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XIV. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na den 
otevřených dveří v naší nově zrekon-
struované základní škole, kde budou 
v sobotu dne 2. 10. 2021 od 10:00 hod. 
do 13:00 hod. probíhat komentované 
prohlídky. Těším se nejen na všechny 

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ PROTIVÍN

bývalé žáky a učitele, kteří by chtěli za-
vzpomínat na své mládí, ale i na všechny 
občany z Protivína a okolí.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

V měsíci září bude dokončena oprava 
a modernizace poslední plynové kotelny 
v prostoru technických služeb, kde jsme 
vyměnili kotle, rozvody topných armatur 
a stavebně opravili prostor samotné kotel-
ny. Dále jsme provedli výměnu topného 
kanálu v ul. B. Němcové, který nám vyřeší 
bezproblémový rozvod tepla a teplé vody 
v této lokalitě.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Poslední srpnovou sobotu se naše proti-
vínské náměstí tradičně zaplnilo u příleži-
tosti oslavy léta spojené s našimi slavnostmi. 
I přes omezený program jsme si velmi užili 
vystupující umělce, kterým vévodil Marek 
Ztracený, a jemuž zdárně sekundoval Po-
káč. Závěrem proběhla ohnivá show, která 

letošní slavnosti ukončila. Věřím, že příští 
slavnosti budou probíhat už v takovém du-
chu, jak jsme všichni zvyklí, a vrátíme se 
do původního programového spektra.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Plynová kotelna v areálu  
OS Technické služby

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 9. 2021
– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – STL ply-
novod za účelem jejího provozování, jehož obsahem 
je právo zřídit, provozovat, opravovat a  udržovat 
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění, to vše 
v  pozemcích parc. č. 100/46 a  2679 v  kú Protivín 
za jednorázovou náhradu ve výši 23.300,- Kč + DPH, 
když smlouva, GP a  návrh na  vklad do  KN budou 
na náklady oprávněného

– schvaluje
 Smlouvu o  výpůjčce Intenzimetru DC-3A-72 a  In-

tenzimetru DC-3B-72 mezi ČR – Hasičský záchranný 
sbor Jihočeského kraje, Pražská 2666/52b, České 
Budějovice a městem Protivín

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– bere na vědomí 
 předložené doplnění financování ZŠ Protivín v období 

08 – 12/2021
 a doporučuje
 zastupitelstvu města ke schválení navýšení příspěvku 

ZŠ Protivín pro rok 2021 dle předloženého doplnění, 
resp. rozpisu nákladů souvisejících s  probíhající 
rekonstrukcí základní školy

– bere na vědomí
 výsledky výběrového řízení na  realizaci veřejné 

zakázky „Protivín – Obnova vodovodu a kanalizace 
a rekonstrukce ulice Oborská“, zjednodušené podli-
mitní řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

 akceptuje
 nabídku předloženou stavební firmou HUKO s.r.o., 

Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, s nabíd-
kovou cenou 8.923.670,69 Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

Foto: R. Lenemajer
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
FOTOREPORTÁŽ Z REKONSTRUKCE ŠKOLY

Od 25. června se stavební práce roz-
běhly naplno ve venkovních i vnitřních 
prostorech školy.

Kromě přestavby spojovacího koridoru 
probíhaly práce i na sociálním zařízení 
u školní družiny. Tady byly nezbytné zásahy 
do kanalizace, zrušení příček, zazdění ne-
funkčních oken, celkové obnovení rozvodů 
elektřiny a vody. Tato část pavilonu školní 
jídelny se tím úplně změnila. Nejlépe to 
uvidíte přímo ve škole při „Dnu otevřených 
dveří“ v sobotu 2. 10. 2021.

Zároveň se v historické budově podařilo 
zmodernizovat 11 učeben. Šlo o výměnu 
elektroinstalace, opravu nebo položení 

podlah, montáž stropních podhledů s osvět-
lením, instalaci rolet.

Od ledna se stále pracuje na výměně 
oken historické budovy. Je hotovo východní, 
jižní a severní křídlo včetně sklepů a půdy. 
Okna auly jsou technický oříšek, jejich 
výměna se zdržela. Každý ze stoletých 
okenních oblouků je totiž originál, liší se 
v rozměrech. Věříme, že naši šikovní řeme-
slníci si poradí.

Koordinace všech stavebních prací klape 
po celou dobu díky nasazení všech zúčastně-
ných firem. Je radost s Vámi spolupracovat! 
Za celou školu, děti i dospělé: „Díky!“

TV

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Marcela Mlynářová: Bez bontonu, 
bez konvencí – opět vyprávění 
o pozoruhodných příhodách 
a dobrodružných cestách
Veronika Ageiwa: Deník japonské 
manželky – je možné, aby se 
Češka stala dokonalou japonskou 
manželkou?
Dominik Dán: Ve stínu – další 
z autentických detektivních příběhů
Markéta Harasimová: Smrtelný 
hřích – nová kniha oblíbené autorky
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Dovolte mi Vás informovat o dokonče-
ní první etapy oprav komunikací a návsi 
ve Chvaleticích, kde jsme položili nový 
asfaltový koberec před a podél požární nádr-
že. V příštím roce bychom rádi pokračovali 
druhou etapou zahrnující revitalizaci návsi 

Komunikace Chvaletice – I. část

a opravu prostoru před kaplí. Dominantou 
návsi je kaple, která se v příštím roce také 
dočká kompletní rekonstrukce.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 19. 8. 2021
– souhlasí
 s prodejem p. č. 831, ost. plocha, manipulační plocha 

o vým. 965 m2 v kú Milenovice
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje tohoto pozemku

– souhlasí
 s výmazem předkupního práva u bytových jednotek 

č. 739/7, 582/2, 631/10 a 553/3, vše v kú Protivín, 
a uzavřením dohody s  vlastníky těchto bytových 
jednotek o výmazu předkupního práva k  těmto 
jednotkám

 a doporučuje
 ZM ke schválení výmaz předkupního práva bytových 

jednotek č. 739/7, 582/2, 631/10 a 553/3, vše v kú 
Protivín, a uzavřením dohody s  vlastníky těchto 
bytových jednotek o výmazu předkupního práva 
k těmto jednotkám

– souhlasí
 s prodejem pozemků v kú Protivín
 
 p. č. 3/1 o vým. 980 m2, součástí je stavba čp. 4

 p. č. 3/5 o vým. 1849 m2

 p. č. 5 o vým. 225 m2, součástí je stavba čp. 518

 p. č. 6 o vým. 165 m2

 p. č. 7 o vým. 439 m2, součástí je stavba čp. 3

 p. č. 8 o vým. 599 m2, součástí je stavba čp. 2

 p. č. 9 o vým. 492 m2, součástí je stavba čp. 519

 p. č. 10 o vým. 1279 m2

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje výše uvedených nemovitostí

– bere na vědomí
 změnu ceny jídel ve školní jídelně ZŠ Protivín dle 

předloženého návrhu, a to od 1. 9. 2021

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky v roce 2021
Starosta města Protivína v souladu s usta-
novením § 15 odst. 1 a  2 zákona č. 
247/1995 Sb., o  volbách do  Parlamentu 
České republiky a  o  změně a  doplnění 
některých dalších zákonů, ve  znění poz-
dějších předpisů

o z n a m u j e,

že volby do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se konají 
v  pátek 8. října 2021 od  14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby se uskuteční ve  městě Protivín 
v 11 volebních okrscích:

Volební okrsek číslo 1 – volební míst-
nost v  Městském kulturním středisku 
v Protivíně, Mírová 337, pro voliče s tr-
valým pobytem v ulicích:

Bor, Čechova, Dvořákova, Havlíčkova, 
Husova, Jiráskova, Krátká, K  Rybníčku, 

Pokračování na straně 4   
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Lesní, Luční, M. Krásové, Mírová, Oborská, 
Partyzánská, Pivovar, Smetanova, Stud-
niční, Svatoannenské náměstí, Švermova, 
U Nadjezdu, Ve Školce a Zborovská.

Volební okrsek číslo 2 – volební míst-
nost v družině ZŠ v Protivíně, Komen-
ského 238, (přístup od školního hřiště) 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

B. Němcové, Družstevní, Fučíkova, Füg-
nerova, Komenského, Na  Chmelničkách, 
Palackého, Purkyňova, Sportovní, Tyršova 
a Zelenohorská.

Volební okrsek číslo 3 – volební míst-
nost v  Domě pečovatelské služby 
v  Protivíně, Masarykovo náměstí 21, 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Bečelov, Blanická, Hřbitovní, Chelčického, 
Jabloňová, Jeronýmova, K Lomu, Krčská, 
Masarykovo náměstí, Na  Skále, Na Vy-
hlídce, Nad Rybníkem, Ostrov, Pod Lesem, 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky v roce 2021
  Dokončení ze strany 3 Rabiňská, Šípková, Třešňová, Zábořská, 

Zámek, Zámecká, Zahradní a Žižkova.

Volební okrsek číslo 4 – volební míst-
nost ve Chvaleticích čp. 28, pro voliče 
s trvalým pobytem ve Chvaleticích.

Volební okrsek číslo 5 – volební míst-
nost v  Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým pobytem 
v Milenovicích.

Volební okrsek číslo 6 – volební míst-
nost v Záboří čp. 83 – požární zbrojnice, 
pro voliče s  trvalým pobytem v  obci 
Záboří.

Volební okrsek číslo 7 – volební míst-
nost v Těšínově čp. 8, pro voliče s trva-
lým pobytem v obci Těšínov.

Volební okrsek číslo 8 – volební míst-
nost v Krči čp. 111 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci Krč.

Volební okrsek číslo 9 – volební míst-
nost v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Myšenec.

Volební okrsek číslo 10 – volební míst-
nost v Maleticích čp. 19, pro voliče s tr-
valým pobytem v obci Maletice.

Volební okrsek číslo 11 – volební míst-
nost v Selibově čp. 43 – bývalá knihov-
na, pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Selibov.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a  státní 
občanství České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost 
a  státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.
Podrobné informace k hlasování jsou zve-
řejněny na stránkách Ministerstva vnitra.

Jaromír Hlaváč v. r.
starosta města

Vražda
 Mimořádný případ zvlášť závažné-

ho zločinu vraždy uzavírají v těchto 
dnech jihočeští kriminalisté, rozplétat 
ho začali jako banální požár vozidla. 
Hořící vozidlo BMW u Protivína bylo 
oznámeno v sobotu 4. září večer kolem 
čtvrt na osm. Při širším ohledání místa 
nalezli policisté lidské tělo, že jde o ná-
silný čin, bylo jasné z prvního pohledu. 
Tělo patřilo mladé ženě. Kriminalistům 
z krajského ředitelství a Písku, s podpo-
rou dalších desítek kolegů, trvalo přesně 
96 hodin, než dopadli pachatele. Zjistili, 
že pachatelem je soused oběti (jednadva-
cetileté mladé ženy). Ten jí po náhodném 
a banálním konfliktu napadl v chodbě 
domu, zatáhl jí k sobě do bytu a zde 
zavraždil. Tělo zavražděné pak převezl 
jejím vozidlem z Českých Budějovic 
k Protivínu a zde zanechal v lese. Z místa 
pak musel odejít pěšky, vozidlo totiž 
na lesní cestě zapadlo. Při výslechu se 
obviněný ke svému činu doznal. Soud 
akceptoval návrh vyšetřovatelky na vzetí 
do vazby a muž tak koncem minulého 
týdne skončil ve vazební věznici.

 
 Na tiskové konferenci 13. září 2021 

k tomuto případu poděkoval všem svým 

lidem jihočeský policejní ředitel Luděk 
Procházka, a to za rychlou a kvalitní 
práci. Poděkoval také občanům za reakce 
na policejní výzvy. Zmínil také vzornou 
spolupráci se starosty. Postup krimina-
listů vysvětlila na tiskové konferenci 
vyšetřovatelka případu vrchní komisařka 
Renata Miková. Potvrdila, že pachatel 
mladou ženu napadl a následně zavraždil 
kvůli ojedinělému a naprosto banální-
mu sporu. Uvedla také, že pachatel žil 
ponořen do virtuálního světa počítačů 
a filmů. Na závěr překvapivě sdělila, že 
kriminalisté obdrželi z vazební věznice 
informaci, že pachatel této vraždy spá-
chal sebevraždu.

Služební vůz chtěl za taxi
 Ve čtvrtek 19. srpna se po třetí hodině 

ráno rozdrnčel na policejní služebně 
v Protivíně zvonek. Policisté, kteří měli 
tento den noční službu, se nestačili divit, 
s jakým problémem se na ně obrátil muž 
(1985) ze Strakonicka. Muž si policejní 
služebnu zřejmě spletl se stanovištěm 
taxi, domáhal se odvozu policejním vozi-
dlem do Vodňan. Dočkal se samozřejmě 
vysvětlení, že to není možné, to ale muže 
rozčílilo natolik, že si svůj vztek vybil 
na vývěsní tabuli na zdi budovy, kterou 
odtrhl a hodil na zem. Muž nereagoval 
na opakované výzvy policistů, došlo tedy 
až na použití donucovacích prostředků.

Vloupání do sklepa
 Protivínští policisté prošetřují vloupání 

do sklepní kóje v ulici B. Němcové. Za-

tím nezjištěný pachatel se do společných 
prostor a sklepa dostal někdy v době 
od odpoledne dne 8. srpna do večera 
dne 11. srpna. Zloděj překonal petlici 
a odcizil snowboard, 36 lahví olivového 
oleje a 50 lahví vína Prosecco. Nechal 
za sebou bezmála patnáctitisícovou 
škodu. Policisté místo činu ohledali, 
zajistili stopy a okolnosti vloupání dále 
prošetřují.

Krádež peněženky
 Protivínští policisté přijali v pondělí 

12. července oznámení o krádeži pe-
něženky z automobilu. Zatím nezjiš-
těný pachatel vnikl v době od nedělní 
osmnácté do pondělní třinácté hodiny 
do nezajištěného vozidla značky Citroen 
Saxo na Jeronýmově ulici a odcizil z něj 
peněženku s několika stokorunami, 
osobními doklady i platebními kartami.

 Na místo vyjížděl také kriminalistický 
technik, který zajistil stopy.

Šedesátitisícová škoda
 Písečtí dopravní policisté prošetřo-

vali dopravní nehodu, ke které došlo 
dne 7. července v době od 1.40 hodin 
do 14.30 hodin, kdy zatím nezjištěný 
řidič projížděl ulicí Na Chmelničkách 
v Protivíně a narazil zde do zaparkova-
ného osobního automobilu značky Ford 
S-Max a ujel. Auto majitel parkoval před 
domem s číslem popisným 613. Škoda 
na voze je šedesát tisíc korun.
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Srdečně vás zveme na novou výstavu 
krásných obrazů v podkroví kaplanky. Svá 
díla zde předvádí paní Eva Karmazínová 
(www.evakarmazinova.cz), Martina Šmej-
kalová a Zdeněk Ozzy Chlumecký (www.
zdenekchlumecky.cz). Výstava potrvá 
do 29. 10. 2021.

V prostorách infocentra můžete do kon-
ce září vidět obrázky zajímavých proti-
vínských dveřních klik, jak je akvarelem 
ztvárnilo 12 nadaných autorek.

Od října do konce roku v infocentru 
vystaví své fotografie Mgr. Jiří Hájek 
a sami jsme zvědavi, jaké výjevy pro vás 
připraví – zda cestovatelské postřehy, květy, 
či zvířenu.

Nově nabízíme ke koupi limitované 
vydání knihy Staré domy protivínské  

POZVÁNKA DO KAPLANKY
autorky Heleny Mašindové. Najdete zde 
místa, která již dnes neexistují a velmi 
zajímavé postřehy autorčina dědečka – zná-
mého prvorepublikového praktického lékaře 
z vily Hygiea, doktora Křišťana Pokorného.

V nabídce máme i nadále knihu Století 
fotbalu v Protivíně a Setkání se Zrzavým 
– vzpomínky nejen vodňanských rodáků 
a obyvatel na mistrův pobyt ve městě. 
Publikace je nevšedně zpracovaná, dopl-
něná reprodukcemi pohlednic, které mistr  
vodňanským zasílal ze svých cest.

Těšíme se na vaši návštěvu – od září 
jsme pro vás v infocentru od pondělí 
do pátku v čase od 8 do 16 hodin.

V současné době hostí naše muzeum – 
Památník města Protivína – ve svém nově 
zrekonstruovaném Výstavním sále něko-
lik desítek fotografií. Cyklus má název 
Na pár chvil v Jordánsku a jeho autorem 
je známý písecký architekt a výtvarník 
Vladimír Bouček (*1955).

Jak sám fotograf říká „…Jordánsko je 
nádherná země, s divukrásnou přírodou, 
kde žijí pohostinní a laskaví lidé.” Alespoň 
tak ji poznal spolu se svou manželkou, he-
rečkou Veronikou Freimanovou, na podzim 
roku 2018 při krátké, ale velmi poučné a co 
do vizuálních zážitků velice obohacující 
návštěvě.

Výstava fotografií v Památníku si 
neklade za cíl být průvodcem po krásách 
této biblické země, ve které se kdysi pro-
cházeli proroci Abrahám, Mojžíš, Ježíš 
nebo Mohammed. Je to jen kratičké zasta-
vení a nahlédnutí do vstupních partií dvou 
ikonických míst Jordánského království – 
starobylého skalního města Petra a pouště 
Wádí Rum.

Výstava, která začala v srpnu, bude – 
stejně jako samotný Památník – otevřena 
až do konce října tohoto roku.

PAMÁTNÍK MĚSTA PROTIVÍNA

http://www.evakarmazinova.cz
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             ZE ŽIVOTA ŠKOLY             

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 4. 10. 2021
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 18. 10. 2021  

Termíny uzávěrky  
Protivínských listů 2021

Číslo novin Uzávěrka Termín vydání
č. 10 4. října 18. října
č. 11 1. listopadu 15. listopadu
č. 12 29. listopadu 13. prosince

Změna termínu vyhrazena.

Ve středu 1. září mezi dětmi na chod-
níku před hlavním vchodem školy byla 
dobrá nálada. Po minulém okleštěném 
školním roce se většina dětí opravdu těšila 
na své kamarády. Možná byli školáci také 
trochu zvědaví na zmodernizované prostory. 
Stavební úpravy však budou ještě vyžado-
vat čas na dokončení, přestože stavebníci 
pracovali bez přestávky od 25. června. 
Rodiče a děti byli informováni již v po-
sledním srpnovém týdnu prostřednictvím 
třídních učitelů a webových stránek školy 
o bezpečnostních opatřeních, která budeme 
dodržovat až do 20. září. To je termín pře-
dání stavby. Všichni tyto ztížené podmínky 
přijali. Moderní škola za to jistě stojí.

V tomto školním roce navštěvuje naši 
školu 401 dětí. Na 1. stupni je to 216 žáků, 
na 2. stupni máme 185 dívek a chlapců. 
Do prvních tříd nastoupilo 47 dětí. Na naše 
prvňáčky se všichni velmi těšíme, nejvíce 
však jejich paní učitelky. Letos to jsou 
paní Magdaléna Michálková (1. A) a paní 
Pavla Mouchová (1. B). Od září také začíná 
ve 4. – 7. ročníku výuka nového předmětu. 
Informatika bude mít jinou náplň. Máme 
naučit děti bezpečně používat dnešní tech-
nologie, přístupným způsobem je vybavit 
dovednostmi, které uplatní v budoucnu. 
Důraz na rozvoj digitálních dovedností 
budeme klást i ve výuce dalších předmětů. 
V průběhu letních prázdnin jsme připravili 
přechodný školní vzdělávací plán, který 
budeme dále upravovat podle toho, jak žáci 
budou zvládat učivo.

Přes všechna omezení, která vyplývají 
z hygienických opatření, jsme zahájili 
výuku bez obtíží. Na antigenní testování 
si děti zvykly již v minulém školním roce. 
Vyrovnaly se i s nošením roušek ve spo-

ŠKOLNÍ ROK 2021 /2022 ZAHÁJEN

lečných prostorách, se zvýšeným důrazem 
na mytí a dezinfekci rukou, časté větrání. 
Chceme, aby tento školní rok proběhl již 
bez přechodu na distanční výuku. Některé 
děti při ní ztratily pracovní návyky. Vzniklo 
mnoho problémů v komunikaci, v lidských 
vztazích. Věříme, že se nám podaří vše 
napravit.

Pozornost všichni věnujeme také bez-
pečnému pohybu při přesunech mezi 
historickou budovou školy a pavilonem 
školní jídelny. V době výdeje obědů vidíte 
na chodníku naše pracovníky ve žlutých 

vestách. Děkujeme veřejnosti a řidičům 
za jejich ohleduplnost při projíždění Ko-
menského ulicí. Dětem a jejich rodičům 
přejeme úspěšný školní rok!

     
za ZŠ Protivín  

Tamara Vojtěchová



PROTIVÍNSKÉ LISTY 7. stránka

Pohlednici s fotografií protivínského 
zámku vydala Bromografia. Byla to 
firma se sídlem v Saské u Nymburka. Vy-
ráběla papírnické zboží a rovněž vydávala 
pohlednice. Z Protivína byla odeslána 
jedna její pravá fotografie Velectěnému 
Pánu, panu Václavu Fröhlichovi do Prahy 
Vlll. dne 26. září 1931. „Milý strýčku! 
K Tvým milým jmeninám vše nejlepší 
přeje rodina Ezrova“. Poštovní úředníci se 
museli snažit, aby adresát dostal gratulaci 
včas – svátek měl už za dva dny. Úředník 
Václav Fröhlich bydlel ve vile Marie, 
Fügnerova 1556.

Fügnerova ulice byla pojmenována 
po Jindřichu Fügnerovi, obchodníku 
a vlastenci, který spolu s Miroslavem Tyr-
šem založil organizaci Sokol. V Praze 8 – 
Libni a ani v celé Praze dnes takovou ulici 
nenajdete. Avšak díky národnímu progra-
mu zpřístupnění vzácných dokumentů je 
možno pátrat ve zdigitalizovaném orien-
tačním plánu hlavního města Prahy z roku 
1938. Byl vyhotoven tehdejším zeměpis-
ným ústavem ministerstva vnitra v měřítku 
1:5000, které umožnilo detailní zakreslení 
objektů. Vila Marie s číslem popisným 
1556 se nachází ve známé bývalé zatáčce 
pod Vychovatelnou, kde se 27. května 
1942 pokusili českoslovenští parašutisté 
Jozef Gabčík a Jan Kubiš zlikvidovat 
říšského protektora Reinharda Heydricha.

Skupina Anthropoid Jozefa Gabčíka 
a Jana Kubiše představovala v pořadí 
třetí výsadek se zvláštním posláním 
z Velké Británie na území Protektorátu 
Čechy a Morava, organizovaný exilovým 
Ministerstvem národní obrany. Koncem 
prosince 1941 byly vysazeny výsadky 
Silver A, Silver B a Anthropoid.

Během Operace Anthropoid byl 
proveden průzkum variant a tras a byla vy-
brána právě ostrá zatáčka u Vychovatelny 
v pražské Libni, kudy jezdil Heydrich 
ze svého sídla v Panenských Břežanech 
na Pražský hrad.

Dne 27. května 1942, několik málo 
minut po půl jedenácté, musel protek-
torův vůz řízený jeho osobním strážcem 
Johannesem Kleinem kvůli projíždějící 
tramvaji v zatáčce zpomalit. Na vůz 
se nejprve pokusil vystřelit ze samopalu 
Gabčík, jeho samopal Sten Mk. II se však 
v kritickou chvíli zasekl. Automobil sjel 
o několik metrů dále, byl pak z bezpro-
střední blízkosti zasažen Kubišovým 
granátem s nárazovým zapalovačem. 
Přestože granát nedopadl dovnitř vozu, 
exploze poničila jeho pravou zadní část, 
střepiny zasáhly Heydricha do pravého 
boku a lehce na obličeji poranily Kubiše. 
Po útoku se oba parašutisté rychle vzdálili 
z místa činu. Gabčík byl pronásledován 

Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé v novém Československu 9.
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ÍL

Pokračování na straně 8   

Kleinem, kterého se mu podařilo v pře-
střelce zranit. Jan Kubiš odjel z místa 
na připraveném kole. Na místě atentátu 
však kromě otřeseného Heydricha zůstal 
samopal, aktovky, plášť a Gabčíkovo 
kolo. Ihned po atentátu došlo k uzavření 
Prahy, rozsáhlým domovním 
prohlídkám a zatýkání. Heyd-
richův stav se sice postupně 
zlepšoval, nakonec však do-
stal otravu krve a 4. června 
1942 zraněním podlehl. Kubiš 
s Gabčíkem a dalšími pěti spo-
lubojovníky zemřeli 18. června 
1942 po boji, když se odmítli 
vzdát a opustit vyzrazený úkryt 
v kryptě pravoslavného chrámu 
svatých Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici.

Nacisté na to vyhladili ob-
ce Lidice a Ležáky, popravili 
mnoho odbojářů a lidí, kteří jim 
pomáhali. Atentát na Heydri-
cha měl demonstrovat světové 
veřejnosti, že se českosloven-
ský národ nesmířil s německou 
okupací a podporuje úsilí o po-
rážku nacistického Německa.

Někdejší ostrá zatáčka 
v Libni se od války změnila 
téměř k nepoznání. Na začát-
ku 80. let došlo k výstavbě 
mimoúrovňové křižovatky 
Vychovatelna. Od roku 2009 
stojí v prostoru někdejší za-
táčky pomník sochařů Davida 
Moješčika a Michala Šmerala 
a architektů Jiřího Gulbise 
a Miroslavy Tůmové. Pomník 
je v blízkosti autobusové za-

stávky u sjezdové rampy do Zenklovy 
ulice. Tvoří jej devítimetrový ocelový 
sloup ve tvaru trojbokého hranolu. Pro-
tifašistický odboj symbolizují tři postavy 
s roztaženými pažemi na vrcholu.
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Režisér Jiří Sequens natočil v roce 
1964 historické drama s názvem Atentát. 
Film nás vrací do doby nacistické okupace 
a ve 100 minutách se pokouší o posti-
žení nejrůznějších okolností atentátu 
na zastupujícího říšského protektora SS 
Obergruppenführera Reinharda Heydri-
cha. Zvlášť sugestivně zachycuje hrdinský 
boj parašutistů v kostele v Resslově ulici 
v Praze. Ve filmu je možno zahlédnout 
i hledanou vilu Marii...

Ve sbírce starých pohlednic Proti-
vína jsem našla i další pohled, který 

se týká vazby mezi rodinami Fröh-
lichovou z Prahy a Ezrovou z Proti-
vína. Je z 24. července 1940, z doby 
protektorátu Čechy a Morava. Vážená 
paní Anna Fröhlichová bydlela v Praze 
na Smíchově, Žižkově ulici 25. Rodina 
Ezrova ji zdraví a přeje všechno nejlepší 
k milým jmeninám. Boža Ezrová, Vašek 
Ezr i Vašíček z Kolína v duchu rodinné 
tradice spoléhali na to, že lístek dojde 
včas, Anna slavila svůj svátek za dva 
dny. Nevíme, co ji přivedlo k přestěho-
vání, ale jistě už nemohla sledovat z vily 
„Marie“ atentát na Reinharda Heydricha 
27. května 1942.

V souvislosti s heydrichiádou bylo 
v koncentračním táboře v Mauthausenu 
usmrceno celkem 294 československých 
občanů. Jedním z nich byl i dvacetiletý 
Jiří Hrdlička, synovec protivínského léka-
ře MUDr. Křišťana Pokorného, narozený 
ve Vodňanech. Jeho osud připomíná nyní 
výstava fotografíí na jednom z panelů 
ve vodňanském infocentru, otevřená 
do 30. října 2021.

Ing. H. Mašindová

Zdroj : Internet, VHÚ (Zdeněk Špitál-
ník), sbírka pohlednic Protivína, rodinný 
archiv

O d  4 .  ř í j n a 
do 10. října 2021 pro-
běhne již 25. ročník 
celorepublikové ak-
ce Týden knihoven. 
Stranou nezůstane 
ani Městská knihov-
na Protivín, která se 
do akce každoročně 
zapojuje.

V roce 2021 je hlavním ko-
munikačním tématem v českých 
knihovnách udržitelnost. V České 
republice vznikla v roce 2019 
pracovní skupina Udržitelnost 
v knihovnách. Jejím cílem je pro-
zkoumat role českých knihoven 
v naplňování cílů udržitelného 
rozvoje. K tomuto naplňování cílů 
mohou knihovny přispět zejména 
tím, že poskytují rovný přístup 
k informacím a jsou místem celo-
životního vzdělávání a učení, které 
je dostupné všem. Jsou klidným 
prostředím, kam může kdokoliv 
přijít a jen tak tam být, v klidu 
a bezpečí, zpomalit a odpoči-
nout. Posilují mezilidskou důvěru, 
sounáležitost a solidaritu a jsou 
místem, kde se lidé propojují 
ke spolupráci. Nabízí příležitost 
pro smysluplné trávení volného 
času a udržují vztah k místu, jeho 
historii, současnosti i budoucnosti.

Pro Týden knihoven se sna-
žíme, nejen pro čtenáře, ale 
i ostatní veřejnost, ve spolupráci 
s Městským kulturním středis-
kem Protivín připravit vždy 
něco zajímavého.

TÝDEN KNIHOVEN OD 4. ŘÍJNA DO 10. ŘÍJNA 2021
Ve středu 6. října pořádáme besedu 

s Ing. Pavlem Mocem s názvem Šumavští 
převaděči u příležitosti vydání jeho další 
knihy se stejným názvem. Všichni, kteří 
Ing. Moce znají, vědí, jak barvitě a zají-
mavě umí vyprávět.

V neděli 17. října se děti mohou těšit 
na loutkové představení Teátru Pavla Šmí-

da s názvem Zapomenutá pohádka. Je 
to příběh o jednom království, kde vládla 
lež a nenávist.

Po celý týden budou čtenářům k dis-
pozici zdarma vyřazené dětské knihy, 
kterými mohou naši čtenáři oživit domácí 
knihovny svých dětí.

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

Tradiční akce v Týdnu kniho-
ven:
• registrace nových čtenářů 

zdarma na dobu 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 inter-
netu

 http:/ /www.mujbijak.cz/
klient-474/kino-146/stran-
ka-7048

 výběr z 18 000 knižních titulů
• absenční i prezenční výpůjčky 

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

a nemocným občanům
Pavla Lišková,

knihovnice

mailto:knihovna@kultura-protivin.cz
mailto:knihovna@kultura-protivin.cz
http://www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146/stranka-7048
http://www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146/stranka-7048
http://www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146/stranka-7048


pátek 1. října v 19.30 hodin koncert

JAKUB SMOLÍK S KAPELOU

neděle 3. října v 16 hodin film USA

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaná rodinná komedie. Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim 
a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád. V tomto pokra-
čování jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu 
a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky 
Tabithy a roztomilého batolete Tiny.
Mládeži přístupný, dabováno, 107 minut, vstupné děti 100 Kč/ 
dospělí 120 Kč

neděle 3. října v 19 hodin film ČR/Slovinsko/ Slovensko

ATLAS PTÁKŮ
Drama. Nový film režiséra O. Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy 
se světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše 
slabá místa. Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze 
ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo připraven. 
Ivo Róna (Miroslav Donutil), dlouholetý šéf prosperujícího podniku Aron, se 
snaží zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, 
ale kterou si na sebe dost možná seslal sám.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. října přednáška

ŠUMAVŠTÍ PŘEVADĚČI – PŘEDNÁŠKA

pátek 8. října 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
neděle 10. října v 16 hodin film USA

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
Rodinný/komedie/fantasy. Vítejte ve Space Jamu! Šampión NBA a globální 
ikona LeBron James se vydává na epické dobrodružství po boku slavného Bugs 
Bunnyho v novém celovečerním filmu od režiséra Malcolma D. Lee a inovativ-
ního filmového týmu Ryana Cooglera a Mavericka Cartera. Tato transformační 
cesta je maniakální mashup dvou světů, který odhaluje, jak daleko se někteří 
rodiče dostanou, aby našli své děti.
Mládeži přístupný, dabováno, 115 minut, vstupné 120 Kč

 neděle 10. října v 19 hodin film ČR

KAREL
Dokumentární film přináší ojedinělý pohled do  soukromí a  do  duše K. 
Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem 
po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí 
Gottův nadhled a humor.
Mládeži přístupný, 127 minut, vstupné 130 Kč

středa 13. října v 19 hodin film ČR/SR

ZÁTOPEK
Dramatický příběh. Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém 
roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bez-
mezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací 
do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje 
se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední 
závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví 
o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. 
A také o  jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří 
navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.
Mládeži přístupný, 130 minut, vstupné 110 Kč

říjen 2021

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

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 



říjen 2021

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

pátek 15. října v 19 hodin film USA

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH

Akční/dobrodružný. Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu 
Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě 
tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. 
Ve filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 133 minut, vstupné 130 Kč

neděle 17. října v 16 hodin divadelní představení

ZAPOMENUTÁ POHÁDKA
neděle 17. října v 19 hodin film Francie

RODINU SI NEVYBEREŠ
Komedie. Kam se hrabou problémy manželů Verneuilových ve filmu CO JSME 
KOMU UDĚLALI?! Morelovic rodinu čeká ještě šílenější jízda a  věřte, že být 
v kůži své pubertální dcery (nebo syna) není zrovna jednoduchý úkol. Jednoho 
krásného letního rána se totiž Morelovi probudí s  obrovským problémem. 
Jejich těla a duše prošly opravdu hodně zvláštní proměnou.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 20. října v 19 hodin film ČR

STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA
Životopisný/dokument. Miloslav Stingl. Slavný etnograf, indiánský náčel-
ník, cestovatel a nejvydávanější český spisovatel všech dob, který svým dílem 
ovlivnil miliony lidí v touze poznávat svět za hranicemi jejich země. Rok po jeho 
smrti přichází režisér Steve Lichtag se strhujícím celovečerním dokumentárním 
filmem. Poodkryje spoustu tajemství, odhalí složité vztahy v osobním životě 
a rodině, která trpěla jeho vědeckými a objevitelskými cestami.
Mládeži od 12 let přístupný, 93 minut, vstupné 100 Kč

pátek 22. října v 19 hodin film USA

REMINISCENCE
Thriller/romantické drama. Nick Bannister (H. Jackman), pomáhá svým 
klientům odemknout ztracené vzpomínky a vést je napříč temně svůdným 
světem minulosti. Jeho život se však navždy změní poté, co přijme novou 
klientku jménem Mae (R. Ferguson). Z běžné práce se rázem stává nebez-
pečná posedlost a Bannister během hledání pravdy o zmizení Mae odhaluje 
šílené věci, přičemž musí čelit otázce: Kam až je člověk ochoten zajít kvůli 
těm, které miluje?
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 120 Kč

neděle 24. října v 16 hodin film Austrálie

100% VLK
Animovaný. Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný 
a navíc ani tak úplně není člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se 
na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným 
vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a velmi obávané monstrum. 
Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu velkou slavnostní noc první 
proměny se ale něco zvrtne …
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 120 Kč

neděle 24. října v 19 hodin film USA

AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantický. Třetí díl filmového a  knižního fenoménu After přinese pro 
osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. Zkoušku, která může 
zanechat jejich silný vztah v troskách.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 99 minut, vstupné 130 Kč

středa 27. října v 19 hodin film ČR

MINUTA VĚČNOSTI
Drama. Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří Langmajer) je velmi uzavřený a intro-
vertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie (Martina Babišová) má vrozenou 
srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám při plánované operaci. Po ní 
se společně vydají na dobrodružnou výpravu na Island. Tady mají dost času, 
aby k sobě opět našli cestu.
Mládeži přístupný, 81 minut, vstupné 120 Kč

pátek 29. října v 19 hodin film USA

ZHOUBNÉ ZLO
Horor/krimi/drama. James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům pří-
během o dívce Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, 
které bohužel mají daleko k obyčejným snům. V hlavní roli se objeví A. Wallis, 
která si zahrála už v hororu její jmenovkyně Annabelle nebo rebootu Mumie.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 120 Kč

neděle 31. října v 16 hodin film USA

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaná komedie. Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři 
vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to 
pořádná jízda.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 
120 Kč

neděle 31. října v 19 hodin film ČR

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie. Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka vztahové komedie 
pro lidi, kteří chtějí ve zdraví a lásce přežít vlastní manželství. Tématem, nikoli 
příběhem, navazujeme na film Teorie tygra, který řešil cestu, kudy utéct ze 
vztahu, který nevyhovuje. Kurz manželské touhy je naopak o tom, jak v ta-
kovém vztahu žít. Pokud možno šťastně. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 140 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 



V neděli 1. srpna jsme celý tábor 
odstartovali! Sešli jsme se již v 7 hodin 
na naší skautské základně Na Ostrově a na-
ložili vše nezbytné na vlek, který nám tra-
dičně půjčuje pan Meloun, za což mu moc 
děkujeme, a vydali se s velkým nákladem 
k Nové Vsi, kde na nás už čekali kamarádi 

Letní tábor protivínských skautů 2021

skautingu, kteří se nám rozhodli se stavbou 
tábora pomoci.

Stavba tábora se vydařila. Práce nám 
šla rychle od ruky a ve vzduchu poletovala 
prima nálada. Postavili jsme 19 stanů s pod-
sadou, 2 teepee, 2 velké hangáry a 2 WC. 
Podsadové stany sloužily jako pokojíčky pro 

děti a vedoucí a teepee a hangáry jsme vy-
užívali pro stravování a společná setkávání.

Následující dny jsme se přenesli o ně-
kolik staletí zpět, kdy jsme vpadli do hu-
sitských válek. Nejdříve jsme naše mladší 
bojovníky rozdělili do menších skupin, kte-
ré si sami pojmenovali jako Rytíři odnikud, 
Kacíři, Táborité, Řád černých rytířů a Boží 
bojovníci. Každá družina si vytvořila i svou 
vlajku a postupně i pokřik! Na cestách byl 
malým bojovníkům nápomocný pan kněz 
Prokeš, který je celou dobou provázel. 
Někdy museli opravdu bojovat, někdy jen 
vymýšleli strategii úniku. Mladší průzkum-
níci zažívali zkrátka různá dobrodružství. 
Na závěr jejich bojovné cesty byli bojovníci 
panem Prokešem odměněni a vráceni zpátky 
do přítomnosti.

A to už byl poslední den našeho tábora 
a ukázalo se, že největší výzvou dne bude 
sbalit tábor za sucha. Díky pomoci od rodi-
čů malých průzkumníků a našich kamarádů 
se nám to podařilo a úspěšně jsme tak tábor 
ukončili. Všichni jsme šťastní, že se nám 
všechno vyvedlo a chtěli bychom touto ces-
tou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli 
způsobem pomohli. Vážíme si Vaší pomoci 
a těšíme se na další společná setkání.

za protivínské junáky  
Marie Vondráčková

Prvních čtrnáct dní prázdnin zname-
ná pro určitou skupinku dětí něco očeká-
vaného. V této době přijíždějí do tábo-
rové osady Na Kocandě, která je ukrytá 
v krásných lesích poblíž Skočic u Vodňan. 
Jedou za kamarády, které znají už z minu-
lého roku. Jedou s kamarády na jejich do-
poručení, nebo jedou prostě jen zkusit něco 
nového. O tábor zřejmě zájem je, vzhledem 
k šedesáti třem přihlášeným účastníkům 
ve věku šest až patnáct let. V letošním 
roce jsme si pro děti připravili CETEH 
(celotáborová etapová hra) JUMANJI. 
Konkrétně jsme jako předlohu použili film 
z devadesátých let s Robinem Williamsem, 
kde se hlavní aktéři pokoušejí porazit tajem-
nou deskovou hru. Ta je kouzelná a posílá 
na její hráče všechna možná nebezpečí. 
Od lvů počínaje, přes krokodýly, bouřky, 
masožravé kytky, lovce a konče splašenými 
stády. Tento příběh nás prováděl celým tábo-
rem a v jeho duchu se nesly i všechny hry. 
Každé hře předcházela nějaká scénka, která 
přišla po hodu kostkou a postupem figurky 
po herním plánu tajemné hry Jumanji. Na-
příklad po hodu kostkami na děti hra vrhla 
divochy z džungle, s kterými se musely 
děti utkat a poražením těchto barbarů si 
zachránit holý život. Mimo tematické hry si 
děti mohly vyzkoušet mobilní laser game, 
lanové překážky, nebo střelbu z praku, luku 
a vzduchovky. Pro navození lepší atmosféry 
jsme také uspořádali v naší jídelně promí-
tání filmu, který posloužil jako předloha 
pro CETEH. Druhé úterý pak přišel dětmi 
nejvíce oblíbený den, a to je výlet. Nejprve 

První běh tábora Na Kocandě
jsme vyrazili do horažďovického aquaparku. 
Jakmile si děti dosyta užily vodních atrakcí, 
naskákali jsme zpět do autobusu a vyrazili 
do Protivína. Tam na nás čekal skvělý řízek 
od našich kuchařů a krásná krokodýlí zoo 
se spoustou pravěkých plazů a poutavou 
přednáškou. Tečkou na konec bylo pohla-
zení mláděte a fotka s ním. Po zoo jsme se 
přesunuli do sousedního obchůdku na něja-
kou tu mňamku a zmrzlinu. S plnými bříšky 
jsme vyrazili zpět do tábora a den zakončili 

diskotékou. Téma tábora gradovalo až do sa-
mého konce, kdy se dětem v závěrečné hře 
povedlo dosáhnout pole JUMANJI a hru tak 
porazit. Díky tomu se všechny jí přivolané 
hrůzy vrátily zpět do hry, kam patří. A tak 
už jsme se mohli v klidu vrátit do svých 
domovů a začít se těšit na příští rok. Těšit 
se, až budeme zase moci vyrazit na těch 
prvních čtrnáct dní prázdnin na Kocandu.

za veškerý personál tábora Michal
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Navazuji na článek paní Vojtové 
z květnového čísla Protivínských listů, 
ve kterém připomněla četbu starších dětí 
a mládeže z konce 60. let minulého století 
– knihy J. Verna, K. Maye a J. Foglara.

Byl to právě Jaroslav Foglar, který 
připomínal, že v nejkrásnějším chlapeckém 
věku 9 až 14 let se každý chlapec nechá 
oslovit příběhy s dobrodružstvím, dálkami, 
napětím, odvahou, přátelstvím mezi lidmi. 
Podtrhoval výchovný smysl této četby – 
smysl pro čestnost, spravedlnost, touhu 
pomáhat a získat vítězství spravedlivé věci.

Jako Češi nesmíme zapomenout, že 
nejenom v cizí literatuře, ale i v české, 
nalezneme vynikající vědecké a literární 
osobnosti – spisovatele, kteří nepodceňovali 
tvorbu knih pro mládež a zanechali po so-
bě hodnotná díla, která jsou bohužel dnes 
často opomíjena, ne-li přímo zapomenuta. 
Jejich napínavé příběhy čtenáře přenášejí 
do cizích exotických zemí, otevírají dálky 
a dobrodružství a nesou poselství morálních 
hodnot – zdůrazňují čest, dobro, rovnost 
mezi lidmi. Čeští spisovatelé dobrodruž-
ných příběhů často učinili hlavním hrdinou 
příslušníka svého národa – Čecha, který 
daleko od domova vynikne a šíří ve světě 
dobré jméno své vlasti.

Tak tomu bylo v případě spisovatele 
Františka Flose, který je spolu s Eduar-
dem Štorchem považován za zakladatele 
dobrodružné literatury pro mládež v české 
literatuře. Je významný i založením dětské-
ho časopisu Úsvit (v roce 1920) a psaním 
divadelních her pro mládež. Nikdy necesto-
val, ke svým dobrodružným knihám čerpal 
látku z odborné literatury a z vyprávění 
přátel. Zatímco knihy Eduarda Štorcha 
díky námětům z pradávných dob nepadly 
v zapomenutí („Lovci mamutů“, „Bronzový 
poklad“, „Osada Havranů“), barvitý a dra-
matický děj spolu s morálním poselstvím 
Flosových románů – za všechny jmenujme 
„Lovci orchidejí“, „Lovci kožišin“, „Nad 
Tichým oceánem“, „Albatros“ – není v sou-
časné době předmětem čtenářského zájmu.

Vedle svého četného vědeckého díla 
nepodceňoval tvorbu pro mládež ani RN-
Dr. František Běhounek, DrSc. – aka-
demik, profesor, vědec, doktor fyzikálně 
matematických věd, polárník, autor mnoha 
vědeckých publikací – jedna z největších 
osobností české vědy. Jeho dobrodružné 
knihy – za dlouhou řadu si připomeňme 
např. „Trosečníci polárního moře“, „Ro-
binsoni vesmíru“, „Swansonova výprava“ 
– si nacházejí své čtenáře i v dnešní době. 
Pravděpodobně proto, že autor těchto pří-
běhů si své velké životní dobrodružství sám 
zažil, když ztroskotal ve vzducholodi nad 
severním pólem.

Nezávislý novinář Vladimír Šustr čer-
pal ze svého pobytu v Jižní Americe ve svém 
nejznámějším románu pro děti „Dobrodruž-
ství mladého Indiána“, v němž zpracoval 
skutečný příběh indiánského chlapce v Pa-
raguayi z konce 30. let 20. století.

A to už se dostáváme k význačným 
českým cestovatelům – spisovatelům, kteří 
psali vedle populárně naučných cestopis-

Knihy odvahy a dobrodružství

Novinky
městské
knihovny

ných knih rovněž dobrodružné příběhy vě-
nované mládeži. Témata získávali na svých 
cestách a hrdiny těchto příběhů byli vesměs 
mladí lidé, v mnohém stejní, jako jejich 
čeští čtenáři.

Snad vůbec prvním byl slavný cestovatel 
Alberto Vojtěch Frič – etnograf, botanik, 
fotograf, přezdívaný „Lovec kaktusů“ (pro 
své četné hodnotné sbírky). Jeho trilogie 
„Strýček Indián“, „Dlouhý lovec“ a „Hadí 
ostrov“ přenášela mladé čtenáře do Jižní 
Ameriky „na návštěvu“ k původním oby-
vatelům, zrovna tak jako příběh cestova-
tele a spisovatele Františka Alexandra 
Elstnera s názvem „Pedro, tvůj kamarád 
z Argentiny“.

Do Afriky zavedl své čtenáře další 
slavný cestovatel – spisovatel Ladislav 
Mikeš Pařízek. Výčet jeho knih je dlouhý, 
za všechny připomeňme pro mládež „Řeku 
kouzelníků“, „Kraj dvojí oblohy“ a také 
jeho další zásluhu – převyprávěl a vydal 
africké domorodé pohádky a báje.

Dnes již téměř zapomenutý cestovatel – 
spisovatel RNDr. Jiří Baum zanechal pro 
mládež rovněž řádku knih, z nichž jmenuj-
me příběh „Abdalova dobrodružná cesta“, 
podle něhož by se dětský čtenář mohl učit 
zeměpis.

Cestovatel a spisovatel Mirko Pašek se 
výhradně zaměřil na dobrodružné knihy pro 
mládež. Témata čerpal ze svých cest po se-
verní Africe (kniha „Karneval v Maroku“), 
na Cejlon-Srí Lanku (kniha „Ostrov tisíce 
drahokamů“) a do USA (trilogie „Muž pro 
Oklahomu“, „Ztracená prérie“ a „Děvče pro 
Oklahomu“).

PhDr. Václav Šolc – význačný etnograf-
-amerikanista, muzeolog, ředitel Náprstko-

va muzea v Praze, cestovatel a spisovatel 
odborných i populárně naučných knih, 
řady cestopisů – celkem 25 knih, z nichž 
8 dobrodružných románů věnoval mládeži. 
Odráží se v nich autorova důvěrná znalost 
popisovaného prostředí i znalost uvedených 
historických faktů. Ve čtenářích vzbuzoval 
zájem o skutečné Indiány, a to o Indiány 
jihoamerické, kteří byli dosud co se dob-
rodružné literatury týče, „ve stínu“ těch 
severoamerických. Určitě čtenáře potěšil 
např. knihami „Jsem Indián!“, „Robinsoni 
z And“ či „Synové Kondorů“. Mladí čtenáři 
se z nich dozvídali množství poučných 
informací, které rozšiřovaly jejich rozhled 
a určitě i podnítily zájem dovědět se něco 
více o popisovaných krajích.

Jednou z největších osobností vědecké-
ho světa u nás byl bezesporu PhDr. Miloslav 
Stingl – etnograf, cestovatel – spisovatel, 
fotograf, který se specializoval na oblast 
amerických domorodých kultur a na oblast 
Oceánie. Navštívil 152 zemí, domluvil se 
17 jazyky a ze svého dlouhého života (+89 
let) strávil 19 let na cestách v cizích zemích.

Své poznatky uložil do 42 knih, z nichž 
některé rovněž věnoval mládeži („Poklady 
piráta Morgana“, „Ukradený totem“, „Indi-
áni, černoši a vousáči“).

Byla by škoda, aby tyto významné 
osobnosti českého národa a české litera-
tury upadly v zapomenutí, aby jejich dílo 
věnované mládeži dnešní mladí vůbec 
neznali a tyto knihy v ležely nepovšim-
nuty v knihovnických skladech. Nikdo 
nikdy nepopře jejich historickou hodnotu 
a přetrvávající mravní obsah.

Danuše Hlouchová,
Svaz SZP Protivín

Pro dospělé:
Zuzana Koubková: Koniášův klíč 
– s humorem a nadsázkou vylíčené 
příhody jezuitského misionáře 
Antonína Koniáše
Robert Bryndza: Ne tak úplně 
soukromé e-maily Coco 
Pinchardové – hledání lásky provází 
často trapasy a šlápnutí vedle
Josef Bílek: Průvodce 
po technických památkách jižních 
Čech – Písecko a Strakonicko
Jan Müller: Rebel Hnízdil –
rozhovory s MUDR. Janem Hnízdilem
Pavel Kolář: Posilování stresem – 
cesta k odolnosti
Mary Pipherová: Ženy plují na sever 

– proudem života k plodům zralosti
Irena Obermannová: Babička – 
knížka o stárnutí, mládnutí a sexu
Katarína Gillerová: Dívka v zrcadle 
– pro jednoho splněný sen, pro 
druhého noční můra
James Swallow: Stín – nic se nešíří 
tak rychle jako strach
Michal Viewegh: Zrušený rok – jeden 
rok Michala Viewegha
James Longo: Hitler a Habsburkové 
– proč chtěl nacistický vůdce zničit 
rakouskou královskou rodinu?
Hana Whitton: Adam ze Zbraslavi 
a případ královského levobočka – 
kdo usiluje o život dceři Václava III.?
Alena Mornštajnová: Má mě ráda, 
nemá mě ráda – deset současných 
českých prozaiků a deset povídek
František Niedl: Inspektor s velkým 
mozkem – krimiromán
Jana Poncarová: Cyklistka – osud 
poslední baronky Battaglia
Andrew Mayne: Dívka pod hladinou 
– thriller od autora bestselleru Šelma
Mona Kasten: Zachraň mě – viděla, 
co neměla a její život se změnil



PROTIVÍNSKÉ LISTY 13. stránka

Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz
telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
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14. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

GENERÁLNÍ PARTNER V RÁMCI AKCE ORANŽOVÝ ROK 2021 PROTIVÍN

1 2

3

4

5

Po roční pauze se do Protivína vrátily 
v sobotu 28. srpna městské slavnosti. Letos 
se konal, za odhadované účasti dva a půl 
tisíce diváků, již 14. ročník. Pořadatelé 
vsadili kartu na skvělého písničkáře Pokáče, 
po kterém následovalo koncertní vystoupení 
Marka Ztraceného s kapelou. Večer zakon-
čila ohnivá show Atomic Heart v podání 
skupiny BLACKOUT PARADOX.

Foto: 1, 2, 3 – Marie Černá
 4, 5 – Radek Lenemajer
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Stejně jako se i my inspirujeme cyklo-
toulkami kolegyň z CykloRafandy a kolegů 
z CykloZastávky, tak i my rádi navnadíme 
ostatní zájemce. Letos jsem naše již osmé 
týdenní putování nazval „My jsme ti Pražáci 
aneb ve Šluknovském výběžku“.

Začali jsme v osmi v neděli 15. srpna 
v Praze na Císařské louce, kam nás dopravi-
lo doprovodné vozidlo (Honzo a Jirko díky). 
Poprvé s námi jel Ondra a Pepa. První metry 
z tohoto vltavského poloostrova jsme tedy 
ujeli po vodě na přívozu směr Výtoň. Vždy 
jsme se chtěli projet po vltavské náplavce. 
Protože je cyklostezka v této části staré 
Prahy vedena hlavně po běžných komunika-
cích, byl to adrenalin. Kostky, 
tramvaje, chodci, další dopra-
va, do toho kochání, že právě 
jedete kolem Mánesa, Národ-
ního divadla, Karlova mostu, 
Rudolfina… Doporučujeme 
tedy hlavně v neděli po ránu, 
kdy není doprava tak hustá, 
jindy to musí být mission 
impossible… Na chvilku jsme 
se stavěli u zlatonosného ka-
nálu v Tróji (myšleno směrem 
k medailím zdejších slalomá-
řů) a šlapali dál směr Mělník. 
Zpočátku jako součást neděl-
ního davu pražských cyklistů 
a inline bruslařů, postupně 
jsme se však osamostatňovali 
také proto, že kvalita stezky 
kolem Vltavy se postupně 
horší a stává se průjezdnou jen 
na vlastní nebezpečí. Po cestě 
jsme navštívili rodný dům An-
tonína Dvořáka v Nelahozevsi 
a zámek ve Veltrusech. Zají-
mavý byl i zcela nový most 
přes Vltavu v Lužci a kanál 
s regulací v Hoříně u Mělníka. 
Protože byl celý den tropický, 
hned po příjezdu do Mělníka 
jsme se zastavili ve vinařství Lobkowicz, 
kde jsme zkontrolovali dvě šarže zdejších 
sektů. Následovala rychlá sprcha na inter-
nátu Střední integrované školy a pěšky jsme 
vyrazili prozkoumat centrum, soutok Labe 
a Vltavy a řemeslný pivovar Němý Medvěd. 
První den cca 70 km.

Cílem druhého dne byly Velké Žer-
noseky s návštěvou na ikonickém Řípu. 
Cesta kolem Labe se krásně vine, odbočka 
na Říp je samozřejmě do kopce. Vyběhnout 
na horu není jen tak, ale myslíme si, že by 
tam měl jednou stanout každý Čech. Protože 
co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp, jak se 
píše na zdejší turistické chatě, kde nás po ro-
tundě Sv. Jiří čekalo drobné občerstvení. 
Další cesta kolem Litoměřic probíhala v po-
klidu sledováním především zemědělských 
prací v polabské nížině. Jen kilometr před 
cílem jsem já ukroutil stupačku a musel 
konec cesty dojet jen s jednou. Ujeli jsme 
cca 60 km. Večer nás čekala ochutnávka vín 
v Zámeckém vinařství a prohlídka zdejších 
sklepů. Přesto, že jsme byli mnohokrát 
na Moravě a leckde v cizině, zdejší vína nás 
ohromila. Vřele doporučujeme. Také jsme 

Cyklo fór Protivín opět na cestách
se zde poprvé setkali s tím, jak zde v Ús-
teckém kraji v předvolební kampani tlačí 
náš premiér Andy na pilu… Ne naposledy.

Odjezd třetího dne byl oddálen jednak 
z důvodu shánění náhradních dílů, oprav 
a také protažením ochutnávky do hluboké 
noci. Třetím cílem byl Děčín, kde jsme kon-
čili své putování v roce loňském. Za zmínku 
stojí Porta Bohemica, skalní vstup Labe 
z nížiny do Českého Středohoří, kde jsme 
se vykoupali. Našli jsme si čas na prohlídku 
Ústí nad Labem. Mně osobně přišlo celé 
město jako výjev, když hrajete nějakou 
deskovou hru a vše najednou sesypete 
na herním plánu doprostřed. Dálnice se 

Ondra, který vyčerpal své fyzické síly 
i technické možnosti svého kola. Dopoledne 
jsme bez kol využili doprovodného vozidla 
a jeli se podívat na místa, odkud pochází 
Čenda. Vyslechli jsme spoustu veselých 
i vážných historek a myslím, že i leccos 
z poválečné historie tohoto kraje pocho-
pili. Po obědě jsme tedy kopírovali levý 
břeh Labe a kolem Hřenska a Bad Schan-
dau (cestou jsme viděli leccos zničeného 
posledními dešti a lokálními záplavami) 
dorazili do Königsteinu. To je velká pevnost 
na kopci, který jsme sice vylezli, nicméně 
několikahodinová prohlídka nás nelákala. 
Raději jsme si prošli pískovcové skály ko-

lem. K večeru jsme dorazili 
do útulného kempu v Pirně. 
Na velké prohlídky města už 
nebyly síly ani čas, večer jsme 
strávili kolem našeho kem-
pingového stolečku. Za den 
cca 50 km.

Pátého dne ráno jsme se 
nechali převézt doprovodným 
vozidlem zpět do ČR do Šluk-
novského výběžku. Azyl jsme 
našli na základně Klubu čes-
kých turistů v Dolní Pous-
tevně. Moc příjemné místo, 
za které děkujeme panu Lekso-
vi i místnímu panu starostovi. 
Vyrazili jsme do Kyjovského 
údolí. Cestou jsme se zastavili 
v nožířském muzeu. Je zde 
totiž obec Mikulášovice, kde 
sídlí slavná továrna Mikov. 
Rybičku odsud má doma asi 
každý. V kyjovském údolí 
jsme viděli lesy totálně zniče-
né kůrovcem, koberce suchého 
jehličí a cesty rozježděné har-
vestory. Byla to nejnáročnější 
etapa celého týdne. Cca 50 km, 
které daly zabrat. Večer jsme si 
udělali závěrečný pohodový 

večírek pod totemem a menhiry, zašel i pan 
Leksa a povyprávěl o kraji, Dolní Poustevně 
aneb Paříži severu a jejich pochodu Severní 
stopou v širších souvislostech.

Šestého dne nás čekala cesta domů. 
Dopoledne jsme si ještě všichni z osady 
Severní (opravdu se tak jmenuje) včetně 
kustodů Čendy a Fráni (kluci, díky za celý 
týden vašeho opečovávání) pěšky vyšlápli 
na nejsevernější bod České republiky (cca 
8 km tam a zpět). Tam jsme jedinkrát za ce-
lou dobu zmokli… Stavěli jsme se ještě 
v Děčíně, kde Jirka domluvil prohlídku 
jedinečného tažného remorkéru Beskydy. 
Je to jediný funkční zadněkolesový remor-
kér svého druhu, je to i národní technická 
památka. Prostě když se na Labi někde něco 
šustne, volají se Beskydy. Jako když např. 
v Drážďanech před pár lety uvízl na pilíři 
jiný remorkér. Zbytek cesty domů byl ospa-
lý a deštivý, jak to má vždy ze správného 
výletu být.

Bylo to intenzivní a fajn, těšíme se 
na příště, snad už vyjde to Holandsko 
a Rýn…

Pavel Koc

kříží s mosty a nádražím, chemička je pár 
metrů od náměstí, fasády i lidé jsou tam 
na první pohled drsnější… Absolutní pro-
tiklad našeho jihu. Další cesta je moc fajn, 
pokud tedy nechytnete jako my silný proti-
vítr, pak je to očistec. Fajn jsou různé malé 
přístavy a maríny, díky nimž mnohé části 
této řeky připomínají spíš Holandsko nebo 
Středomoří. Za zmínku stojí drobná kolize 
Pepy a Ondry, kteří si o sebe škrtli koly. Pád 
nebyl tak hrozný, jen Ondrova Ukrajina, 
na které k našemu údivu vše absolvoval, 
utrpěla ohnutí kliky. To ruské železo je tak 
silné, že jsme si s tím neporadili, naštěstí 
kousek byla kovárna pana Hamzy, který si 
poradit uměl. V Děčíně jsme se zabydleli již 
ve známém autokempu pod mostem a vyra-
zili napřed do starého pivovaru, kde je dnes 
velké obchodní centrum a naštěstí zůstala 
alespoň jedna pivovarská část - restaurace 
Kapitán. Později jsme ještě letem světem 
nakoukli do řemeslného pivovaru Nomád, 
to nás bavilo mnohem více. Opět cca 60 km.

Čtvrtý den nás zavedl z Děčína kousek 
za hranice do Pirny, která je mimochodem 
partnerským městem Písku. Ráno odjel  
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Po třinácti měsících svolal výbor Spolku 
Svaz zdravotně postižených Protivín své 
členy na úterý 27. července od 13.30 hodin 
do salonku restaurace U Rychtářů na 14. člen-
skou schůzi. Sešlo se na ní 62 členů – některým 
osobám tento netradiční prázdninový termín asi 
nevyhovoval, letní měsíce mají vyhrazeny k ji-
ným aktivitám. Ale potěšitelné je, že si do spolku 
našlo cestu 12 nových zájemců.

Přípravná schůze výboru se konala po mno-
haměsíční pauze 30. června, aby se alespoň rám-
cově připravil program – ovšem s výhradou, že 
budeme opět muset přizpůsobit činnost platným 
hygienickým předpisům. Proto také upozorňuje-
me všechny naše členy, aby sledovali vyvěšené 
letáčky a četli zprávy v Protivínských listech, 
kde budou informováni o akcích do konce ka-
lendářního roku. Protože počítáme s případnými 
omezeními, budeme o našem programu své členy 
postupně informovat.

Po zahájení schůze se ujala slova naše 
dlouholetá členka paní Hana Rybáková, která 
nám přiblížila rozmanitou činnost Turistického 
informačního centra Protivín, kde je řadu let 
zaměstnána. Hovořila hlavně o výstavách, ale 
také o službách, které infocentrum nabízí. Po ní 
se ujala slova hospodářka spolku paní Marie 
Honzíková, která seznámila přítomné s hospo-
dařením za uplynulý rok 2020.

Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín obnovil svou činnost
Poděkovali jsme paní Zdeňce Vojtové za člán-

ky, které psala za náš spolek do Protivínských 
listů v době, kdy jsme se nemohli scházet. Tímto 
způsobem prezentovala na veřejnosti naši činnost.

Povstáním a minutou ticha jsme uctili pa-
mátku sedmi našich dlouholetých členů, kteří 
nás od minulé členské schůzi navždy opustili.

Pak už následovalo něco veselejšího – pět 
našich členů oslavilo v 1. pololetí roku 2021 
významné životní jubileum – 80, 85 a 90 let. 
Čekala je gratulace a malé dárečky.

Paní Libuše Zborníková rozdala všem 
přítomným, kteří byli členy spolku v minulém 
roce 2020, poukázky do Lékárny U Palmy Pro-
tivín v hodnotě 200 Kč s platností do 30. září 
2021. – Pokud vše půjde podle našeho přání 
a plánu, setkáme se na 15. členské schůzi 
v úterý 14. prosince ve 13.30 hodin a všichni 
naši členové obdrží nové poukázky do lékárny 
za rok 2021 opět v hodnotě 200 Kč.

Ve druhé části schůze hovořila Danuše 
Hlouchová o plánech na 2. pololetí letošního 
roku. Čeká nás odložený zájezd do Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích na představení 
„Bačkorové“, který měl být už v říjnu loňského 
roku. Čtyřicet našich členů se už těší na ozná-
mení náhradního termínu. V roce 2022 bychom 
rádi zorganizovali zájezd do Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích na operu Bedřicha 

Smetany „Tajemství“. Ale to je skutečně zatím 
jen výhled do budoucnosti.

Paní Hlouchová hovořila podrobně o zájez-
du ve čtvrtek 12. srpna do Zoologické zahrady 
Dvorec u Borovan a do Památníku Jana Žižky 
z Trocnova. Seznámila zájemce o zájezd s plá-
nem na celý den a spolu s přihláškami vybrala 
příspěvek na autobus ve výši 50 Kč na osobu.

Na závěr schůze bylo podáno občerstvení.

Náš zájezd
Ve čtvrtek 12. srpna v 8 hodin ráno jsme 

podle plánu vyjeli autobusem z protivínského 
náměstí směrem Zoologická zahrada Dvorec 
u Borovan.

Jelo nás třicet členů, takže jsme vzhledem 
k okolnostem byli spokojeni. Počasí nám celý 
den přálo, řidič autobusu byl ochotný a sympa-
tický, snad byli všichni spokojeni. Zoologická 
zahrada se stále opravuje a rozrůstá, v současné 
době se staví nový pavilón pro opičky. Najdeme 
zde zejména africkou zvířenu, ponejvíce lvi. 
Okouzlí nás nádherní ptáci, papoušci i jeřábi 
královští se skutečně „královskou“ korunkou. 
Naším miláčkem se stal velbloudí samec, který 
neustále nastavoval hlavu přes ohradu a doža-
doval se hlazení a šimrání. Pravou „celebritou“ 
je v této zoo šimpanz Bongo, který listoval dět-
ským obrázkovým časopisem a předváděl nám, 
že umí číst. Raritou je pavilon jedovatých hadů, 
převážně nejrůznějších druhů kober ze všech 
koutů Afriky. Příjemnou atmosféru dotvářel bufet 
s občerstvením a výbornými druhy kávy.

Po 12. hodině jsme odjeli na oběd do Bo-
rovan do hotelu Alf. Po obědě nás čekala asi 
půlhodinová jízda do Památníku Jana Žižky 
v Trocnově. Návštěva předčila naše očekávání. 
Sympatické prostředí, opravdu zasvěceně ho-
vořící paní průvodkyně z Jihočeského muzea 
v Českých Budějovicích, přehledně vystavené 
předměty, ukázky z filmů. Potěšitelné je, že se 
v budoucnu tato památková expozice rozšíří, 
takže bude stále co obdivovat a kam jezdit 
za poznáním. Památník se nachází v krásném 
přírodním prostředí, okolí tvoří lesy, a tak malá 
procházka k soše Jana Žižky byla více než pří-
jemná. Zkrátka – výlet se vydařil. Z časových 
důvodů nebylo možné v jednom dni absolvovat 
ještě další památku – klášter a zámek v Borova-
nech spolu s přilehlými zahradami – takže máme 
námět pro další zájezd.

Milá setkání v Domě 
kultury Protivín

Ve středu 8. září v 19 hodin se členové 
Spolku SZP Protivín sešli v protivínském kině 
a zhlédli dokumentární film Jan Werich: „Když 
už člověk jednou je...“. Myslíme, že všichni 
diváci opět ocenili tuto význačnou osobnost 
kulturního a společenského života. Jedná se 
o skutečně hodnotný dokument o člověku, který 
by nikdy neměl být zapomenut.

V měsíci říjnu jsou před námi ještě dvě akce 
konané v Domě kultury Protivín.

S našimi členy se setkáme ve středu 6. 
října v 19 hodin na besedě s Ing. Pavlem 
Mocem, autorem knihy „Šumavští převaděči“ 
a ve středu 13. října v 19 hodin při promítání 
životopisného filmu „Zátopek“, který nám 
přiblíží dvě význačné osobnosti našeho sportu 
– Emila a Danu Zátopkovi.

Členové Spolku SZP budou mít na obě akce 
vstup zdarma. Před promítáním filmu „Zátopek“ 
obdrží navíc malé překvapení – milý dáreček.

Danuše Hlouchová
Spolek SZP Protivín
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 13.	7.	syn	Vojtěch	Kanda
	 Zuzaně	Schánilcové	z	Krče

	 27.	7.	syn	Kryštof	Prokop
	 Michaele	Kratochvílové	z	Protivína

	 28.	7.	dcera	Liliana
	 Denise	Morejové	z	Protivína

	 1.	8.	dcera	Sabina
	 Martině	Kožíškové	ze	Skal

	 6.	8.	dcera	Štěpánka
	 Vladislavě	Pártlové	z	Protivína

	 22.	8.	dcera	Tereza
	 Bc.	Jaroslavě	Hanzlové	z	Protivína

	 23.	8.	syn	Vojtěch
	 Alici	Balounové	z	Protivína

	 5.	9.	dcera	Malvína	Píchová
	 Tereze	Křepelové	ze	Skal

	 7.	9.	syn	Šimon	Němec
	 Janě	Horažďovské	z	Protivína

ZEMŘELI
	 13.	7.	Tomáš	Staněk

	 73	let,	Protivín

	 10.	8.	Marta	Vorudová
	 81	let,	Protivín

	 12.	8.	Miloslava	Buchtelová
	 82	let,	Protivín

	 27.	8.	Ing.	Otto	Pohl
	 86	let,	Protivín	

	 4.	9.	Václav	Sládek
	 74	let,	Protivín

	 6.	9.	Věra	Kropáčková
	 61	let,	Myšenec

	 7.	9.	Jana	Marková
	 89	let,	Protivín

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Lee Child a Andrew Child: Ochránce 
– bývalý vojenský policista Jack 
Reacher se zaplétá do vysoké hry
Elle Kennedy: Výzva – další díl 
povedené série
Jaroslav David: Mukl 010806 – 
životní příběh českého sportovce 
a vynálezce L. J. Kořána
Anne Jacobs: Nebe nad 
Kilimandžárem – ve stínu 
Kilimandžára hledá mladá žena 
navzdory všem osudovým nepřízním 
své štěstí
Christina Laurenová: Nelíbánky – 
dovolená all-inclusive na Havaji má 
jedinou chybu
Joseph Finder: Volný pád – to že 
jste paranoidní, ještě neznamená, že 
po vás nejdou
Simon Scarrow: Zrádcové Říma – 
největší nebezpečí hrozí legionářům 
z jejich vlastních řad
Angela Marsonsová: Dětské duše – 
další případy Kim Stoneové
Viktorie Hanišová: Beton a hlína – 
rozhovory o udržitelnosti a šetrnosti 
ve městě
Pavel Hrdlička: Komu to prospívá – 
detektivní román
Vlastimil Hela: Návrat žítkovských 
bohyní – setkání s vědmami, 
šeptuchami a bohyněmi
Michaela Klevisová: Prokletý kraj 
– i temná minulost jednou vyjde 
na světlo
Dominik Dán: Hřích náš každodenní 
– další příběh z oddělení vražd

Ve čtvrtek 8. července 2021 uspořádal 
výbor Protivínského vlastivědného klu-
bu pro své členy jednodenní poznávací 
zájezd. Účastníci se sešli na Masarykově 
náměstí v 8.45 hodin. Autobus nás odvezl 
na první zastávku k zámku v obci Dub. Jeho 
majitelé nám však prohlídku neumožnili, 
proto paní Hlouchová přečetla krátkou 
informaci o historii i současnosti sídla. 
Poté jsme měli možnost krátce nahlédnout 
do zámeckého parku.

Druhá zastávka byla na dohled od zám-
ku. V osadě Javornice jsme navštívili pana 
Davida Voverku, kterému se kraji pod 
hradem Helfenburkem natolik zalíbilo, 
že se zde natrvalo usadil. A protože je to 
člověk optimistický a činorodý, zakoupil 
po čase v osadě objekt bývalého hostince. 
Z pana Voverky se nestal hostinský, jak by 
se dalo předpokládat, ale vybral si řemeslo 
palírníka. Podle návrhu architekta objekt 
upravil a přistavěl domek s provozem palír-
ny. Majitel nám dovolil nahlédnout doslova 
pod pokličku svého řemesla, jak zpracovat 
ovoce na tekutý a opojný mok. Jeho odborný 
výklad a zanícení nás zaujalo i přesvědčilo, 
že pálením ovoce se pan Voverka rozhodně 
neživí, pouze si plní své sny. Baví se tím, 
přitom pracuje, zároveň odpočívá a čistí 
svoji mysl v krajině jižních Čech.

Rozloučili jsme se a pokračovali v cestě 
do města Vlachova Březí. Zde nás čeka-
lo setkání s panem R.D. Mgr. Šimonem 
Stančíkem, administrátorem místní far-
nosti v kostele „Zvěstování Panny Marie“. 
Ve svatostánku nás duchovní seznámil 
s činnostmi farnosti, kterou spravuje a slo-
vem nás provedl historií kostela. On sám 
pochází ze Slovenska a do místní farnosti 
přišel před lety na misijní službu. Navíc pů-
sobí ve spolku místních hasičů. Pro všechny 
to bylo příjemné setkání. Rozloučili jsme 
se a přesunuli o 200 metrů dále na oběd 

Poznávací zájezd  
Protivínského vlastivědného klubu

a místní pivo „Březí koza“ do restaurace 
„U Svatošů“. Co nás překvapilo? Místní 
restauraci provozuje zcela česky pan Haj 
Wu. Jeho dvě děti asi 12 a 7 let se uměly 
na place otáčet jako hodinky. Po obědě 
jsme ještě prošli areálem místního zámku 
v rekonstrukci, kolem malého pivovaru a ti 
zdatní se vydali kolem kapliček křížové 
cesty nad městem.

A protože den ještě nebyl u konce, 
stihli jsme navštívit Husův dům v Husinci. 
Tato kapitola našich dějin je všem známa 
ze školních let, přesto jsme se zájmem vy-
slechli slova průvodkyně a poté si prohlédli 
zajímavou expozici Husova domu. A z této 
přednášky jedna otázka. Věděl by čtenář 
jméno hradu, na kterém Jan Hus pobýval 
roku 1414 a odtud se vydal na cestu ke Kost-
nickému koncilu? Členové klubu se opět 
těší na další cesty za poznáním a zážitky 
po našem blízké okolí.

za PVK Jan Lažanský
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Prázdninové aktivity taekwondistů

O letošních letních prázdninách 
v měsíci srpnu se část taekwondistů 
z Protivína zúčastnila letního soustředění 
v Malých Svatoňovicích. Na soustředění 
vyrazili po absolvování covidových opatření 
Štěpán Měkuta, Vašek Strnad, Nela Kalíško-
vá, Terezka Žižková, Stanislav Vlasák a Vít 
Měkuta. Oni sami během soustředění prožili 
radost z toho, že zde mohli být, protože zde 
poznali nové kamarády a kamarádky. Pro-
hloubili své sportovní dovednosti v technice 
bojového umění, technice boje, sebeobrany 
a výuky zacházení s nunchaky nebo mečem. 

To vše pod vedením a záštitou našeho mistra 
Lee Youn Jae a jeho asistentů.

Každý z účastníků se také přiznal, že 
během soustředění prožíval i těžké chvíle, 
a to jak v rámci tělesné únavy, tak i psy-
chické zátěže.

Závěrem se však účastníci shodli, že 
díky letnímu soustředění a výuce našeho 
mistra a jeho asistentů se naučili nové 
techniky v bojovém umění teakwondo a po-
sunuli své stávající dovednosti a schopnosti 
v tomto sportu.

Letní sportovní soustředění 2021
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O protivínské pouti se uskutečnil již 3. ročník memoriálu 
Michala Rajtorala – „Rajty cup“. Potřetí se sešli Michalovi spo-
luhráči, se kterými se setkával na svých fotbalových štacích u nás 
doma, v Písku, Třeboni, Kaplici či v Rakousku. Rozdělili se do tří 
mužstev. FK Protivín, SK Jamaica Protivín (v tomto týmu hrál 
Michal futsal) a Oldboys, což byli hráči z ostatních týmů. Původně 
měla hrát 4 mužstva, v týdnu před turnajem však dorazilo velké 
množství omluvenek.

Naprostá většina hráčů oslavila nebo oslaví čtyřicítku, vlasů 
dost, ale na menší hlavu, a ve váhové kategorii dávno překročila 
polotěžkou. Ale ta magická koule je stále nutí vydávat se do dalších 
sprintů, podstupovat další souboje a dokázat si, že ji pořád ještě umí 
zkrotit a ovládnout. A ve svých zápasech ukázali, že žádný z výše 
uvedených handicapů jim na jejich fotbalovém umění naprosto nic 
neubral. Hrají jako kdysi, jen v trošku pomalejším tempu.

Výsledky v tomto turnaji nebyly tím rozhodujícím faktorem, 
ale povinností zpravodaje je čtenáře informovat. Plním tedy zpra-
vodajskou povinnost.

1. místo FC Oldboys

2. místo SK Jamaica Protivín

3. místo FK Protivín

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Vladimír Bečvář. 
Neustále se nabízel na hrotu útoku, neustále se pouštěl do sprinto-
vých náběhů. Skórovat mu však nedovolil neúprosný systém VAR, 
který odhalil několik jeho milimetrových „břišních ofsajdů“. Prý 
bude celý rok posilovat, aby se do nich v příštím ročníku nedostával.

Po ukončení turnaje proběhlo pro mne nádherné odpoledne. 
Zase jsem měl téměř pohromadě partu svých bývalých svěřenců, 
kterou jsem měl moc rád a přirostla mi k srdci. Jen ten „šéf“ tam 
bohužel chyběl. Ale byl s námi v našich vzpomínkách. Dovolte mi, 
jménem Michalových nejbližších, vyslovit poděkování všem, kteří 
se turnaje pravidelně účastní, a to jakkoli. Ne všichni, především ze 
zdravotních důvodů, totiž mohou hrát. Svou přítomností dokázali, 
že vzpomínky z jejich myslí a srdcí nevymizí.

Václav Křišťál

„Rajty cup“ potřetí

Vítěz turnaje Oldboys
Stojící zleva: V. Landa, I. Barbotkin, R. Jíra, P. Burda, T. Schánělec, 
M. Nedvěd, T. Hronek,  
R. Malkovský, M. Sleza
Sedící zleva: J. Pendl, M. Kozma, J. Vojík, M. Říha, T. Kupka,  
J. Reidinger

FK Protivín
Stojící zleva: D. Petrus, M. Škoda, P. Sládek, J. Dubský,  
V. Rothbauer, M. Eliášek, M. Čech
Sedící zleva: J. Mikulenka, J. Křišťál, M. Fiala, K. Srkal, R. Vojta

Fotbalový klub realizoval další opravu ve sportovním areálu. 
V podkroví fotbalových kabin byly vybudovány další dvě místnosti. 
Větší z nich bude sloužit jako kabina pro mládežnická mužstva, v té 
menší bude kancelář klubu.
Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Jihočeského kraje 
v rámci dotačního titulu „Podpora sportu”.

Rekonstrukce podkroví  
ve fotbalových kabinách
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Fotbalové informace
V polovině července začala pro „A“ mužstvo 
příprava na novou sezónu. A byla dvojnásob-
ně náročná, protože se hráči museli znovu 
po téměř roční pauze dostávat do fyzického 
a někde i váhového normálu. V rámci pří-
pravy sehráli několik zápasů, bohužel se 
v prázdninovém čase nikdy nesešli v plné 
sestavě, dovolené a zranění, způsobená zá-
těží po dlouhé pauze, přípravu znehodnotily.
Přípravná utkání
SK Katovice – FK Protivín 8:0 (2:0)
Sestava: Barbotkin (Hanus) – Zach, Hála, 
Vojta, Jiskra – Urban, Štěpka, Bečvář, Buko, 
Nedvěd (Hrachovec) – Kasík
Protivín bez několika klíčových hráčů 
vydržel s divizním soupeřem, který střídal 
hokejově 16 hráčů, běhat 60 minut, potom 
odpadl a za poslední čtvrthodinu inkasoval 
4 branky.
FK Protivín – Nepomuk 3:4
Branky: J. Vorel 2, Urban
Sestava: Hanus (Barbotkin) – Štěpka, Vojta, 
Hála, Zach – Kvasnička (Rothbauer) Urban, 
Bečvář, Buko – Hrachovec, J. Vorel
FK Protivín – Semice 2:1
Branky: Kasík 2
Sestava: Hanus (Barbotkin) – Zach, Z. 
Vorel, Vojta – Urban, Bečvář, Hrachovec, 
Jiskra, Nedvěd (Buko) – J.Vorel (Štěpka), 
Kasík

Mistrovská sezóna začala letos již o týden 
dříve – 7. srpna.
Mistrovská utkání
SK SIKO Čimelice – FK Protivín 1:2 (0:0)
Branky: 70. Jiskra, 73. Hrachovec
Sestava: Hanus – Vojta, Zb. Vorel, Zach – 
Hála (63. Kvasnička), Bečvář, Urban (58. 
Štěpka), Jiskra (77. Buko Leroy) – Hracho-
vec, J. Vorel, Kasík. Trenér Říha.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Do Či-
melic jsme jeli s respektem. Jednak se nám 
tam dlouhodobě nedaří a za druhé domácí 
měli výborný loňský podzim. S vědomím, že 
Čimelice mají rychlé útočníky a zkušenou 
obranou čtveřici, chtěli jsme hrát ze zajiš-
těné obrany na protiútoky. Bohužel kvůli 
našemu nedůrazu a pasivitě nás domácí 
v první půli jasně přehrávali a jenom díky 
fantastickému výkonu našeho brankáře 
Máry Hanuse se šlo do kabin za stavu 0:0. 
Od 60. minuty jsme po prostřídání změnili 
rozestavení a byli domácím vyrovnaným 
soupeřem. V 70. minutě se nám povedl rych-
lý protiútok, který přesně zakončil Lukáš 
Jiskra. Klíčový moment přišel o tři minuty 
později, kdy důsledný Patrik Hrachovec 
potrestal chybu domácího brankáře a zvýšil 
naše vedení. Domácím se podařilo už jen 
snížit krásnou brankou z trestného kopu. Pro 
Čimelice krutá porážka a pro nás šťastná 
výhra, která hřeje o to více.“
FK Protivín – FK Slavoj Č. Krumlov 
1:4 (1:1)
Góly: 8. Zb. Vorel
Sestava: Hanus – Hála, Vojta, Zach – Dan 
(58. Štěpka), Bečvář, Vorel Zbyněk (31. Ur-
ban), Jiskra – Hrachovec, Vorel Jaromír, 
Kasík (66. Mar. Říha).

Miroslav Říha (trenér Protivína): „Do zápa-
su jsme vstoupili dobře a podařilo se nám 
vstřelit v 8. minutě první branku Zbyňkem 
Vorlem, ale soupeř již za tři minuty srovnal 
na 1:1. První poločas jsme s Krumlovem 
hráli zodpovědně odzadu a dobře a ne-
pouštěli jsme ho do vyloženějších šancí, ale 
ani my jsme si nic nevytvořili. Na začátku 
druhého poločasu se soupeři podařilo krás-
nou brankou z vlastní poloviny dát na 1:2 
a tím předurčit další průběh zápasu. My 
jsme museli hru více otevřít a to byla voda 
na mlýn pro rychlé protiútoky soupeře, který 
přidal další dvě branky po křídelních akcích 
a zaslouženě vyhrál. Klíčové momenty byly 
zranění Zbyňka Vorla a nešťastná branka 
z poloviny hřiště.“ 
SK Jankov – FK Protivín 2:0 (1:0)
Sestava: Barbotkin – Dan, Hála, Vojta, Zach 
– J. Vorel, Štěpka (69. Buko), Bečvář, Říha, 
Hrachovec – Kasík
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Kdyby-
chom hráli ještě celou noc, tak gól stejně 
nedáme, a proto domácí zaslouženě vyhráli. 
Jak jsme šťastně vyhráli v Čimelicích, tak 
jsme dneska nešťastně prohráli v Jankově. 
Myslím, že jak na držení míče, tak i na šan-
ce jsme na tom byli lépe než domácí, ale 
kvalita zakončení rozhodla o výsledku. 
Přes prohru bych chtěl pochválit celý tým 
za výkon a snahu, ale doufám, že se z tohoto 
zápasu ponaučíme a v dalších zápasech se 
nám to vrátí.“
FK Protivín – FK Olešník 2:2 (1:0)
Branky: 9. (pen.) J. Vorel, 47. Hála
Sestava: Hanus – Dan (80. Štěpka), Vojta, 
Hála, Zach – J. Vorel, Bečvář, Zb. Vorel, 
Hrachovec – Kasík (77. Buko), Říha 
(88. Urban).
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Do zápa-
su jsme vstoupili aktivně a vytvořili jsme si 
tlak a standardní situace, ze kterých vyústil 
pokutový kop, který bezpečně proměnil Míra 
Vorel. Po naší úvodní patnáctiminutovce 
se hra vyrovnala a s přibývajícím časem 
začali být nebezpečnější hosté a hlavně díky 
Márovi Hanusovi v bráně jsme šli do kabin 
za stavu 1:0. Do druhého poločasu jsme 
vstupovali s cílem hrát aktivitě a přidat ještě 
nějaký gól, protože bránit těsné vedení by 
se nám vymstilo. A hned ve 47. minutě se 
nám po rohovém kopu díky Lukáši Hálovi 
podařilo jít do dvoubrankového vedení. Ale 
hosté zbraně nesložili a trpělivou kombinač-
ní hrou po zásluze vyrovnali. I přes ztrátu 
dvoubrankového vedení jsem s výsledkem 
spokojen a hráčům jsem poděkoval za na-
sazení a odvedený výkon.“
FK Protivín – Dražice 0:0 (0:0)
Sestava: Hanus – Dan (Štěpka), Hála, Vojta, 
Zach (Jiskra) – J.Vorel, Bečvář, Z.Vorel, 
Říha (Buko), Hrachovec (Kvasnička) – 
Kasík (Urban)
Na protivínském hřišti se tentokrát hrál 
průměrný zápas. Domácím nebyly Dražice 
největším soupeřem, tím byli oni sami. Míč 
jim uskakoval, vyrobili spoustu nepřesných 
přihrávek, jak se říká – den blbec. Soupeři 
stačilo pozorně bránit, občas se pokusili 

o brejk, ale také nebyli příliš nebezpeční. 
V prvním poločase jsme ještě zaregistrovali 
několik domácích šancí. Do těch největších 
se dostal Kasík. Jeho střelu ve 36. minutě 
zastavilo břevno, ve 44. minutě jeho hla-
vičku gólman Baka vyškrábl konečky prstů 
před brankovou čáru, a před nabíhajícími 
útočníky obránci stačili míč ukopnout. 
Ve druhém poločase se pak už jen hrálo 
od vápna k vápnu, bez vyložených šancí. 
Hostům remíza vyhovovala, domácí se 
na víc bohužel nezmohli. Do průměrného 
zápasu přesně zapadli i všichni rozhodčí. 
Jejich výroky několikrát „rozesmály“ hráče 
obou týmů i diváky.

„B“ tým zahájil sezónu tradičně – tur-
najovým kláním na hřišti ve Skalách při 
Memoriálu Jana Budína. Začátek sezóny se 
projevil i účastí, mužstvo tvořila míchanice 
s dorostenci. FK skončil nakonec na 3. mís-
tě, když podlehl domácímu mužstvu 0:2 
a porazil Drahonice 4:1.

Mistrovskou sezónu zahájilo mužstvo 
14. 8. v Semicích

FC Adman Semice B – FK Protivín 0:2 
(0:1)
Branky: Rothbauer, Pikl
Domácí měli více ze hry, více šancí, nedo-
kázali však překonat Barbotkina. Protivínští 
byli ve střelbě přesnější a odvezli si cenné 
vítězství.
FK Protivín – SK Oslov 1:1 (1:1) pen. 2:4
Branka: Sládek
Hosté zaskočili Protivínské nečekaným 
gólem. Ti dokázali poměrně brzy vyrovnat, 
pár šancí však neproměnili. Postupem času 
jejich nápor upadal, nedokázali se přes 
zkušenou obranu hostů prosadit a chytře 
hrající protivník hrozil brajky. Ani jeden 
tým do konce utkání branku nedal, takže 
došlo na pokutové kopy. Domácí 2 nepro-
měnili a hosté si domů odvezli nečekané, 
ale zasloužené dva body.
TJ Blaník Milenovice – FK Protivín 1:1 
(0:0) pen. 4:5
Branka: Burda
Ve vyrovnaném utkání padaly branky až 
po obrátce. I zde rozhodly penalty, Proti-
vínští byli tentokrát úspěšnější
FK Protivín – TJ Hradiště B 1:1 (0:1) 
pen. 2:4
Ve třetím zápase za sebou uhráli Protivínští 
remízu 1:1. V tomto utkání brzo prohrávali, 
ve druhé části dokázali vyrovnat, vytvořili 
si silný tlak, ale góly se jim bohužel vstřelit 
nepodařilo.

Výsledky mládežnických mužstev
Dorost:
Soběslav Veselí – FK Protivín 0:0
Branky: Urban 2, Sháněl

Starší žáci:
FK Protivín – Vodňany 2:5
Branky: Novák, Kozma

Mladší žáci:
FK Protivín – Vodňany 5:3
Branky: Podlešák 2, Klinkáček, Hronek, 
Malý

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., 2., 3. a 4. díl, ale ve skutečnosti to musíte změnit vy sami. – Andy Warhol
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. října 2021 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z letního dvojčíslí získává paní Benediktová z Vodňan. Gratulujeme!

PI



PROTIVÍNSKÉ LISTY – měsíčník. Vydává město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín.
Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: 
S. Karfíková, telefon: 382 251 996, e-mail: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba: PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P.  Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 13. září 2021. 

Po loňské prakticky zrušené sezóně 
se letos T-Mobile Česká Série naplno 
rozjela. Závodů se pravidelně zúčast-
ňoval i protivínský Jakub Říha, vítěz cel-
kové série z dosud poslední kompletní 
sezóny v roce 2019.

První závod se jel na Dolní Moravě a Ja-
kub si dojel pro 8. místo. Následoval závod 
na Klínovci v Krušných horách, kde bral již 
3. místo. Ve třetím závodě na šumavském 
Zadově si ještě o jedno místo polepšil a byl 
2. Čtvrtý závod přinesl opět pódium a to 
celkově 4. místo.

Mezitím si odskočil poměřit síly s nej-
lepšími světovými profesionály na světový 

T-Mobile Česká Enduro Série
pohár do italských Dolomit. Jaký ze světo-
vých závodů měl pocit, vyjádřil sám: „Jsem 
rád, že jsem si mohl zase zazávodit s  těmi 
nejlepšími profesionály na  světě. Neměl 
jsem žádná převratná očekávání, ale TOP 40 
v prvním a 47 v druhém závodě mi udělalo 
radost. A  jako bonus 32. místo v  brutálně 
těžké PRO STAGE druhého závodu. Těším se 
na další letošní světový závod.“

Jenže další světový ani domácí letošní 
závod nebude. Při jedné jízdě v Rakousku 
si zlomil levou ruku nad loktem, je po ope-
raci a letošní sezóna tak skončila.

Přejeme brzké uzdravení.

Po dvouleté odmlce se na území 
jihočeského regionu vrátil mezi-
národní cyklistický závod Okolo 
jižních Čech. Peloton zavítal v so-
botu 11. září do našeho města, kde 
se uskutečnil start 3. etapy – Pro-
tivín- Studená (16,2 km). Na start 
se celkem postavilo zhruba 150 
závodníků. Od 9. do 12. září absol-
vovaly ve čtyřech etapách celkem 
165 kilometrů. Podrobně se o prů-
běhu a výsledcích můžete dočíst na  
www.okolojiznichcech.cz.
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Cyklistický závod 
Okolo jižních Čech v Protivíně
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