež s námi mohou strávit poho-
dový a zábavný den. Zábavný program 
pro  děti  ve  vlaku  budou  zajišťovat 
hrajvedoucí.

Akce  se  koná  za  každého  počasí, 
za přepravu a její bezpečnost ručí České 
dráhy.

Jízdní  řád  a  celý  přehled  jízdného 
najdete na www.vltavotynskalokalka.
cz. Jízdenky zakoupíte přímo ve vlaku, 
v motoráčku můžete za jízdenky platit 
i platební kartou. Sledovat nás můžete 
rovněž na Facebooku.

Červen byl opět jako každý rok 
bohatý na soutěže.  Navíc  se  místní 
hasiči velkou měrou podíleli na pořá-
dání krajské soutěže v požárním sportu 
jak  dospělých,  tak  dorostu,  který  se 
konal  ve  sportovním  areálu  v  Písku 
a krajského kola hry Plamen, které se 
konalo v Milevsku. Působili  jsme zde 
jako rozhodčí a technická četa, kde nás 
doplnili hasiči z okolních sborů.

V krajském kole Plamenu nám 
udělali radost naši členové – Martin 
Sháněl a Maruška Fürstová, kteří 
vyhráli své disciplíny a postoupili 
na mistrovství ČR, které se konalo 
v Plzni 4. a 5. července. Potěšilo nás, 
že přesto, že to byla jejich první soutěž 
na takové úrovni ve vysoké konkurenci 
s vítězi dalších krajských kol z celé ČR, 
obsadili - Martin 9. a Maruška dokonce 
7. místo s tím, že při jejím věku může 
ještě čtyři roky závodit v kategorii do-
rostenek.

Mezitím  se  uskutečnilo  v  Dobro-
šově další kolo o pohár starosty OSH. 
Naši starší žáci časem 23,99 sec utekli 
všem  ostatním  a  zaslouženě  zvítězili. 
Přípravka  si  též  odvezla  pohár  za  1. 
místo, družstvům mladších A a B se již 
tolik nedařilo a skončila tentokrát na 5. 
a 7. místě.

SDH  Milenovice  bylo  30.  června 
pořadatelem  jednoho  z  kol  Jihočeské 
hasičské  ligy  (JČHL) a naše družstvo 
se v něm umístilo na stříbrné příčce.

za SDH Milenovice Jiří Kvasnovský

Ze života  
milenovických hasičů

Pozvánka na výstavu  
do vestibulu Domu kultury Protivín

červenec – srpen - září
„Krásy přírody očima Vendy  

Štofflové a Jiřího Hájka“
Oba fotografové jsou členy  

FOTOKLUBU Písek.

V  pondělí  25.  června  se  protivínští 
taekwondisté rozloučili se sezónou ve Ště-
ticích.  Celkem  nás  jelo  třináct  na  koních 
na krásnou vyjížďku. Všichni ocenili pohled 
z koňského hřbetu. Velké poděkování patří 
zaměstnancům Stájí Štětice, kteří nám tuto 
vyjížďku  zprostředkovali  a  umožnili  nám 
projet se na koních krásnou přírodou.

Všem  taekwodistúm  a  přátelům  
taekwonda přeji krásné prázdniny a v září 
se těšíme na viděnou.

MZ, JK, EK

Rozloučení se sezónou 
ve Štěticích

Martin Sháněl při přebírání cen na krajském kole.
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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. 

DOVOLENÁ OD 27. ČERVENCE DO 10. SRPNA.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

DOVOLENÁ 1. – 10. 8. 2018
neděle 12. srpna v 16 hodin film ČR

PAT & MAT ZNOVU V AKCI
Loutková animace pro všechny. Dva známí šikulové znovu v akci. Přestěhovali 
se do nových domovů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata 
a Mata není nic problém… Pat a Mat, jak jsme již zvyklí, přinášejí zábavu na ostří 
šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 100 Kč

neděle 12. srpna v 19 hodin film ČR

CHATA NA PRODEJ
Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina 
na poslední rozlučce s chatou. Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají 
využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne 
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje 
přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná.
Mládeži přístupný, 77 minut, vstupné 120 Kč

středa 15. srpna v 19 hodin film Velká Británie/USA

WHITNEY
Dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda přibližuje božskou Whitney, 
jak ji ještě neznáte. Zobrazuje ostře sledovaný vztah kultovní zpěvačky, herečky a mo-
delky Whitney Houstonové a zpěváka a textaře Bobbyho Browna od okamžiku, kdy se 
na samém vrcholu slávy poprvé setkali, až po jejich zásnuby a bouřlivé manželství. 
Hvězdný pár byl však od začátku do konce sužován celou řadou problémů.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 100 Kč

pátek 17. srpna v 19 hodin film USA 

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Akční/thriller. Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější 
práci. Vždycky si vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl okolnostem navzdory. 
Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla 
a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta. 
Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 147 minut, vstupné 150 Kč

neděle 19. srpna v 16 hodin fim USA 

ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný/akční/dobrodružný film, v němž se vrací oblíbená rodina superhrdinů. 
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá 
Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to 
těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti 
malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky 
geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak ….
Mládeži přístupný, dabováno, 126 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč.

neděle 19. srpna v 19 hodin film Francie/USA

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Komedie. Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé indické vesničky. 
Místo zvláštních schopností disponuje vybroušenými triky, zručností a  talentem. 
Jeho nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi, má v Paříži navštívit Eiffelovu věž. 
Neshoda s excentrickým taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v obchodě Ikea. Tam 
se seznámí s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl, okouzlující Marií. Ale jeho naděje 
na lásku je zmařená, když…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 22. srpna v 19 hodin film USA

BLACKKKLANSMAN
Drama. Neuvěřitelný příběh historicky prvního Afroameričana – černošského policisty 
Rona Stallwortha v  Coloradu. Vždy si přál být agentem v  utajení a  hned po  svém 
nástupu na oddělení rozjíždí přes telefon infiltraci do místního Ku-Klux-Klanu. Při 
osobních setkáních s členy pak používá židovského kolegu Flipa, který se stává Ro-
novým nastrčeným dvojníkem. Dohromady stvoří perfektní obraz zakomplexovaného 
rasisty, který to dotáhne až na šéfa místní buňky. Režisér Spike Lee boduje s černou 
krimi komedií, která je sice retro, ale zároveň mrazivě aktuální.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 110 Kč

pátek 24. srpna v 19 hodin film USA

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Drama/horor/mysteriózní. Každá rodina má své tajemství. Když zemře Ellen, matri-
archa rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější 
tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj 
neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 126 minut, vstupné 110 Kč

neděle 26. srpna v 16 hodin film Čína

PŘÍBĚH KOČEK
Animovaná komedie. Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si 
na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic 
jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten 
první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý 
kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 26. srpna v 19 hodin film USA

KRYŠTŮFEK ROBIN
Dobrodružný/rodinný/komedie. Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepra-
covaný, mizerně zaplacený a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce 
ho vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela 
zapomněl na  své idylické dětství strávené s  prostomyslným a  mlsným plyšovým 
medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným a ošuntělým Medvídkem 
Púem opět setká, jejich přátelství opět vzplane.
Mládeži přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč

středa 29. srpna v 19 hodin film USA

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál. Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada 
pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali 
velkolepý řecký mejdan. Je to přesně 10 let, co muzikál zboural kina po celém světě. 
Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný 
sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! 
Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom!
Mládeži přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 120 Kč

pátek 31. srpna v 19 hodin film Velká Británie

HOTEL ARTEMIS
Akční/krimi/sci-fi. Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale 
jeho zdi ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný 
gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Je určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. 
Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, 
přezdívaná Sestra (Jodie Foster).
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 120 Kč
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e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

úterý 24. července v 19.00 hodin
Protivín – kaple sv. Anny

Lidové písně v proměnách času
 Poslechneme si písně šesti století.

vstupné 70 Kč

Jak bylo, když nebylo

Dům kultury Protivín
neděle 16. září 2018 od 16 hodin

Hana Zagorová  
s hostem Petrem Rezkem

Tři sestry
Vlasta Redl s kapelou

Netolička
Janek Ledecký & Band

The Tap Tap
Plzeňský MLS

Michal Nesvadba
Divadlo Víti Marčíka

sobota 25. srpna 2018
XII. Městské slavnosti protivínské

Protivín – Masarykovo náměstí a zámek

Chairé Příbram

vstupné 50 Kč
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Zajímavé rostlinné druhy  
okolí protivínského

Protivínská veřejnost, která volí 
za trasu svých vycházek okolí města, se 
může setkat s některými rostlinnými druhy, 
které si pro svůj ojedinělý výskyt zaslouží 
náležité pozornosti a ochrany.

Jedním  z  nich  je  mochna bílá,  do-
kumentující vazbu na doubravy či dubo-
habrové  háje.  Je  nápadná  bílou  barvou 
svých  okvětních  lístků. 
U  mochen  je  tato  barva 
určitou  zvláštností,  v  Če-
chách  se  vyskytuje  jen 
u  několika  málo  druhů 
mochen,  např.  v  Bílých 
Karpatech či ve středních 
Čechách. V blízkém okolí 
Protivína  je  bohužel  nyní 
jen na jediném místě. Její 
druhá lokalita byla zničena 
zemědělským obhospoda-
řením…

Medovník meduň-
kolistý  –  svým  květem 
poněkud  připomínající 
orchideje, je určitou raritou 
protivínských  doubrav. 
Upoutá  především  svým 
relativně  velkým  květem. 
Horní  pysk  je  bílý,  dolní 
trojlaločný  a  jemně  rů-
žový.  Protivínský  patriot 
Petr  Sládek  nazval  tuto 
vzácnější rostlinu největší 
hluchavkou, což odpovídá, 
neboť patří mezi čeleď hlu-
chavkovitých.

Máčka ladní  –  často 
označovaná jako bodlák, se 
vyskytuje  na  výslunných 
stráních.  Svým  vzhledem 
připomíná  nízký,  bohatě 
rozvětvený,  kulovitý  bod-
lák  s  četnými  hlávkami. 
Na  podzim  rostlina  u  ze-
mě  uhnívá  a  vítr  ji  kutálí 
po stepní rovině a tím roz-
náší  její  semena. V  okolí 
Protivína se vyskytuje např. 
u  Skal,  Číčenic, Vodňan 
atd. Pro svoji dekorativnost 
byla sbírána a od starověku 
patří  také k  lidovým léči-
vým rostlinám.

Pro svoji rozmanitost, poměrně dobrou 
rozpoznavatelnost  a  dokumentaci,  bych 
chtěl představit rod kakost – Geranium 
vyskytující se v jižních Čechách, z něhož 
mnohé druhy se nalézají i v okolí Proti-
vína. Může přinést milovníkům přírody 
nejenom  obohacení  znalosti  různých 
druhů, ale i potěšení z jemných odstínů 
barev těchto často přehlížených zástupců 
rostlinné říše. Bohatá škála zahrnuje bar-
vu karmínovou, hnědou, hnědofialovou, 
fialovou,  růžovou,  vzácně  bílou,  hně-

dočervenou,  růžovou  s  bílými  proužky, 
nachově  zbarvenou,  světle  růžovou  až 
bělavou,  červenofialovou,  purpurově 
fialovou,  modrou…  Sytost  barev  se 
u některých kakostů (listy i květy) mění 
též  s  ročním  obdobím.  Nejběžnějším 
druhem v jižních Čechách je kakost ma-
ličký, kakost holubičí, následují: kakost 

dvousečný, kakost luční, kakost bahenní, 
kakost  pyrenejský,  kakost  lesní,  vzácný 
kakost měkký a kakost sibiřský. V měst-
ských  aglomeracích  je  často  vysazován 
kakost oddenkatý s aromatickými listy či 
běloplstnatý kakost gruzínský.

Běžný  je  (dříve  i  nyní  v  lidovém 
léčitelství  používaný)  kakost  smrdutý 
(Geranium robertinum).  Dle  českého 
botanika  docenta  Skalického  se  tímto 
názvem pomstil K. von Linné znepřáte-
lenému botanikovi Robertsovi  –  kakost 

totiž po rozemnutí nepříjemně páchne ... 
Přehlížený kakost purpurový se postupně 
rozšiřuje převážně po hlavních železnič-
ních  tratích.  Je  zaměnitelný  s  předchá-
zejícím druhem. Za okny vídáme,  snad 
dle  vzoru  německého,  různé  kultivary 
pelargonií  (muškátů),  které  sice  patří 
do  čeledi  kakostovitých,  ale  nově  tvoří 

samostatný  druh  Ciconi-
um. Množství záhonových 
kultivarů kakostů je možné 
pozorovat např. v pražské 
botanické zahradě v Praze 
Troji či v botanické zahra-
dě v Praze Na Slupi. Mezi 
kakosty byla dříve řazena 
i  rozšířená plevelná pum-
pava rozpuková (obecná).

Nedaleko  Protivína  se 
ve  světlomilné  doubravě 
vyskytuje jako zajímavost 
kakost krvavý, který zde 
vysadil  akademik  Hejný, 
znalec  především  rost-
lin  vodních  (Protivínsko, 
Vodňansko  atd.)  Nález 
tohoto kakostu ověřen asi 
po  70  letech! Tento  druh 
je  velmi  variabilní,  co  se 
týče velikosti květů barvy 
korunních lístků atd. Často 
je pro svůj vzhled pěstován 
v zahrádkách. Vyskytuje se 
především v teplomilných 
doubravách a jeho výsadba 
dobře koresponduje s pod-
mínkami,  které  vyžaduje, 
a  zároveň  ukazuje  vitali-
tu  tohoto  dekorativního 
druhu.

Při objevování přiroze-
né  krásy  květů  (nejenom 
kakostů)  stačí  obyčejná 
lupa.  Ovšem,  platí  zde, 
dnes zvláště aktuální pravi-
dlo: „Haste makes waste“. 
Úmyslně  jsem  je  uvedl 
v cizojazyčném provedení, 
aby „ namáhavým“ čtenář-
ským překladem snad ale-
poň na počátku splnilo své 
poselství… Tento  stručný 
přehled  vzácnějších  rost-

lin  je  jen minimálním výčtem složitosti 
rostlinné říše. Příroda svojí stále objevo-
vanou  bohatostí  a  rozmanitostí,  krásou 
a účelností naplňuje množství hledisek. 
Připomínám  proto  slova  vzácného  člo-
věka, pana Václava Chána ze Strakonic, 
nestora  jihočeských  botaniků:  „Znalost 
českých či latinských názvů rostlin je jen 
pouhá znalost abecedy…“

František Zima
Kresba Ing. Helena Mašindová 
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Každoročním  zpestřením  závěru  škol-
ního  roku  je  náš  výlet  do  krásného okolí 
Protivína.

Každá třída si vybere místo, které ještě 
nepoznala a vypraví se za dobrodružstvím. 
Někdo si cestou zahraje šipkovanou, něk-
do hledá poklad. My jsme se vydali pátrat 
po  stopách  pověsti  o  koníčku  Bayardovi. 
Výprava začala trochu neromanticky kolem 
staveniště silnice, mohli jsme však sledovat 
zajímavé stavební stroje. Za nadjezdem už 
začíná království stromů a my si to náležitě 
užili.  Sledovali  jsme  různé  druhy  motýlů 
a  brouků. Viděli  jsme  uhynulého  ptáčka, 
nedalo se určit, jaký to byl druh. Našli jsme 
zrezivělý zámek i kusy zvířecích čelistí. Ani 
jsme nevěděli jak a ocitli jsme se u pomníku 

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

na památku kněžnina koně. Dnes je v okolí 
i spousta psích hrobečků.

Podařilo se nám i najít skrýš dnes po-
pulární „kešky“. Děti se s radostí zapojily 
do  hry,  která  se  rozšířila  po  celém  světě. 
Náš úkryt je na bezpečném místě. Děti se 
podepsaly do záznamu a vyměnily drobné 
předměty v krabičce za svoje malé poklady.

Od tohoto místa jsme pokračovali k ob-
novenému rybníčku. Zatím nemá moc vody, 
ale  stal  se  útočištěm  pro  skokany  hnědé, 
které jsme tam pozorovali. Propátrali jsme 
systém struh, našli houby a napásli jsme se 
na malinách.

Den  byl  plný  zážitků  a  my  se  těšíme 
na další „pochoďák“!

Za ZŠ T.Vojtěchová

MOKRÝ VÝLET  
DRUHÁKŮ A ČTVRŤÁKŮ

z  oboru,  stálý  zápal  pro  záchranu  druhu 
zubra (Bison bonanus), nám daly zapome-
nout na stále se horšící počasí. Byli  jsme 
už promočení a prochladlí, ale kdy se nám 
podaří  vidět  ta  majestátní  zvířata  takhle 
zblízka?  Když  zkušený  chovatel  zabušil 
do ohrady a do kbelíku s pochoutkami, ze 
vzdáleného konce pastviny od lesa se roz-
vážně vydala celá skupina zubrů na cestu 
k nám. Jen telátka neposedně poskakovala. 
Maminky nám s sebou daly i suché pečivo, 
mrkev,  jablka.  Měli  jste  vidět,  jak  vůdce 
stáda mlsal.

Od nás všech je jen jeden vzkaz: „Je to 
třeba zažít!“

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

  Dokončení ze strany 2

Žáci II. B jsou nadšení přírodovědci. Tady 
jsou malé střípky z našeho bádání.

Ledňáček říční
Vyskytuje se v Evropě. Lovecká technika – 
ledňáček trpělivě čeká na větvi nad vodou.
Živí se rybami. Může dorůstat až do délky 
10 cm.

Z NAŠEHO PROJEKTU V HODINÁCH PRVOUKY
Zpracovali a ilustraci vytvořili Matěj 
Němejc, Matěj Kochrda, David Podlešák, 
Sam Diro

Báseň
 Ledňáček má krásné peří,
 hádej, co dnes povečeří?
 Číhá někde ve křoví,
 rybičku si uloví.
Autorka básně Magdalena Křečková

Pstruh obecný
Výskyt: v řekách v Evropě.
Velikost: 30 cm.
Potrava: malé rybky, vážky, jiný hmyz.
Má hákovitě zahnutou spodní čelist.
Forma potoční má  tvar  těla většinou pro-
táhlý.  Protože  žije  ve  vodách  studených 
a  s  nedostatkem  potravy,  dosahuje  délky 
jen 20 cm až 30 cm a hmotnosti 0,5 – 0,8 kg.

Jezerní forma má tělo robustnější a vyšší, 
nachází více vhodné potravy. Dosahuje větší 
délky i hmotnosti.

Vypracovali Matyáš Dub a Tomáš Hauer

Ilustrace Štika  
Autoři Michal Viktora a Radim Čecháček
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SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY

Lesy  kolem  Protivína  byly  od  ne-
paměti  zárukou  bohaté  honitby.  I  vy-
hlášený  lovec, král Václav IV., zavítal 
do hvozdů v blízkosti dnešního města, 
což  dokládá  jeho  podpis  připojený 
k  jedné  z  listin  vyhotovených  právě 
v Protivíně. Není tak divu, že oblíbenou 
kratochvíli zde provozovali i dlouholetí 
majitelé zdejšího panství – Schwarzen-
bergové. Ostatně jedna z nemnoha po-
věstí se vztahem k Protivínsku je právě 
o lovu a o jedné kněžně z tohoto slavné-
ho rodu. Nejmenovanou urozenou paní 
na konci velkého honu překvapil jelen 
dvanácterák.  Leknutím  upustila  zbraň 
a  jen sledovala,  jak se parohy mohut-
ného tvora přibližují. Blížící se tragédii 
však zabránil neznámý myslivec, který 
se  najednou  objevil,  jelena,  pádícího 
přímo na kněžnu srazil k zemi a zase 
zmizel.  Svatý  Hubert!  Kdo  jiný  nežli 
on,  patron  lovců  a  střelců,  mohl  Její 
Jasnost zachránit! „Na tom místě pak 
kníže nechal postavit sochu svatého Hu-
berta na památku té pohnuté události,“ 
končí pověst a nám historikům začíná 
detektivní pátrání, zda je na tradovaném 
vyprávění alespoň „za mák“ pravdy.

Příběh  svatého  Huberta,  bohatého 
dvořana  u  franských  králů,  je  právě 
o střetnutí s jelenem. Ne ale s nějakým 
obyčejným  paroháčem  –  tomu  z  hu-
bertské legendy svítil nad hlavou kříž. 
Jelen svého lovce oslovil, vytýkal mu 
nezřízený život a nabádal ho k nápravě. 

Svatý Hubert nestřeží protivínské lesy již třičtvrtě století
Hubert se skutečně obrátil k Bohu, stal 
se prostým řeholníkem a pak biskupem. 
I  když  pomístních  názvů  se  jménem 
výše  uvedeného  světce  je  v  blízkém 
regionu  Protivínska  hned  několik, 
nemusí být člověk velkým badatelem, 
aby  věděl,  že  v  okolí  se  žádná  socha 
nevyskytuje. Ale  nemusíme  se  otáčet 
do  minulosti  nikterak  daleko  a  socha 
je  na  světě! Až  do  doby  II.  světové 
války stávala v lese Hájku. Hubert byl 
zhotoven z pálené hlíny, na kamenném 
podstavci mu dělal  společnost  zřejmě 
právě jelen či laň a společně pak shlíželi 
do  údolí  řeky  Blanice.  František  Kr-
houn, učitel a sběratel všech možných 
střípků z dějin Protivínska, však v roce 
1943  zaznamenal,  že  socha „...byla 
před časem kýmsi rozbita. Přimlouvá-
me se, aby protivínští myslivci a střelci 
a Okrašlovací spolek napravili, co bez-
pochyby mladická nerozvážnost zničila. 
Nestane-li se tak brzy, zmizí ze skalky 
i kamenný podstavec a okolí města bude 
opět o jednu zajímavost chudší.“  Jak 
prozíravý Krhoun bohužel byl...

Na obnovu sochy v době II. světové 
války neměl zřejmě nikdo ani pomyšlení 
a protože nebyla zachycena ani na žád-
né  oficiální  fotografii  či  v  publikaci, 
časem upadla v zapomnění i její podoba. 
Před nějakou dobou se však na jednom 
internetovém portálu objevila fotogra-
fie  –  pohlednice,  opatřená  razítkem 
protivínského  poštovního  úřadu  a  da-
tovaná rokem 1914. Jistý Josef Klimeš 
v ní sděluje svému příteli do Mostu, že 
právě v Protivíně prožil bujarou oslavu 
na  rozloučenou  s  několika  válečnými 
rekruty. A  na  závěr  připojuje:  „Znáš 
tu partii?“ Druhá strana pak zobrazu-
je  muže  uprostřed  lesa  opírajícího  se 
o  sochu,  či  přesněji  o  kamenný  sokl, 
na kterém stojí těžko identifikovatelná 
postava  lovce.  Pohlednici  se  muzeu 
tenkrát vydražit nepodařilo, jakýsi zá-
hadný zájemce nabídl za snímek příliš 
vysokou částku. Možná i proto zůstala 
kardinální  otázka:  „Není na snímku 
právě ona rozbitá socha mysliveckého 
světce z Hájku?“ nezodpovězena.

Ze zápisků nazvaných „Pamětihod-
ná  data Václava  Straky“  vyplývá,  že 
autorem  či  objednavatelem  sochy  byl 
schwarzenberský  stavitel  a  polír  Jan 
Kavan. Ten, podle dat na nedávno obje-
veném mramorovém náhrobku, zemřel 
ve věku 75 let 14. dubna 1921 a pohřben 
byl na Svatoanenském hřbitově. Sochu 
pak údajně zhotovil a do Hájku umístil 
o čtvrtstoletí dříve – roku 1896. Podle 

dalších zápisků vedla jedna z protivín-
ských cestiček lásky, tedy tras, kterými 
se vodili za ruce zdejší milenci, právě 
pod Hubertem. Ostatně Hájek připomí-
nal dříve mnohem více upravený park 
než divoký neprostupný les.

Až v loňském roce se podařilo v jed-
nom z českobudějovických antikvariátů 
objevit  album  kreseb,  které  mezi  20. 
a  30.  léty  20.  století  zhotovil  stejno-
jmenný syn Antonína Kuthana, strojní-
ka na  schwarzenberském velkostatku. 
Po  otevření  souboru  prací  na  papíře 
s názvem „Vzpomínky na Protivín“ se 
vedle řady jiných míst v okolí či přímo 
v  městě  na  Blanici  vyskytuje  i  naše 
socha sv. Huberta. Kresba je datována 
rokem  1927  a  je  vidět,  že  již  tenkrát 
nebyl její stav ideální. Hubertův hlavní 
atribut – jelen, již postrádá hlavu. Že se 
však  jedná o námi hledaného patrona 
myslivců, není pochyb. Dalším dokla-
dem jsou kusy kamenného soklu, které 
se dodnes povalují v blízkosti původní 
instalace sousoší.

A kdeže tedy kdysi ochránce všech 
lovců a hlídač protivínských lesů 
stával? Uveďme jen malou nápovědu 
- dnes je přímo k základu podstavce 
sochy připevněn kříž, který připo-
míná protivínského trampa a znalce 
širokého okolí Petra Sládka.

Jan Kouba a Bohumír Bernášek,
Prácheňské muzeum v Písku

Fotografie sochy z roku 1914,  
archiv autora.

Svatý Hubert na kresbě Antonína Kuthana 
z roku 1927, sbírky Prácheňského muzea.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 14. stránka

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Irena Dousková: Rakvičky – krátká 
prázdninová cesta hlavních protagonistů 
je originálním zrcadlem doby
Ondřej Fibich: Moudrý rabi z Rabí – 
židovské pověsti z jihozápadních Čech
Alena Jakoubková: Mluvit o ex… není 
dobré pro SEX – dokážou se spolu 
dohodnout, i když si lezou na nervy?
Ivan Lendl: Alfons Mucha – ojedinělé 
dílo přibližující významné etapy tvorby 
Alfonse Muchy
Ondřej Fibich: Strašidla na Kašperku – 
pověsti z hradu a okolí
Sarah J. Maas: Věž úsvitu – další část ze 
série Skleněný trůn
Rupert Thomson: Ty a nikdo jiný – 
fascinující příběh o síle lásky a umění 
založený na skutečných událostech
Christiane Northrupová: Bohyně 
nestárnou – tajný recept na zářivou 
vitalitu a zdraví
Vlastimil Vondruška: Jičínské pole 
mrtvých – další kniha oblíbeného 
spisovatele ze série Letopisy královské 
komory
Jamie Brenner: Věčné léto – tři generace 
žen, jejichž životy se mají navždy změnit
Hana Whitton: Ve stínu knížecího stolce 
– osudy pozoruhodného rodu Děpolticů
Karel Klostermann: Vzpomínky 
na Šumavu IV – zapomenuté zápisky
Ondřej Fibich: Léčivé nápoje z Chluman 
– výluhy, mixy, elixíry
Ondřej Fibich: Bramborákový 
receptář z Chluman – sbírka krajových 
a rodinných receptů
Miroslav Sládek, Jaroslav Stuchlý, Václav 
Vácha: Nové Hutě Kaltenbach – poutavá 
vyprávění rodáků a starousedlíků o životě 
obyvatel na staré Šumavě
Drago Jančar: Dnes v noci jsem ji viděl 
– tragický příběh i okolnosti osudné noci 
odkrývá pět různých vypravěčů, každý 
po svém

PRODEJ 24. SRPNA 2018 OD 9.20 HOD.  
– PROTIVÍN U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra (hnědá),  

Dominant (ve všech barvách)  
a Green Shell – typu Araukana.

Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159,- až 195,- Kč/ks.

Výkup králičích kožek
Cena dle poptávky.

Informace: pondělí – pátek od 9 do 16 hodin,
Tel. 601 576 270 nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Po šestém místě na evropském poháru 
v Blegny a po několika závodech v České 
republice  se  Honza  vydal  na  mistrovství 
světa, které se konalo v Baku (Azerbaijan) 
ve dnech 3. až 10. června.

Ani letos se na mistrovství světa trocha 
štěstí na bikrosového závodníka neobrátila. 
Jan Seidl dostal těžkou rozjížďku, ve které 
startovali tři finalisté a ještě k tomu v první 
jízdě spadl. Saltem v první zatáčce se jeho 
boj o postup stal spíše nedosažitelným. Dal-
šími dvěma rozjížďkami už nebylo možné 
v této konkurenci nejlepších ztrátu dohnat.

Mistrovství světa v Baku

Na fotografii pád Honzy Seidla v 1. rozjížďce.  Foto: Nico van Dartel

,,Mistrovství nedopadlo podle mých 
představ. Trať byla velice rychlá, se-
děla spíše pro svět než pro Evropu. 
Baku jsem si moc užil. Výborné jídlo, 
pěkné počasí, pohostinní lidé, krásné 
staré město a moderní architektura, 
viděl jsem, jak se těží ropa na každém 
kroku. Je to město větru, který také dě-
lal jezdcům potíže. Teď už se připravuji 
na další závody. Hlavně na MČR 30. 6. –  
1. 7. 2018 v Praze Bohnicích a na mistrov-
ství Evropy ve Francii/Sarrians. Děkuji 
všem za podporu“, řekl Jan Seidl.

V úterý 12. června protivínští a albrech-
tičtí  svěřenci Taehanu Protivín  spojili  své 
schopnosti  v Albrechticích  nad Vltavou, 
kde předvedli své nacvičené vystoupení při 
příležitosti soutěže „Vesnice roku“. Na hod-
notící  komisi  zapůsobili  synchronními 
žákovskými sestavami, ukázkou chanbary 
(boj s meči), zručností v disciplíně nuncha-

EXHIBICE V ALBRECHTICÍCH NAD VLTAVOU

ky  a  v  neposlední  řadě  mnohonásobnými 
přerážecími  technikami.  Za  svou  exhibici 
si vysloužili  taekwondisté nemalý potlesk 
a samotní pořadatelé této akce je ocenili ve-
likými zmrzlinovými poháry, který každému 
z našich svěřenců přišel v horkém dni vhod.

MP,JK,EK
PI
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Každým rokem o červencových svát-
cích pořádáme delší cyklovýlet. Letos 
padla volba na Vysočinu. Cílovým mís-
tem byl Havlíčkův Brod, kam jsme se pře-
pravily večerním rychlíkem a ubytovaly 
se na internátě hotelové školy. Na každý 
den jsme měly naplánované trasy kolem 
60 kilometrů.

První den ráno nás vlak dopravil do Kut-
né  Hory.  Následovala  prohlídka  města, 
chrámu  svaté  Barbory, Vlašského  dvora 
a dalších památek, na které v Kutné Hoře 
narazíte  na  každém  kroku.  Středověké 
bohatství Kutné Hory přetrvává do součas-
nosti.  Je  to  vidět  na  vzorně  udržovaných 
památkách  a  celkové  upravenosti  města. 
Po kávičce jsme sedly na kola a pokračovaly 
do  Čáslavi.  Hlavním  cílem  dnešní  cesty 
byl zámek Žleby. Tady jsme si připomněly 
Troškovu  pohádku  Nejkrásnější  hádanka. 
Interiéry i okolí zámku se nám moc líbily. 
Obloha nevěstila nic dobrého, tak jsme vy-
pustily Sečskou nádrž a Veselý kopec a vy-
daly se rovnou do Havlíčkova Brodu. I tak 
jsme v úmorném vedru a strachu z bouřky 
najely 61 km.

Další den byl hlavním naším cílem Žďár 
nad Sázavou a poutní místo Zelená Hora. 
Mnohem  chladnější  ráno  než  předchozí 
den slibovalo příjemnější jízdu. Opět jsme 
využily podporu vlaku, tentokrát do Nového 
Města  na  Moravě.  Odtud  už  jsme  pokra-
čovaly na kole. První zastávka nás čekala 
v rekreačním středisku u rybníka Medlov. 
Některé  z  nás  tu  byly  před  mnoha  lety 
na rekreaci ROH. Za ta léta se tu bohužel 
téměř  nic  nezměnilo.  Nostalgicky  jsme 
zavzpomínaly  na  mládí.  Z  plánovaného 
koupání tu sešlo, protože u rybníka hrozně 
foukalo. Na tento fakt nás upozorňovali už 
spolucestující ve vlaku: „Holky, na Medlově 
to  vždycky  fučí.“.  Z  Medlova  naše  cesta 
pokračovala  na  Zelenou  Horu.  Památka 
je  bohužel  v  rekonstrukci,  o  to  lépe bude 
vypadat v budoucnu. I přesto je zde zatím 
otevřeno. Skvělá průvodkyně nás poutavým 
výkladem zasvětila do historie i současnosti 

Cyklorafandy tentokrát na Vysočině

památky. Tato možná nejznámější Santiniho 
stavba právem patří do kulturního dědictví 
UNESCO.  Odtud  jsme  sjely  do  Žďáru 
nad  Sázavou  a  odměnily  jsme  se  dobrou 
kávičkou a dortíkem. Cesta po Vysočině je 
náročná, o kopce tu není nouze. Po prohlídce 
města už šlapeme přes Přibyslav do Havlíč-
kova Brodu. Tachometr dnes ukázal 66,7 km.

Třetí den nás čekala Lipnice nad Sáza-
vou. Počasí slibovalo hezký den a taky že byl. 
Cesta na Lipnici nebyla zas až tak dlouhá, ale 
o to víc kopcovitá. Z vrchu na nás přátelsky 
dohlížel majestátní hrad, jakoby chtěl ocenit 
naše úsilí. V kavárně pod hradem se Helenka 
setkala se svým příbuzným Jirkou. Ach jo, 
jak je ten svět malý. Zřícenina hradu Lipni-
ce je velmi zachovalá, díky Klubu českých 
turistů a svému významnému návštěvníkovi 
Jaroslavu Haškovi, kteří se zasloužili o jeho 
obnovu. Lipnice se stala Jaroslavu Haškovi 
druhým domovem. Často tu pobýval a tvořil. 
Na hradě měl  i  svoji  komůrku a dokonce 
i  prováděl návštěvníky. Říká  se,  že pokud 
neměl  náladu,  prohlídka  trvala  třeba  jen 
tři minuty. Pokud byl v náladě i tři hodiny. 
Lipnice nás celkově mile překvapila, hrad 
i městečko samotné jsou velmi pěkné.

Další  naše  cesta  nás  vedla  do  Světlé 
nad Sázavou. Tady  je  zámek, který k na-
šemu překvapení vlastní ukrajinská rodina 
a na zámku i bydlí. Ze čtyř prohlídkových 
tras jsme vybraly obrazárnu a sbírky hodin. 
Z prohlídky jsme měly trochu rozpačitý po-
cit, slečna průvodkyně byla trochu nervozní, 
zkrátka nás prohlídka nenadchla. Ale zámek 
sám i jeho park je moc pěkný. Ve městě jsme 
si zašly na pozdní oběd do jedné z místních 
hospod. Dobře jsme si pochutnaly a to vy-
rovnalo naše rozpaky z prohlídky.

Ze Světlé už jsme jely jen na naši zá-
kladnu do Havlíčkova Brodu. Konečně jsme 
měly čas prohlédnout si město. Najely jsme 
51 km a byl  to  asi  nejhezčí  den  z  našeho 
výletu.

Večer  jsme  se  sbalily  a  připravily  se 
na cestu domů. Náš výlet končil. Ráno jsme 
nasedly  do  vlaku  a  odjely  do  Budějovic. 
Odtud jsme jely na kole. Na Hluboké jsme 
se  rozloučily  s  Pavlínkou  a  pokračovaly 
k domovu. Výlet se nám opět vydařil. Ujely 
jsme asi 220 km bez nehody a defektu.

Všem čtenářům přejeme krásné léto 
a hodně sluníčka.

CYRA
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Fotbalové informace
„A“  dohrávalo  své  poslední  červnové 
zápasy ve slepené sestavě a výsledky jsou 
přímou  úměrou. Všichni  hráči  se  hlavně 
těšili na to, aby byl konec.

FK Protivín – FK Olešník 0:2 (0:0)
Protivín: Hanus – Vojík, J. Mikulenka, Há-
la, Zach – Janeš, R. Vojta, Zb. Vorel, Prášil,  
Fiala – J. Vorel. Trenér Juraj Kobetič. Nej-
lepší hráči: Prášil – Dudek, Rožboud

Protivín  vstoupil  do  domácí  derniéry 
i  s  Prášilem,  který  nenechal  mužstvo 
ve  štychu  ani  o  své  dovolené. Podle  po-
sledních zpráv by měl pokračovat v Hradci 
Králové  v  roli  asistenta  nového  trenéra 

Frťaly.  V  olešnické  sestavě  nastoupil 
od začátku Rožboud, který odehrál páteč-
ní exhibici Davida Lafaty. Únava na něm 
nebyla znát, naopak, na hřišti patřil k nej-
lepším. V poli se hrála vyrovnaná partie, 
v koncovce byli na začátku nebezpečnější 
domácí. Pokusy ale létaly většinou mimo 
Jirkalovy  tyče.  Hostující  gólman  se  nej-
více  zapotil  po  čtvrt  hodině,  kdy  vytáhl 
na  roh  hlavičku  J. Vorla.  Olešník  hrozil 
především z rychlých kontrů, Hanus kryl 
vyložené šance Šímy a Drába. Utkání bylo 
soubojem dvou nejlepších kanonýrů soutě-
že, protivínského kapitána Jaromíra Vorla 
a  hostujícího  Lukáše  Dudka. Vítězem  se 
stal na  celé  čáře útočník Olešníka, který 
rozhodl o výsledku po hodině hry.

FK Jindřichův Hradec 1910 –  
FK Protivín 6:0 (3:0)
Protivín:  Hanus  – Vojík,  J.  Mikulenka, 
Sládek, Zach – Janeš (46. Cvachovec), R. 
Vojta,  Zb. Vorel,  Prášil,  Fiala  –  J. Vorel. 
Trenér Juraj Kobetič. Nejlepší hráči: Votava, 
celý tým – Zach

Jindřichův  Hradec  na  Protivín  umí.  „Je 
pravda, že s Protivínem se nám hraje dobře. 
Patří mezi techničtější mužstva v soutěži a to 
nám vyhovuje. Kluci dnes předvedli opravdu 
velmi dobrý výkon, víceméně podle mých 
představ,“ komentoval poslední zápas sezó-
ny domácí kouč Černoch. Převaha J. Hradce 
byla celé utkání markantní, poločasový stav 
3:0 určili svými góly Vít Kučera a dvakrát 
přesně mířící Votava. Po změně stran se ob-
raz hry vůbec nezměnil, domácí přidali jako 
přes kopírák Kučerou, Votavou a kapitánem 
Beránkem další  tři  branky  a  protivínskou 
útočnou vozbu vůbec k ničemu nepustili. 
„Svoje si odehrál nestárnoucí Miroslav 
Zach, jinak musím říct, že jsme Zbyňka 
Vorla i další nebezpečné kluky uhlídali,“ 
dodal Černoch. Jeho mužstvo se tak s nej-
vyšší krajskou soutěží rozloučilo s noblesou 
a může se znovu těšit na celostátní soutěž.

„B“  bez  tlaku  na  výsledky  sehrálo  dva 
poslední zápasy solidně.

Kestřany B – Protivín 4:2 
Branky: Cina, Bartuška
Protivínští prohrávali v poločase 2:0, ve dru-
hé části dokázali vyrovnat, ale pak se dopusti-
li individuálních chyb, které soupeř potrestal.

Protivín – Milenovice 3:1
Branky: Honzík, Janeš, Sládek
Derby tentokrát proběhlo ve velmi poklid-
ném  duchu,  zápasu  chyběl  náboj.  Hosté 
přijeli  s  vědomím,  že  jim  vítězství  v  OP 
neunikne  a  podle  „zaručených  zpráv“ 
už  rozebírali  průběh  sezóny  večer  před 
utkáním. Domácí se konečně sešli v dobré 
sestavě a zejména přítomnost Prášila byla 
„kouzelným  proutkem“.  Mladí  se  dobře 
pohybovali bez míče,  snažili  se o kombi-
naci  a  najednou  se  na  jejich  fotbal  dalo 
i dívat. Vedli 2:0, Schánělec trestňákem ala 
Ronaldo do poločasu snížil. Ve druhé části 
se čekal nápor hostů, ten však nepřišel, už 
chyběly síly a domácí pečetili.

„D“ dohrál soutěž přesně tak, jako ji celou 
hrál. Venku hrůza a děs, v 11 hráčích, doma 
solidní výkony a 3 hráči na střídání.

Vacov – Protivín 5:0

Protivín – Stachy 15:2 
Branky: Jíra 3, Šedivý 3, Urban 2, Jiroch 
2, Timko, Slavíček, Trnka, Nečas L., Pikl

Starší žáci ukončili sezónu vítězstvím. Je 
nutné říci, že solidní sezónu a výkony všech 
mladých hráčů v týmu jsou příslibem do té 
další. Velký dík patří klukům a rodičům ze 
Záhoří, Kluk a Albrechtic, kteří spojením 
obou klubů pomohli sezónu zahájit. Muž-
stvo  si  sedlo,  kluci  se  skamarádili  a  byli 
dobrou partou. Jsme rádi, že tým Protivín/
Záhoří bude pokračovat i další sezónu.

Konečná tabulka umístění „A“ týmu

Na fotografii jsou hráči mladší přípravky I. po vyhlášení vítězů. Vzadu trenér M. Hanus.  
Stojící zleva: P. Mikulenka, M. Dub, A. David, T. Nickel, L. Klinkáček, ležící A. Kubecová

1. Želeč 30 25 3 2 103:27 78
2. J. Hradec 30 20 7 3 99:37 67
3. Mas Táborsko B 30 16 4 10 86:60 52
4. Milevsko 30 14 7 9 57:45 49
5. Olešník 30 15 3 12 67:46 48
6. Čimelice 30 13 8 9 51:41 47
7. Hluboká n. V. 30 13 7 10 67:56 46
8. Rudolfov 30 11 11 8 40:39 44
9. Katovice 30 13 3 14 70:60 42
10. Osek 30 13 2 15 52:69 41
11. Protivín 30 11 4 15 53:56 37
12. Třeboň 30 10 5 15 45:49 35
13. Dražice 30 10 4 16 49:63 34
14. Sezimovo Ústí 30 10 3 17 46:76 33
15. Nová Včelnice 30 6 2 22 35:81 20
16. Dačice 30 3 1 26 40:155 10

Pokračování na straně 18   
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MČR v Taekwondu na CZECH OPEN

Jan Seidl obhájil „Mistra republiky“ světa v Baku

Mistrovství republiky 2018 v bikrosu se 
letos zhostil bohnický areál s plnou parádou. 
O  víkendu  hostila  nově  rekonstruovaná 
dráha 320  jezdců BMX. V sobotu se  jelo 
o „Mistry republiky“ a v neděli mistrovství 
republiky družstev.

Protivínský jezdec nezklamal a po vyda-
řených jízdách se ve své kategorii 13letých 
jezdců ve finále postavil na start do čtvrté laj-
ny. Počasí nebylo ideální, vítr dělal jezdcům 
problémy. Po vydařeném startu, který je nej-
důležitějším aspektem úspěchu, si suverénně 
udržel 1. místo a dojel si již po sedmé v řadě 
pro titul „Mistra republiky“. Bohnická dráha 
BMX se stala po rekonstrukci vhodnější pro 
starší  jezdce  a  posunula  se  mezi  nejlepší 
dráhy v ČR. „Starťák“  je nový s vysokým 
nájezdem na první rovinku.

Na fotografii Jan Seidl s „Mistry republiky“ kategorie 12 a 14 let Matyášem Mentlíkem – 
14 let a Michalem Hrazdírou – 12 let.  Foto Jan Seidl

Mistrovství  republiky  2018  bylo  pro 
Honzova  sedmiletého  bratra  Františka 
premiérou.  Dojel  si  ve  své  kategorii  pro 
10. místo.

V neděli nastoupil Honza za svůj par-
dubický tým a spolu s dalšími třemi jezdci 
vybojovali  těsné 4. místo za  týmy z Řep, 
Olympusu a Benátkek nad Jizerou.

V sobotu 23. června se konalo otevře-
né mistroství republiky v Praze ve spor-
tovním boji.

Naše město reprezentovala dvě děvčata, 
a to Nikola Zobalová a Nella Kalíšková.

Obě  děvčata  měla  co  dělat,  jelikož 
účast byla veliká. Celkem 250 závodníků 
nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, 
Běloruska,  Polska,  Moldavie  a Německa. 
Naše svěřenkyně bojovaly, jak to šlo a obě 
se  probojovaly  do  semifinálových  bojů.  

Nikola  Zobalová  předvedla  velkou  bo-
jovnost  a  touhu  po  vítěztví,  ale  na  svou 
soupeřku z Moldávie nestačila  a prohrála 
na body. Bylo z toho krásné třetí místo. Též 
Nella Kalíšková předvedla krásný boj, který 
si užívala a prodala natrénované hodiny, ale 
nakonec prohrála na body a získala bronzo-
vou medaili.

Velké poděkování patří rodině Kalíšků 
za pomoc při organizaci na závodech.

MZ, JK, EK

Na závěr první poloviny letošní soutěže 
uspořádali stolní tenisté Slavoje Protivín 
tradiční turnaj ve čtyřhrách. Ve sportovní 
hale se sešlo celkem deset dvojic a hrálo se 
systémem každý s každým na dva vítězné 
sety, ze kterého vzešlo následující pořadí.

Umístění Počet vítězství
1.  Tománek – Šťastný st.  9
2.  Votava – Neumanová  8
3.  Mareš – Soumar  6
4.  Vařečka P. – Marková  6
5.  Topinka – Vařečka K.  5
6.  Dubský – Polanský  4
7.  Färber – Vojta  3
8.  Vařečka O. – Klárner  3
9.  Dunovský – Koula  1
10. Sochora – Bohdan  0
 

O  pořadí  při  stejném  počtu  vítězství 
rozhodoval vzájemný zápas.

Karel Vařečka

Stolní tenis

Český rybářský svaz, z.s.  
místní organizace Protivín

pořádá v sobotu 18. srpna 2018

Dětské rybářské  
závody do věku 15 let

pro členy i nečleny rybářského svazu 
na spodním rybníku v Maleticích.

Prezentace: 7.00 – 8.00 hodin
1. kolo: 8.00 – 10.00 hodin
2. kolo: 10.30 – 12.30 hodin
Bodování ryb bude upřesněno při prezentaci.

Vyhlášení výsledků ve 13 hodin.
Startovné se neplatí.

Kontakty:
– předseda Milan Laně – tel. 604 916 104
– rozhodčí závodu Petr Schánilec – tel. 777 049 897
– hospodář Kuba Křišťál – tel. 776 667 590

Děkujeme všem sponzorům.
Občerstvení zajištěno, hodnotné ceny



PROTIVÍNSKÉ LISTY 18. stránka

Fotbalové informace
Protivín – Týn nad Vlt. 13:1 
Branky:  Sochora  4,  Urban  4,  Kožmín  2, 
Viktora, Kořínek, Kříž

Mladší žáci  v  posledním  zápasu  sezóny 
zvítězili a potěšili  trenéry. Velmi dobrá je 
skutečnost,  že  z  týmu  odcházejí  pouze  2 

  Dokončení ze strany 16 hráči, ostatní zůstávají a budou ještě posíleni 
těmi nejlepšími ze starší přípravky.

Protivín – Týn nad Vlt. 5:1
Branky: Král 2, Jirášek, Kubec, Penc

Ukončením  sezóny  byly  turnaje  OFS 
na Hradišti, mladší žáci sehráli turnaj v Tá-

boře jako předzápas utkání „11 internacio-
nálů“. Skončili na velmi pěkném 3. místě.

Na  Hradišti  obě  mladší  přípravky  své 
turnaje vyhrály. V kategorii MLPŘ I hrála 
dokonce 2 mužstva. A zvítězilo, B skonči-
lo  předposlední,  ale  je  nutné  podotknout, 
že  v  tomto  mužstvu  si  svou  naprostou 
fotbalovou  premiéru  odbyla  brankářka  P. 
Kubičková a hráč S. Diro.

Taktéž to bylo i v mužstvu starších pří-
pravek. Ty skončily na 4. resp. na 5. místě. 
V „B“ nastoupily poprvé dokonce 3 dívky: 
S. Foučková, E. Klinkáčková. A. Míšková.

Starší žáci přivezli nakonec pohár za 3. 
místo.

Václav Křišťál

Celkové tabulky (umístění na 1. – 3. místě, umístění FK Protivín)

V této kategorii hrálo v podzimní části soutěže jen jedno mužstvo. V jarní části se rozdělilo na 2 týmy a tým FK Protivín kromě Písku 
„B“ všechny své zápasy vyhrál.

„B“

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 TJ Blaník Milenovice 24 19 0 5 51:31 54 5 2
2 TJ Králova Lhota 24 17 0 7 74:20 53 1 3
3 TJ Albrechtice nad Vlt. 24 17 0 7 80:37 51 3 0
7 FK Protivín 24 13 0 11 62:50 38 2 1

„D“

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Blatná 22 22 0 0 112:10  65 1 0
2 Vimperk 22 20 0 2 129:20  61 0 1
3 Vacov 22 14 0 8 84:50  40 2 0
6 Protivín 22 11 0 11 58:44  34 0 1

Starší 
žáci

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Junior Str. „B 20 17 0 3 87:21 49 2 0
2 Netolice 20 14 0 6 85:24 44 0 2
3 Písek „B 20 13 0 7 172:39 40 0 1
4 Protivín + Záhoří 20 13 0 7 95:63 39 1 1

Mladší 
žáci

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Junior Str. B 18 18 0 0 101:17 52 2 0
2 Hradišt B 18 14 0 4 76:44 40 2 0
3 Písek „B 18 13 0 5 102:33 39 1 1
6 Protivín + Záhoří 18 8 0 10 48:58 25 1 2

St. pří-
pravka,
soutěž

o 1. – 8.
místo

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 TJ Hradiště A 7 6 0 1 55:34 19 0 1
2 FC Písek B 7 6 0 1 86:21 18 0 0
3 FC ZVVZ B 7 6 0 1 54:36 17 1 0
7 FK Protivín 7 2 0 5 30:42 6 0 0

Mladší 
pří-

pravka
I

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 spol. Kluky/Albrechtice 18 16 0 2 235:66 49 0 1
2 FC Písek, B 18 14 0 4 242:78 42 0 0
3 FK Protivín 18 14 0 4 167:104 41 1 0

Mladší 
pří-

pravka
II

Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –
1 FC Písek B 21 21 0 0 418:67 62 1 0
2 TJ Sokol Záhoří 21 15 0 6 215:137 46 0 1
3 TJ Hradiště A 20 14 0 6 199:99 42 0 0
4 FK Protivín 21 13 0 8 215:193 39 0 0
8 FK Protivín B 20 0 0 20 23:214  0 0 0
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Buď vždy sám sebou. Někteří lidé tě budou zbožňovat. Někteří lidé tě budou nenávidět. Ale koho to zajímá? Vždyť je to tvůj život a ne jejich. Je třeba si uvědomit,
že se v životě tajenka. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. září na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z červnových novin získává paní  Jana Tomková z Protivína. Blahopřejeme!

Sedmnáctiletý Matěj Koc hraje basket-
bal za písecké Sršně na vrcholné úrovni již 
od první třídy. Jeho dosavadním největším 
úspěchem  je  letošní  zisk  zlaté  medaile 
v dramatickém finále z neděle 13. května 
proti USK Praha. Souboj dvou nejlepších 
týmů základní části (Sršni vyhráli i základní 
dlouhodobou část soutěže a za celou sezónu 
prohráli jen jednou právě s USK) sliboval 
drama a zaplněná písecká hala, kde přihlíže-
li i mnozí basketbaloví fanoušci z Protivína, 
se  dočkala  velmi  pěkného  utkání.  Nutno 
doplnit, že v semifinálovém utkání přešel 
Matějův tým přes Snakes Ostrava a v před-
kole play-off také liberecké Kondory.

V  sezóně  2017/2018  odehrál  Matěj 
za extraligový tým U17 23 zápasů (mimo 
jiné  i  na  turnaji  v  Litvě),  ve  4  zápasech 
nakoukl již také do extraligy U19.

Matěj Koc mistrem ČR v basketbalu U17

Na společné fotografii V. Kozmy po finále 
Matěj v horní řadě druhý zprava (č. 14).
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V sobotu 8. září po 16. hod se Protivín stane 
svědkem závěrečného sprintu do  cílové rovinky 
v rámci čtvrté etapy nejdelšího cyklistického eta-
pového závodu v ČR s názvem Okolo jižních Čech. 
Pořadatelem akce je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův 
Hradec. Prestižního podniku se zúčastní česká i evropská 
cyklistická špička. V závodě změří své síly na 150 profesi-
onálních závodníků z 15 zemí.

Sobotní etapa startuje v  pravé poledne v Třeboni 
a po 176 kilometrech uvítáme závodníky v cíli na proti-
vínském náměstí. Od začátku závodů budou mít sportovci 
v  nohách již celých 349 kilometrů. Průměrná rychlost 
borců na kolech přesahuje neuvěřitelných 40 km/h. V ce-
lém závodě opět očekáváme úžasné souboje v kopcích, 
sprintech a  napínavých cílových dojezdech. V  sobotní 
etapě půjde o body na sprinterských prémiích v Hluboké 
nad Vltavou, Vlachově Březí a ve Vodňanech. Vrchařům 
můžeme fandit na kopci v Radhosticích a to hned dvakrát, 
při cestě k šumavskému vrchu Javorník, který trojlístek 
vrchařských prémií sobotní etapy doplňuje a cestou zpět.

Stejně jako v minulých letech budou účastníci Okolo 
jižních Čech poměřovat své síly v pěti dnech. Závod zavítá 
celkem do sedmi startovních či cílových měst, kde se již 
tradičně bude konat dvouhodinový kulturní program 
s  tombolou, a  to jak před startem, tak před příjezdem 
závodníků do cíle.

Kulturní program v  Protivíně na  Masarykově 
náměstí začne v  půl třetí odpoledne. Pro diváky je 
opět připravena tombola. Při zakoupení nápoje nebo 
občerstvení u označeného stánku obdržíte slosovatelné 
kupóny. O co se hraje tentokrát? Losovat budeme o cyk-

VII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO ETAPOVÉHO ZÁVODU
OKOLO JIŽNÍCH ČECH 2018  •  8. ZÁŘÍ 2018 – IV. ETAPA – PROTIVÍN

listický dres závodu Okolo jižních Čech od  firmy Alea, 
kvalitní cyklistickou přilbu značky R2 a kvalitní sportovní 
batoh značky Kappa.

Všechny vás srdečně zveme! Přijďte si společně 
s  námi užít tento významný sportovní svátek, 
přijďte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru 
velkého cyklistického závodu:
1. etapa: středa 5. září, 17 hod.
Jindřichův Hradec – časovka týmů (2 km)

2. etapa: čtvrtek 6. září, 13 hod.
Litschau (A) – Nová Bystřice (158 km)

3. etapa: pátek 7. září, 14 hod.
Český Krumlov – Kleť – časovka jednotlivců (13 km)

4. etapa: sobota 8. září, 12 hod.
Třeboň – Protivín, přes Šumavu (176 km)

5. etapa: neděle 9. září, 11 hod.
České Velenice – Jindřichův Hradec (150 km)

Mapy jednotlivých etap a  podrobnosti o  závodě 
najdete na  webu www.okolojiznichcech.cz nebo FB  
www.facebook.com/okolojc

Protivínští hokejbalisté letos zabojovali a získali po dvou letech opět druhé místo v krajské 
lize hokejbalu. Po základní části skončili pátí, ale v play-off postupně vyřadili dva českobu-
dějovické týmy FC Falcon a HC Rosu. Ve finále potom nestačili na obhájce titulu HC ŠD Písek.

PROTIVÍNŠTÍ  HOKEJBALISTÉ

Start: v sobotu 8. září 2018 od 7.30 do 9.30 hod na Ma-
sarykově náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 40,- Kč, děti do 15 let 10,- Kč
Pěší trasa 15 km: Protivín – Bor – Skály – Radany – 
Babka – Protivín
Cyklistické trasy (vhodnější pro krosová a horská kola):
20 km: Protivín – Bor – Radčice – Čavyně – Krč –  
Bečelov – Protivín
50 km: Protivín – Bor – Skály – Radany – Kloub – Čavyně 
– Záboří – Všeteč – Nová Ves – Žďár – Protivín
Odměny: Po úspěšném absolvování obdrží každý účast-
ník malé občerstvení, pamětní list a  malou upomínku 
na akci.

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín
ve spolupráci s městem Protivín pořádají

jubilejní 30. ročník turistického pochodu  
a cykloturistické jízdy

CESTA 
K PROTIVÍNU


