
ROČNÍK XIX ● číslo 6 ● červen 2010 ● 15  Kč

VYBRÁNO ZE SCHŮZE RM PROTIVÍN 
KONANÉ 28. DUBNA 2010 

– vzala na vědomí hospodaření společenství 
vlastníků domu čp. 739, informace o splátkách 
úvěrů na fasádu a střechu

 souhlasila s výměnou vodoměrů v bytech
 souhlasila s předloženým návrhem o úklidu 

společných prostor – rozsahem prací při úklidu 
společných prostor s platností od 1. 5. 2010 

 a nesouhlasila s montáží měřičů tepla 
v bytech

–  vzala na vědomí zvýšení měsíční výše úplaty 
za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 
1. a 2. Protivín a v Mateřské škole Krč s účin-
ností od 1. 9. 2010 

–  nesouhlasila s provozováním stánkového 
prodeje na veřejném prostranství p. č. 101/1 
a 101/3 v Protivíně, uvedené pozemky má 
město celoročně pronajaté pouze pro účely 
vytvoření zázemí při pořádání protivínské 
pouti

VYBRÁNO ZE SCHŮZE RM PROTIVÍN
KONANÉ 26. 5. 2010 

–  souhlasila s prodejem pozemku p. č. 2398/1, 
trvalý travní porost o vým. 266 m2 v kú Proti-
vín 

 a doporučila zastupitelstvu města prodej 
tohoto pozemku ke schválení

–  souhlasila s prodejem pozemků p. č. 2398/2, 
trvalý travní porost o vým. 252 m2, p. č. 2602/11, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 91 m2 
a p. č. 2600/2, lesní pozemek o vým. 18 m2, 
vše v kú Protivín 

 a doporučila zastupitelstvu města prodej 
těchto pozemků ke schválení

–  souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívajícímu v umístění kabelového vedení 
NN a pilíře v pozemku p. č. 2670/3 v kú 
Protivín, právo přístupu a právo opravy 
a údržby, za jednorázovou náhradu ve výši 
2 200 Kč + 440 Kč DPH, v předloženém 
znění

–  vzala na vědomí zápis č. 2 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
25. 5. 2010 

 a souhlasila s pronájmem bytu 2+1 v čp. 70 
v ulici K Rybníčku, Protivín

–  souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 
pozemků p. č. 1569/4, TTP o vým. 2898 m2, 
p. č. 3056/31, TTP o vým. 471 m2, p. č. 
1513/33, orná půda o vým. 2123 m2, p. č. 
100/139, ost. plocha, man. plocha o vým. 
577 m2, p. č. 100/87, ost. plocha, man. plo-

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech od 25. července 2010 od 
24 hodin do 1. srpna do 24 hodin bude 
z důvodu konání tradiční Annenské 
pouti přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do ulice Komen-
ského (u sportovní haly). 

L. Štěpánová, odbor správy majetku

Ve dnech 28. a 29. května 2010 se 
uskutečnily volby do Parlamentu 
ČR. V Protivíně se jako vždy konaly 
v 11 volebních okrscích a jejich průběh 
zajišťovalo 70 osob. Protivín zpracovává 
výsledky hlasování i pro obce Skály, 
Tálín, Žďár a Paseky. 

Volební účast ve volebním obvodu 
Protivín činila 59,62 %. 

Ve volebním obvodu Protivín (tj. ve 
všech 11 volebních okrscích) získala 
volební strana ČSSD 535, ODS 516, 
TOP 09 345, KSČM 293 a VV 254 
hlasů. 

Ve čtyřech volebních okrscích měla 
největší počet hlasů ČSSD, ve třech 
volebních okrscích ODS a TOP 09 
a v jednom KSČM. 

Podrobnější informace lze získat na 
internetové adrese: www.volby.cz

Děkuji všem zúčastněným za klidný 
průběh voleb. 

Štefana Komrsková,
vedoucí správního odboru

PRÁCHEŇSKÝ CHLEBÁNEK OCENĚN
Ve IV. ročníku soutěže o nejlepší 

regionální výrobek Chutná hezky jiho-
česky získalo v jednotlivých kategori-
ích ocenění 21 potravin. Do čtvrtého 
ročníku soutěže přihlásily firmy a živ-
nostníci celkem 149 výrobků. Nejvíce 
vzorků dodali pekaři. A právě v této 
kategorii získal bronzové ocenění Prá-
cheňský chlebánek z protivínské fir-
my KLAS/PEKÁRNA CUKRÁRNA 
Polanských, s. r. o. Slavnostní předání 
ocenění a ochutnávka byly součástí Dnů 
piva 5. června v Českých Budějovicích. 
Ceny předával hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola.pokračování na 3. stránce

RADA MĚSTA ZASEDALA

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2010. 

V minulých dnech byla dokončena rekonstrukce Komenského ulice. 
Foto J.Fialová
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
POHÁR ROZHLASU

Ve středu 12. května proběhl v Písku již tradiční atletický 
Pohár rozhlasu. Žáci II. stupně si změřili své síly s ostatními 
školami píseckého okresu v různých atletických disciplínách 
(sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky a výšky, hod kriket. 
míčem, vrh koulí a štafeta). Nejlepší sportovci obdrželi 
medaile a „Pohár rozhlasu“. 
Na stupínku vítězů tak stáli: 
1. místo – M. Kašová, 600 m
2. místo – J. Kocanda, 100m
2. místo – M. Cvrček, skok daleký
3. místo – M. Cvrček, 60 m
3. místo – T. Sajtlová, skok vysoký
3. místo – J. Vojík, skok daleký
3. místo – štafeta 4 x 60 m – III. kategorie – chlapci

pokračování na 12. stránce

KRISTÍNA JE ZLATÁ

S KNIHOU V RUCE

13. květen byl dnem, kdy Tereza Langová a Kristína 
Nídlová, obě z 8. A, vyjely z píseckého okresu do Českých 
Budějovic, aby poměřily své hlasy s výběrem nejlepších 
zpěvaček a zpěváků celých jižních Čech. Ve vysoké konku-
renci si v duetu 3. kategorie / 8. – 9. třídy, lidová písnička/ 
vyzpívaly bronzové pásmo. Závěrečná kategorie, 4. – pop, 
rock, folk – byla plna očekávání, zda si Kristína se svou 
písničkou Mys Horn zaslouží víc než potlesk zúčastněných. 
V konkurenci anglicky zpívaných písniček, muzikálových 
melodií, či rockových Kabátů se Krista v žádném případě 
neztratila. Ba naopak! Vyzpívala si zlaté pásmo! Zaujala 
čistotou hlasu, provedením, kytarovým doprovodem. Blaho-
přejeme! Gratulace patří nejen Kristíně za zlato, ale i Terce 
Langové za bronzové umístění!

Jedno páteční odpoledne (14. května) nás místo očekávané 
„písemky“ z dějepisu, přivítala bývalá novinářka a současná 
česká spisovatelka knih pro děti a mládež, paní Alena Jež-
ková. 

Tato spisovatelka se narodila 6. října 1966. Vyprávěla 
nám o jejím počátku na dráze učitelské, později novinářské. 
Při výchově své dcery ji velmi trápilo, že nebyla pro děti 
jejího věku dostupná literatura, zejména historická, která by 
byla psána jazykem dětem pochopitelným. Proto se rozhodla 
napsat svoji první knihu, která byla spíše pro děti. Jak sama 
vyprávěla, jmenovala se hloupým názvem „Hrochoslon“. 

Do svých knih čerpá náměty zejména z Prahy, ve které 
žije. Než se pustila do psaní každé knihy, nebylo to tak jed-
noduché. Musela hodně a hodně číst, aby zjistila, jak se dříve 
žilo, co se nosilo, prostě co bylo v té době „in“. Až poté se 
mohla pustit do psaní historických knih. Psaní o historii ji 
začalo velmi bavit, proto psala další a další knihy. 

Na naší besedě si vzala do ruky svoji knihu „Prahou 
kráčí lev“ a vyprávěla nám o pohádkovém příběhu pro děti 
z prostředí Prahy, který si můžeme v knize přečíst. Protože 
tento příběh je dobrodružný, setkáme se s rytířem, kocou-
rem, kamennou Mořskou panenkou, ale i denním straši-
dlem. Nechybí zde ani ochutnání vodnické zmrzliny. České 
hrady, zámky a historická města se zase objevují v knize 
„55 českých legend z hradů, zámků a měst“. I o této knize 
nám řekla své. 

Měli jsme možnost, po jejím pěkném vyprávění, klást 
otázky z jejího života. Jako bonus jsme si mohli zajít pro 
autogram. Beseda se všem moc líbila.  Petra Veselá, 6. B
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

dokončení z 1. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

cha o vým. 593 m2, vše v kú Protivín a p. č. 
PK 446/7 o vým. 9309 m2, PK 446/8 o vým. 
441 m2, část PK 446/1 o vým. cca 12358 m2, 
vše v kú Milenovice 

–  projednala dotaz Osadního výboru Krč ve věci 
dětského hřiště a autobusové zastávky 

 a pověřila starostu města zpracováním písem-
né odpovědi OV Krč

–  nesouhlasila s užitím znaku města Protivína 
na reklamní předměty vyráběné firmou AKTIV 
s. r. o. Opava 

–  vzala na vědomí předložené informace 
zástupce města Protivín v DSO Blanicko-
otavského regionu pana Rotbauera

 a souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě na pronájem nebytových 
prostor v čp. 21 (bývalé infocentrum) z 28. 9. 
2001, kterým se mění název subjektu nájemce 
na DSO Blanicko–otavský region a výše roč-
ního nájemného na 515 Kč/m2 s účinností od 
1. 6. 2010

Známý pivovarnický expert Alois Srp 
ho označil za vynikající v exkluzivním 
balení. Vzniklo teprve před půl rokem 
a na prestižní degustační soutěži „Pivo 
České republiky 2010“ v Českých 
Budějovicích (4. – 5. června) už si 
vydobylo prvenství v kategorii neal-
koholických piv. 

„My jsme doufali, že bychom mohli 
uspět, ale konkurence je velice silná“, 
říká výrobní náměstek inženýr Michal 
Voldřich. Do soutěže šel protivínský 
pivovar s otevřeným hledím. Byl si 
jist svou kvalitou, protože jinak by se 
byl neodvážil porovnávat se s patnácti 
pivovary, které také vaří pivo pro řidi-
če nebo spotřebitele, kteří nemají rádi 
alkoholický nápoj. Tohle obsahuje pouze 
0,49 procenta alkoholu. 

„Při vaření používáme speciální kmen 
kvasnic, tři druhy sladu a tři druhy chme-
lu, včetně speciální odrůdy Cascade,“ je 
to jediné, co prozrazuje inženýr Voldřich 
z receptury piva Lobkowicz, neboť Pro-
tivínští vaří ještě jeden druh nealko-piva 
s názvem Platan. Každá chmelovina je 
úplně jiná, od vaření ke kvašení až po 
finální ošetření, každé má však stejné už 
zmíněné procento alkoholu. 

„Je to docela umění“, soudí výrobní 
ředitel o procesu, který předcházel vzniku 
takového piva, jehož zrod dal odborníkům 
půl roku intenzivních zkoušek. Každoden-
ní posuzování a degustování a opětovného 
dolaďování, než s klidným svědomím 
mohli říct: ano, to je pivo hodné tradice 
našeho pivovaru. 

Zatímco Platan je pivem spíše regio-
nálním, Lobkowicz si činí nárok stát se 
pivem celoplošným. Už se také čepuje 

Konflikt mezi sousedy
 Policisté řešili konflikt mezi sousedy 

v obci Krč u Protivína, ke kterému došlo 
10. května. Muž měl před domem slovně 
vulgárně napadat sousedku, incidentu 
předcházelo pokousání ženina psa psem 
právě zmiňovaného muže. Policisté 
případ řešili jako přestupek a po pro-
šetření případu věc oznámili správnímu 
orgánu.

Zloděj na stavbě
 V době od podvečera 10. 5. do rána 

11. 5. 2010 kradl zloděj na rekonstru-
ovaném mostě u Protivína. Pachatel 
se násilně dostal do kontejneru, který 
slouží jako sklad nářadí, a odcizil zde 
bourací kladiva, rozbrusku a motorovou 
pilu. Poškozené firmě způsobil škodu 
přesahující 68 000 korun. 

Pátrání po vozidle
 V sobotu 15. května v době od 12.00 do 

14.30 hodin zmizelo z Pivovarské ulice 
v Protivíně nákladní vozidlo tovární 
značky VW Transporter. Vozidla čer-
vené barvy se zmocnil zatím nezjištěný 
pachatel a odjel. Protivínští policisté 
po vozidle vyhlásili celostátní pátrání 
a vedou další úkony trestního řízení pro 
vypátrání vozidla i pachatele. 

Pět koňských sedel
 Škodu přesahující 50 tisíc korun způ-

sobil zloděj, který se vloupal do dře-
věné kůlny, tzv. sedlovny, u pastviny 
v katastru obce Protivín. Případ byl 
policistům oznámen v pátek 21. května 
odpoledne. K vloupání došlo v době od 
dvacáté hodiny předešlého dne. Pachatel 
z objektu odcizil pět koňských sedel 
různých značek.

Krádež kol
 Z odstaveného vozidla v obci Bor 

u Protivína zmizela sada kol. Zatím 
nezjištěný pachatel čtyři chromová litá 
kola odcizil v době od 10. 5. do 23. 5. 
2010 ze zadních sedadel. Škoda činí 
30 tisíc korun. 

Krádež jízdního kola
 Během včerejšího dne kradl zloděj na 

pozemku mateřské školy v Protivíně. 
Cílem jeho zájmu bylo horské jízdní 
kolo, které odcizil, ačkoli bylo uzamče-
né lankovým zámkem. Majiteli kola 
způsobil škodu 15 tisíc korun. Místo 
činu ohledali a prvotní šetření provedli 
protivínští policisté, kteří se případem 
dále zabývají.

Knihkupectví 
Písek – Drlíčov

Blanka Veselá
www.evesela@volny.cz
knihyvesela@volny.cz

AKCE SLEVA 30 – 50 %
otevřeno:

po – pá 9 – 12 a 13 – 17.30 hodin 
so 9 – 12 hodin

nebo prodává v lahvích s atraktivní eti-
ketou v Praze, Ústí nad Labem a vůbec 
na severu Čech a dalších místech repub-
liky. 

„Podle poptávky jsme schopni uspo-
kojit jakýkoliv zájem“, slibuje inženýr 
Voldřich, jenž převzal na slavnostním 
vyhlášení výsledků soutěže keramický 
korbel ozdobený chmelovými listy. Pro-
tivínští vaří celkem dvanáct druhů piv a 
nealkoholické tvoří z celkového výstavu 
dvacet procent.  Jan Chmelík

Lobkowicz už po půl roce na stupních vítězů STAVEBNÍ ČINNOST
obklady, dlažby, sádrokarton

VÝŠKOVÉ PRÁCE
prořez stromů a rizikové kácení

Milan Cvaniga, tel. : 602 934 526

������

������
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AUTOOPRAVNA
✓ opravy, servis a údržba osobních a užitkových vozidel
✓ příprava a zajištění STK
✓ veškeré mechanické práce – výměny olejů, tlumičů, filtrů, výfuků.. . 
✓ klempířské práce – 
 – drobné i rozsáhlé opravy karoserií na rovnacím rámu
✓ svařování plastů
✓ výměna autoskel

Hofhansl Radek, Zborovská 390, 398 11 Protivín

telefon: 777 272 717 

Novinky
městské
knihovny

NA PŘÍRODĚ NÁM ZÁLEŽÍ
Jaro je v plném proudu a snaží se schovat svou zelení to, co do přírody nepatří. 
Lidé, kteří jsou v přírodě denně, dobře vědí o místech, kde se vyskytují černé 
skládky a pohozené věci, které v domácnostech již dosloužily. Myslivecké sdružení 
Platan Protivín za pomoci Lesů České republiky připravilo seznam lokalit v okolí 
Protivína, kde se černé skládky nacházejí. Myslivci provedli odstranění těchto čer-
ných skládek, které v přírodě nemají co dělat. Celkem bylo odvezeno do sběrného 
dvora cca 1500 kilogramů odpadu. Mezi odpadem se vyskytovaly pneumatiky, PET 
lahve, plasty, komunální odpad, ale i nebezpečný odpad (obaly od barev a olejů). 
Stále nedovedeme pochopit, co vede lidi k tomu, aby vyhodili nepotřebné věci do 
přírody místo do sběrného dvora. Příroda je přece silná, ale pořád se nám zdá, 
že jí lidé chtějí přemoci a ne pomoci. 

   NEMĚŇTE SVOU POJIŠŤOVNU NA ULICI!
   SVÉHO ROZHODNUTÍ MŮŽETE LITOVAT!

Oslovili vás zástupci agentury a vybízeli vás ke změně zdravotní pojišťovny? Nabízeli 
vám spoustu výhod a finanční odměnu za to, že se přihlásíte jinam? Na podobné praktiky 
si dávejte pozor!

Než se rozhodnete učinit jakoukoli změnu a budete vybírat z nejrůznějších výhod 
pojišťoven, zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami: 

• Má můj lékař, či lékař mých dětí smlouvu s danou pojišťovnou?
• Uhradí mi pojišťovna i tu nejmodernější péči a nákladné operace?
• Má pojišťovna své pracoviště v okolí mého bydliště?
• Zajistí mi pojišťovna komplexní lékařskou péči?
• Jsou nabízené benefity pojišťovny opravdu výhodné?
Ověřte si sliby, než se přeregistrujete!
Volba zdravotní pojišťovny je vaším zákonným právem. Vše si však dobře rozmyslete, 

nejednejte ukvapeně a nepodepisujte na ulici žádné dokumenty. Nepromyšleným a neu-
váženým krokem můžete přijít o bezproblémové zajištění zdravotní péče. Ze zákona můžete 
totiž změnit zdravotní pojišťovnu jen jednou za 12 měsíců. 

PRO DOSPĚLÉ
Naučná literatura

Livia Klausová: Smutkem neobtěžuju
– rozhovory o životě, nikoli o politice
Milada Pavlíčková: Léčba duše a těla 
– Bachova květová terapie, bylinky
Jan Eskymo Welzl: Paměti českého polár-
ního lovce a zlatokopa – cestopis
Jan Jiráček: Jižní Čechy: přírodní oblasti 
– vlastivědné a turistické informace
Leslie Carroll: Královské poklesky – sou-
kromí britských panovníků
Clemens Kuby: Léčení – alternativní 
a duchovní samoléčba
Kathrin Passig: Odložím to na zítra 
– úspěšné řešení problémů, seberealizace

Beletrie
Alena Hrachovcová: Víš, s mužskýma je 
kříž! – román o rodinných vztazích
Dagmar Dandová: Já, Julie a dovolená 
– humoristický román
Klára Janečková: Srdce v písku – napínavý 
dobrodružný román 
Markéta Pilátová: Má nejmilejší kniha 
– realistický příběh z jihoamerického 
prostředí
Josef Fousek: Myšlenky nahlas – deníky 
a příběhy autorova života, fejetony
Vlastimil Vondruška: Letopisy králov-
ské komory V – historická detektivka ze 
16. století 
Jiří Pánek: Louka ohňů – historický příběh 
ze Sámovy říše v 7. stol. 
Monika Czernin: Žila jsem příliš krátce 
– osudy hraběnky Nory Kinské v 1. světové 
válce
Esma Abdelhamid: Se silou lvice – skutečný 
příběh mladé Tunisanky
Hanna Schott: Děti stepi – příhody misio-
nářky u Masajů v Africe
Carolyn Jessop: Mormonka – dramatický 
útěk ženy s dětmi od fanatické sekty
Joy Fieldingová: V pavučině vztahů 
– detektivní román pro ženy
Danielle Steel: Daleké obzory – milostný 
román

Výlet na Boubín
Užít si jarní počasí, krásné přírody 
i zbytky sněhu vyrazili protivínští skauti 
na konci dubna na Šumavu. Výlet na 
Boubín odstartoval na Zátoni. Podle modré 
značky jsme se dostali až k Boubínskému 
jezírku a králi smrků. Pak jsme vyrazili do 
příkrého kopce k Boubínské rozhledně. Po 
zdolání 109 schodů 21 metrové rozhledny 
nás čekal krásný výhled na celou Šumavu. 
Při sestupu směrem Kubova Huť jsme si 
užili zimních radovánek. Kopec byl ještě 
pokryt závějemi sněhu, kde se hlavně kluci 
pěkně vyřádili. Počasí nám přálo a všichni 
jsme si to moc užili.

Tisková zpráva
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S předškolními dětmi ze 2. Mateřské školy Protivín jsme zavítali do místní měst-
ské knihovny, kde se nám věnovala knihovnice D. Hlouchová. Poučila děti, jak se 
mají o knihy starat a nabídla k prohlížení pohádkové i naučné knihy. Projekt CELÉ 
ČESKO ČTE DĚTEM podporujeme celou svou čtenářskou duší.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ V PROTIVÍNĚ
Jako každý rok, také letos se město Protivín zapojilo do celonárodní sbírky „Čes-
ký den proti rakovině“. V pořadí to byl 14. ročník sbírky a musím říct, že letos se 
obzvláště vydařila. Lidé měli možnost zakoupit si žlutou kytičku (letos s červenou 
stužkou) za dvacet korun u členů skupiny Pionýr – PS Protivín. Naše skupina se 
sešla 12. května v 8 hodin a po rozdělení do tří skupin jsme se vydali do ulic. Lidé 
byli rádi za možnost koupě kytičky, protože v menších městech jako je Protivín 
se Český den proti rakovině obvykle neorganizuje. Ve 13 hodin jsme se vrátili, 
zkontrolovali stav kytiček, popřípadě je doplnili a ještě vyrazili, abychom prodali 
co nejvíce. Ve 14 hodin jsme prodávání ukončili s pocitem, že jsme udělali dobrou 
věc. Sdělili jsme si mezi sebou zážitky ze dne, trochu si postěžovali na lidi, co 
koupi odmítli a poté spokojeně odešli domů. 
Celkem se prodalo 548 kytiček, což si myslím, že je moc hezký výsledek. 
Na konto Ligy proti rakovině Praha bylo odesláno 12 247 korun. 
Těšíme se na další rok sbírky a doufáme, že nám to půjde stejně dobře jako pře-
dešlé roky. 

Nové webové stránky spolu s filmem 
o Protivínu, který je k prodeji v novém 
informačním centru, byly zřízeny u pří-
ležitosti zahájení 1. sezóny cestovního 
ruchu. Nabízejí zajímavé oblasti, které 
jsou doplněny videozáznamy a bohatou 
fotogalerií. 

Návštěvníci webových stránek se 
mohou ponořit do historie Protivína i do 
historie zrekonstruovaného objektu vedle 
kostela sv. Alžběty Portugalské, kterému 
se říká kaplanka. Tento objekt sloužil 
dříve jako špitálek, později jako bydlení 
a dnes nám nabízí zajímavé expozice. 
Stálou výstavu děl výtvarníka a básníka 
pana Jiřího Koláře, místního rodáka. 

V další přízemní části objektu je Zoo-
logické muzeum. V půdních prostorách 
můžeme v letošním roce vidět hrady 
a zámky ze špejlí. Nové informační cent-
rum tvoří vstup do tohoto objektu. 

Na webových stránkách jsou ale i další 
neobvyklé oblasti, které se týkají města 
Protivína. Například Krokodýlí ZOO, kde 
najdeme popis i videoukázku. Další částí 
jsou informace o protivínském pivovaru. 
Nechybí zde ani naše protivínské muzeum, 
se svojí několik let budovanou Exotickou 
přírodou, a to světa hmyzu, podmořské 
hladiny, světa jezer a řek, savan a pouští 
a v neposlední řadě prales. 

Milovníci přírody se mohou podívat 
na těchto internetových stránkách nejen 
na mapku naučných stezek „Na břehu 
Blanice“ a „Zelendárky“, ale seznámí se 
i s jejich výjimečnými zastávkami a pěk-
nou videoreportáží z našeho okolí. 

Proto i vy navštivte internetové strán-
ky www.vyletdoprotivina.cz. 

Jaroslava Fialová, MěÚ Protivín  

HORIZONT otevřel galerii
Občanské sdružení HORIZONT, 
jehož klienty jsou také protivín-
ští občané, otevřelo v pátek 
11. června galerii. Nachází se 
v uličce Masné krámy v Písku, 
v těsné blízkosti nedávno ote-
vřené prodejny sdružení. Klienti 
s mentálním postižením a kom-
binovanými vadami ze sociálně 
terapeutických dílem HORIZONT 
zde vystavují obrazy zhotovené 
různými technikami, keramic-
ké výrobky, přívěsky a textilní 
výrobky. – Přijďte se podívat 
a třeba i nakoupit. 

Pojďte se s námi podívat 
na nové webové stránky 
www.vyletdoprotivina.cz
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Městské slavnosti 
protivínské 2010
Zámecké babí léto 

sobota 28. srpna 
od 12.30 hodin – zámek 

Město Protivín a Městské 
kulturní středisko Protivín 
zvou občany na městské 
slavnosti.

Budvarka 
Fleret s Jarmilou Šulákovou
Fešáci
Louisiana
Mažoretky Písek 
Hudba Praha
GIN FIS
Araxa 
Pohádky pro děti
Show STUDIA HELL

Jako každý rok se odehrál u chaty 
U lomu Den dětí, který byl zaměřen 
na téma „Povolání“. Pořádal ho Pionýr 
Protivín. 

 Děti musely jako vstupenku přinést 
namalovaný obrázek, který vyjadřoval 
nějaké povolání. Oficiální začátek nastal 
úderem druhé hodiny, ale organizátoři se 
sešli už dříve, aby připravili vše potřebné 
k uskutečnění DD. Jako každý rok přijeli 
koníci ze stáje Štětice, bylo připravené 
střílení z luku a vzduchovky, děti mohly 
střílet míčky do velké pusy klauna a tre-
fovat se do plechovek, mohly si zahrát na 
rybáře a nebo si mohly zasoutěžit v snězení 
velkého koláče, foukání balonku a dalších 
her. Tento rok se k přípravě dětského dne 
vydařilo i počasí, tak se všichni přítomní 
mohli těšit z krásně prožitého dne.  I když 
počet dětí byl menší, kolem osmdesáti, 
rozhodně si nikdo nemůže stěžovat, že by 
se letošní dětský den nepovedl a nepotěšil 
několik malých i větších dětí. 

Poděkování patří firmám, bez kte-
rých by se tato akce nemohla usku-
tečnit: PROTON, Duvemaro, lékárna 

Lenčík © 2010 

SKP Pastelka společně s mateřským centrem pořádali 20. května na hokejbalo-
vém hřišti závody pro malé „motorkáře“. Zúčastnily se jich dvě desítky nadšených 
a soutěživých dětí. Nejmladší závodnice měla 1 rok a nejstaršímu závodníkovi bylo 
5 let. Soutěžilo se v několika disciplínách na strojích různých výšek i šířek, nebylo ani 
důležité, kolik kol mašiny mají, podstatné bylo, že každý, kdo přišel, mohl prověřit 
jak svou rychlost, tak zručnost. Děti i jejich doprovod byli úžasní. Dokonce se děti 
i o své motorky podělily a vystřídaly se na různých značkách. Závod se obešel bez 
zranění, takže policie i záchranná služba by z tohoto srazu motorkářů měly určitě 
radost. Nakonec si každý motorkář odnesl i malý dárek. 

Děkujeme Komunitní nadaci Blanicko-otavské za sponzorství, dále Městu Proti-
vín a „květince“ Oáza. Děkuji jménem SKP Pastelka také panu Kolešovi, který nám 
umožnil uspořádat naše závody na hokejbalovém hřišti a 1. Mateřské škole Protivín 
za zapůjčení kuželek.  Mgr. M. Šálková, foto S. Karfíková

Protivínský Den dětí

U Palmy, Krokodýlí ZOO, Stavební firma 
Čajan, Truhlářství a tesařství Václav Třeš-
tík, řeznictví U Rychtářů, David Polanský 
– Autodoprava, Sedma – J. Seidl, Pekár-
na/cukrárna Klas Polanských, Stavebniny 
– J. Řehoř, květinářství Oáza – I. Zochová, 
Svět dětí – Ž. Šafránková, cukrárna Café 

Gallery – M. Hlaváčová, Kadeřnictví – 
J. Schánělcová, Kadeřnictví – A. Němeč-
ková, Prodej a oprava kol – J. Plíva a syn, 
Autodoprava a stavebniny – J. Rychlý, 
Hodinářství – V. Kubelka, AG Blatná 
– provozovna Protivín. 

Děkujeme. za PS Pionýr – SB

Závody na odrážedlech

N
a 

m
ís

tě
 b

ud
ou

 p
ro

de
jn

í s
tá

nk
y 

a 
ob

če
rs

tv
en

í. 



Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806. 
Předprodej vstupenek v MěKS 

a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

červenec 2010

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 4. července v 17 hodin
USA Premiéra
JAK VYCVIČIT DRAKA

Animovaná komedie. Viděli jste trojrozměrného draka? A Vikin-
ga? Pokud ne, máte příležitost. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy 
a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která 
je ve všech ohledech poněkud drsnější. Nejnovější dobrodružství 
z produkce studia DreamWorks se odehrává na drsném Severu, který 
obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. 
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut,70 Kč

středa 7. července v 19 hodin
USA Premiéra 
IRON MAN 2

Akční. V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou 
nějakou masku, aby zachránili svět, by bral bezkonkurenčně první 
místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron Man dočkal 
druhého dílu. Ten slibuje intenzívní zážitek s luxusním hereckým 
obsazením.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 125 minut, vstupné 75 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 11.července v 17 hodin
ČR Premiéra
KUKY SE VRACÍ

Dobrodružný film Jana Svěráka. Poetický, rodinný příběh, v němž 
v hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa dětské představivosti. 
Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních důvodů“ musí 
pryč i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek Kuky. Když ho 
maminka vyhodí do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, 
v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém světě...
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 70 Kč

středa 14. července v 19 hodin
USA Premiéra
ZELENÁ ZÓNA

Thriller. Divák se octne v nejnebezpečnějším místě na světě, na 
horké půdě Iráku, krátce po svržení režimu Saddáma Husajna. Jed-
ním z nešťastníků, kteří mají postavit tuto zemi na nohy, je i velitel 
americké armády Roy Miller (Matt Damon). Jeho jednotka má pátrat 
po zbraních hromadného ničení a zároveň po pohlavárech bývalého 
režimu...
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 115 minut, vstupné 65 Kč

neděle 18. července v 19 hodin
Hong Kong Premiéra
KUNG FU KYBORG

Akční sci-fi komedie. Čínská odpověď na Transformers. Čína, rok 
2046. V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý proto-
typ super kyborga s lidskou tváří K-1, který má veškeré předpoklady 
k tomu, aby zneškodnil nebezpečného aneroida, který ohrožuje 
město...
Mládeži do 12let nepřístupný, titulky,102 minut, vstupné 70 Kč

středa 21. července v 19 hodin
USA Premiéra 
CESTA

Thriller/drama. Celý svět se nenávratně změnil. Před deseti lety byl 
svět zničen. Nikdo neví, co se stalo. Možná šlo o jaderný útok, možná 
o vesmírnou událost. Miliony lidí zemřely. Muž (Viggo Mortensen) 
a chlapec (Kodi Smit-McPhee) jsou na cestě za nadějí, kterou oče-
kávají na jihu, na pobřeží. Napínavé vyprávění o největších lidských 
hříších i ctnostech.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 113 minut, vstupné 65 Kč

neděle 25. července v 19 hodin
USA Premiéra
TO BYL ZÍTRA FLÁM

Komedie. Čtyří kamarádi ze studentských let, zklamaní svým součas-
ným životem, se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit 
ideály z mládí. Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní a dostanou 
šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém večírku se ocitnou 
v roce 1986 a jejich život „začíná“ podruhé...
Mládeži do 12 let nepřístupný, 100 minut, vstupné 70 Kč

středa 28. července v 19 hodin
USA Premiéra
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU

Dobrodružný akční velkofilm se odehrává v tajuplné Persii. Roz-
pustilý princ Dastan je nucen spojit své síly s tajemnou princeznou 
Taminou a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za pra-
starou dýkou...
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 116 minut, vstupné 75 Kč

čtvrtek 29. července od 19 hodin – kostel sv. Anny 

BENA HAVLŮ – Hudba v dřevě zakletá 
Sólový koncert na pětiřadý xylofon bez jakéhokoli jiného nástroje.  Nečekaný sluchový a visuální zážitek. Vstupné 50 Kč

pondělí 26. července  od 10, 15 a 17 hodin – Dům kultury Protivín

POHÁDKOVÝ DEN
Boučkovo loutkové divadlo Jaroměř zve malé i  velké na pohádky.

Perníková chaloupka a Červená Karkulka ● Bajaja ● O prasátkách
Vstupné zdarma
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● Divadélko s představením HAFAN 
– PSÍ ŽIVOT bylo velice naučné pro 
děti, kouzelná pohádková zvířátka 
(výborně zpracované loutky) ožila 
a hrála dětem divadlo pod vedením 
pejska Hafana. Velice pěkné předsta-
vení mnohé děti motivovalo k růz-
ným divadelním námětům. 

● Pořídili jsme fotografie předškolních 
dětí na tablo, které je vystaveno ve 
výloze lékárny na náměstí. Téma 
tabla jsem zvolila stejné jako náš 
celoroční projekt POHÁDKOVÉ 
ČTENÍ. Kniha nás totiž provází od 
dětství a stále se k ní budeme vra-
cet. 

● V pátek 7. května jsme se vypravili 
na náměstí v Protivíně. Přijeli nás 
„osvobodit vojáci“, jako každý rok. 
Velice pěkná auta i posádka zaujaly 
děti, které jsme společně vyfotogra-
fovali. 

● Ve dnech 11. a 12. května proběhla 
besídka dětí ze tříd Včelka, Beruška 
i Motýlek našim maminkám. 

● Čtvrtek 20. května – Výlet celé 
2. Mateřské školy do ZOO Hlubo-
ká nad Vltavou proběhl v pořádku. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
byli jsme rádi, že nepršelo. Viděli 
jsme mnoho zvířat a rostlin. Foto-
grafie můžete sledovat na 

 http://2msprotivin.rajce. idnes.cz/
ZOO_Hluboka_nad_Vltavou/ 

STAVEBNINY JIŘÍ RYCHLÝ
Protivín, Mírová 407

prodej písku – dodávky do 1 dne včetně dopravy
písek Vrábče 

betonářský – cena 650 Kč/m3

 maltařský – cena 500 Kč/m3

písek Stráž nad Nežárkou 
omítkový – cena 650 Kč/m3

těžený písek říční 
vhodný na podkladní beton – cena 200 Kč/m3

objednávky na telefonu 

723 219 598 nebo 723 651 506

● Úterý 27. května – Výlet předškol-
ních dětí do Nové Vsi u Protivína 
(Poznáváme přírodu a zvířátka) – 
(Ne)překvapilo nás deštivé počasí 
a vyrazili jsme ze statku vybaveni 
holinkami, pláštěnkami a silnou 
náturou za dobrodružstvím. Začá-
tek duhového výletu v pláštěnkách 
nás zavedl k oboře s daňky, jeleny, 
ale také s prasátky. Jelikož máme 

dobré oči, všichni dohlédli jako pan 
Bystrozraký na vznešená zvířata za 
plotem. Poznali jsme i barevné včelí 
úly v blízkosti ohrady. Po hodi-
novém okruhu nás zpět na statek 
přivedla malebná cesta s rozkvet-
lými loukami a vzrostlými stromy. 
Děti přivítala Zuzka s Richardem, 
kteří se o koně a celý statek starají. 
Ukázali dětem, jak vypadají maš-
tale a co je potřeba k dobré péči 
o koně. Seznámili je s hnědým hře-
bečkem, kterého si mohly pohladit. 
Dvě fenky, které nás vítaly po pří-
jezdu, náhle vystřídal čuník PIGI, 
kterého vychovávají místní. Pigi 
nás prohnal všechny. Ukázal, jak 
umí skotačit a všechny rozesmát. 
Po ukázce zvířat a objektu jsme se 

vydali na místní zahradu s ohništěm 
a rybníčkem, kde se vesele opelky 
špekáčky, zajedly chlebem, keču-
pem a hořčicí. (Počasí se umoudřilo 
a přestalo krápat. ) Vše se řádně 
zapilo a polední klid formou čepi-
cové honičky rozesmál nejen děti, 
ale i dospělé. Zbývalo jen společně 
uklidit, rozloučit se a hurá zpět do 
školky. Na památku jsme dostali 
dvě fotografie s koníky a Pigiho 
s Moli (fenka Retrívra). Myslím, 
že tento výlet si budeme pamatovat 
dlouho a že v nás zanechal příjemné 
zážitky. Děkujeme moc manželům 
Kubičkovým za poskytnutí dopra-
vy a drobného občerstvení. A také 
děkuji všem, kteří se podíleli na 
organizaci výletu.  (E) 
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Dětský den v Pastelce
V úterý 1. června pořádalo Středisko 

křesťanské pomoci Pastelka na zahradě 
fary ECM a mateřského centra zábavné 
odpoledne pro děti do 6 let Zúčastnilo se asi 
třicet dětí, takže s maminkami a babičkami 
se nás sešlo přes padesát. Soutěžilo se na 
šesti stanovištích v devíti disciplínách, které 
byly rozděleny podle schopností malých 
a větších soutěžících. Je pravda, že počasí 
nebylo zrovna jarní, ale těšilo nás, že ale-
spoň neprší. Díky některým úkolům, které 
byly pohybově laděny, jsme se aspoň na 
chvíli zahřáli. Díky sponzorům a dárcům 
si kluci i holky směli odnést z každého 
stanoviště odměnu. 

Jménem SKP Pastelka děkuji všem 
ochotným babičkám a maminkám, které 
pomohly při hrách, dále sponzorům: cuk-
rárna – M. Hlaváčová, květinka Oáza, hrač-
kárna – Ž. Šefránková, Komunitní nadace 
Blanicko-otavská a další, kteří nechtěli být 
jmenováni, bez nichž by si malé děti mohly 
„jen” stěží zasoutěžit. M. Š.

Školní rok 2009/10 se blíží ke svému konci 
a my všichni v MŠ Krč můžeme říci, že 
nám utekl velice rychle. Na podzim jsme 
přivítali nové děti, které se dobře zapojily 
mezi ostatní, a tak nebylo těžké připravit pro 
rodiče úspěšnou vánoční besídku. V zimě js-
me si naplno užívali sníh a zimní radovánky. 
V březnu přijela návštěva ze ZOO Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou – děti si prohlédly 
fretku, krajtu a želvu a dozvěděly se mnoho 
zajímavostí nejen o těchto zvířatech. 

Mateřská škola Krč je zapojena do 
celostátní sítě mateřských škol zaměřených 
na ekologickou a environmentální výcho-

vu, a proto jsme moc rádi uvítali nabídku 
výukového programu z Nadačního fondu 
pro vydru. Zkušená lektorka si připravila 
pohádku se živými zvířaty a navíc si zahrály 
všechny děti. Zvířecí herci byli nevyzpyta-
telní, a tak jsme si užili spoustu legrace. 

Radost a potěšení nám přinesla i pří-
prava a samotná besídka ke Dni matek. 
Pásmo písniček, básniček a tanečků zvládli 
výborně nejen předškoláci, ale i mladší děti. 
V květnu do MŠ zavítal se svým předsta-
vením loutkoherec Pavel Brožka a svou 
pohádkou O Hafanovi zaujal děti i paní 
učitelky. Další velice zajímavá návštěva byla 

od Policie ČR. Přijela k nám tisková mluvčí 
K. Ingrišová a poutavým vyprávěním si 
s dětmi zopakovala správné a bezpečné 
chování v různých dopravních i životních 
situacích. Děti dostaly za odměnu drobné 
dárky a mohly si vyzkoušet součásti poli-
cejní výstroje a výzbroje. 

V úterý 25. května jsme vyrazili na 
výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou 
a radost byla nejen ze zvířátek, ale i z jízdy 
rybářským autobusem a ze sladké odmě-
ny. V červnu jsme zábavnými soutěžemi 
oslavili Den dětí. Před příchodem prázd-
nin se ještě slavnostně rozloučíme s pěti 
předškoláky. 
Školní rok bude u konce a my přejeme 
všem příjemné prožití prázdnin!

H. Červenková, Š. Šťastná

Hezké letní prázdniny

Jak zvířátka chtěla vyhnat smrdutého tchoře. 

„Policistka“ Tereza Žižková. 
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Říká se, že kdo si hraje, nezlobí…?
Snažím se o to. Zatím nejsou na mě 

větší stížnosti (pobavený úsměv). Snad už 
si to v pětašedesáti nepokazím. 
A že jste našel zalíbení zrovna v tenkých 
dřevěných tyčinkách?

To má na svědomí vojna. Když nebylo 
co dělat, ven jsme se tenkrát dostávali jen 
zřídka, chytali jsme se kdečeho, abychom 
zahnali nudu. Viděl jsem, jak někteří kluci 
lepí ze špejlí malé strážní budky a věže, 
říkalo se jim špačkárny, tak jsem to taky 
zkusil. 
A stal se z vás mistr. 

No, to je trochu silné slovo. Ale je 
pravda, že jsem jediný v republice. 

Ještě tři týdny před slavnostním ote-
vřením kaplanky zívalo její podkroví 
prázdnotou. Dávno bylo rozhodnuto, kde 
bude informační centrum a umístění lebek 
a koster exotických zvířat a že v největším 
sále se návštěvníci setkají s výtvarnými díly 
rodáka Jiřího Koláře. Ale co dát 
do nádherného, nezaměnitelného, 
svým způsobem útulného pod-
krovního prostoru, to byl pořád 
velký oříšek. Až se čistě náhodou 
sešel v Protivíně Ladislav Novák 
se starostou Jaromírem Hlavá-
čem. Slovo dalo slovo a pánové si 
„plácli“: hrady a zámky, o nichž 
ani protivínský starosta neměl 
tušení, se z Myšence přestěhují 
do podkroví kaplanky. 

A rázem jste se stal pro Protivín 
objevem. Jak to, že nikdo před-
tím nevěděl, co si kutáte doma? 
Proč jste o svém koníčku nikomu 
neřekl?

A komu, prosím vás. Nikomu 
jsem se s tím nechlubil. 
Ani kamarádům sportovcům, 
s nimiž hrajete ping-pong?

Ne. Ani mne nenapadlo, že by to mohlo 
někoho zajímat, když jsem si to dělal sobě 
pro radost. Věděli o mně akorát v Muzeu 
kuriozit a zajímavostí v Pelhřimově, kde 
jsem měl vystavenou Staroměstskou rad-
nici, a pak na Hluboké. Tam jsem nechal 
model zámku dva roky. 
Kolik těch středověkých hradů a roman-
tických zámků jste vůbec postavil?

Osm a Eiffelovku. Ta byla první. 
Nedivte se, že tolik. Vždyť já se modela-
řinou zabývám už třicet let. 
Takže jste nezačal hned po vojně, ale až 
ve zralém věku?

Napřed jsem se musel oženit, a jak 
se říká – postavil dům, zasadil strom 
a zplodil ne jednoho, ale dva syny. Na 
baráku jsem dělal většinu sám. Jsem totiž 
vyučený zedník a obkladač, víte. 

Jak se profesionální řidič stal stavitelem
To se vám to dělalo s řemeslníkem pod 
střechou. 

Všechno jsem si udělal podle svého 
a přesně, jak má být. Zatím nám všechno 
drží. Nedávno jsem na zahradě s pomocí 
synů postavil i krytý bazén. Máme pět 
vnoučat, aby se měla kde vydovádět. 
Jestli dobře počítám, bylo vám pětatřicet 
let, když jste udělal první model. Co to 
bylo?

Právě ta Eiffelovka. Přímo mne uhra-
nula. Líbila se mi její fotografie na jedné 
bonboniéře. Všechny modely dělám podle 
fotografií nebo plakátů. Řekl jsem si, 
hergot, to by bylo něco. Ta je zajímavá. 
Napřed jsem se ale musel rozhodnout, 
v jakém měřítku ji budu dělat, aby nebyla 
příliš vysoká. 

Zvolil měřítko 1: 150. Nejprve musel 
to železné mostrum převést na papír. Pro-
stě udělat výkres v tom malém formátu, 
což činí pokaždé, než se pustí do práce. 

Papírovou předlohu přesně rozpočítá, 
zanese do ní všechna okénka, dveře, bal-
kóny, věže, cimbuří. Potom si rozkreslí 
jednotlivé části oněch stavení. Jestli má 
dejme tomu bašta čtyři strany nebo je 
osmihranná, tedy pěkně jednu po druhé. 
Vystřihne okna a dveře a dá se do lepení. 
Na papír přikládá jednu špejli ke druhé, 
piplá se s nimi tak pečlivě, jako když 
obkládá koupelnu. 

Odkud začínáte? Kde prvně „kopne-
te?“

To záleží na tom, jak je ta památ-
ka situovaná. Když je jako Hluboká, na 
rovině, tak je to jedno. Pokud je objekt 
složitější, jako byl poslední Vranov nad 
Dyjí, začínám na nádvoří. To je vyvýše-
né. Slepím nějakou chaloupku, čeledník 
nebo konírnu, a pořád přidávám další 

části, až z toho vznikne celý hrad nebo 
zámek. Vranov mi dal nejvíc zabrat, pro-
tože nádvoří jsou různě vysoko a je také 
poměrně velký: sto třicet centimetrů na 
délku. 
Který model je nejrozsáhlejší? 

Rozhodně Lednice. To je nádherný 
zámek v anglické gotice s různými věžič-
kami. Je to taková parádnice. 
Jmenovali jsme Hlubokou, Vranov, Led-
nici. Které další pamětihodnosti jste ještě 
vytvořil?

Karlštejn, Kost, pohádkový Křivo-
klát, z jihočeských už jen Zvíkov. Ale 
ten nevypadá moc dobře, abych se při-
znal. V originále je ohromně majestátní, 
obzvláštňuje ho soutok Vltavy s Otavou, 
ale jak jsem ho udělal, připadá mi chudší. 
Abych v tom vyjmenovávání nezapomněl 
na Staroměstskou radnici. Ta se nejvíc 
líbí manželce. 

Paní Věra dostává šanci přehlédnout 
manželovo dílo jako první. A také 
k němu něco říct. Do práce mu 
však nemluví. Bylo by to prý stej-
ně málo platné. Ono taky když 
je takové feudální sídlo hotové, 
těžko se na něm dá něco opravit, 
neřku-li měnit. Stavitel musí dělat 
na jistotu, což vyžaduje precizní 
práci. Zkrátka hrát si – trpělivě 
a přesně a s plným zaujetím. Tako-
vý vztah si odnesl už z rodných 
Vrcovic, pěstoval ho v zednickém 
učilišti a neopouštěl jej ani při 
řízení automobilů, kterých vystří-
dal několik v písecké nemocnici, 
kde jezdil celý život. 

Skutečné hrady a zámky z kame-
ne a cihel vznikaly dost dlouho, 
někdy i desetiletí. Napadlo vás 
někdy, kolik práce muselo dát 

řemeslníkům, než postavili třeba Karl-
štejn? Původní, založený Karlem IV., 
jim trval deset let. Pozdější přestavba 
dokonce dvanáct. 

Holt to byli páni řemeslníci. Velice 
je obdivuji. Neměli žádnou mechaniza-
ci a co dokázali. Jen kolik materiálu se 
muselo přivézt. 
O co jste na tom vy lépe. Nepotřebujete 
ani malé auto. 

Máte pravdu. Mně stačí na materiál jen 
taška, i když ho beru po tisících. Použí-
vám výhradně lipové špejle, které nejsou 
tak tvrdé a dobře se dají řezat. 
Kolik jich spotřebujete na jeden model?

Kdybych to vzal podle posledního hra-
du, Vranova, tak na něj jsem spotřeboval 
dva tisíce sedm set špejlí dlouhých třicet 
centimetrů. Samosebou nesdělám všech-
ny. Zbytky ale už nikam nedávám. 
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středověkých hradů a zámků...

Při vernisáži se návštěvníkům líbilo, že 
jste jim dovolil, ačkoliv na vystavené 
předměty se obvykle zapovídá sahat, aby 
modely mohli potěžkat. Byli překvapeni, 
že jsou tak lehké. 

Sice je nevážím, ale odhaduji tak na 
půl kila. Nejtěžší Vranov má asi kilo. 
A už se konečně dostáváme k otázce, jakou 
vám pokládají asi všichni lidé. Jak dlouho 
vám to ‚hraní‘ s jedním modelem trvá?

To záleží na velikosti. V průměru tak 
šest set, šest set padesát hodin. To předsta-
vuje půldruhého roku práce. Samozřejmě 
nedělám každý den. Začínám na zimu, 
když nastane nevlídné počasí a sedím 
u toho hlavně večer. Pak pro mě televize 
neexistuje, kdyby v ní dávali já nevím co. 
Máte jistě dílnu. 

To mám, avšak v ní už jen dávám 
modely dohromady. Moje hlavní praco-
viště je kuchyně. 
Takže manželce zabíráte místo při vaře-
ní?

Ale kdepak. Mně stačí docela málo. 
Jen kousek místa u stolu. Co já k tomu 
potřebuju. 

Ladislav Novák se zvedá od rozho-
voru v obývacím pokoji a odchází dolů 

do dílny. Za chvíli se vrací. Celý svůj 
„krám“ nese v jedné ruce. Vejde se do 
prázdné krabice od bot. Pomalu jej vyklá-
dá: tvrdé prkýnko na maso, trojúhelník, 
ostrý nůž, malé nůžky, tužky, pinzeta, 
smirkový papír – žádné extra vybavení. 
A lepidlo značky Kanagonm. Prý bývalo 
lepší a lacinější. To mu stačí, aby mohl 
špejle krátit, dořezávat, půlit, nepatrnými 
kousíčky vyplňovat prostory mezi okny. 
Detaily se nezabývá. Ozdoby by byly 
příliš titěrné a ze špejlí by ani udělat nešly. 
Špejle pokládá střídavě. Nastojato, aby 
vyniklo „zdivo“, podélně zase rozlišuje 
hradby, střechy pokrývá svisle. Na konec 
celé dílo napustí bezbarvým lakem. Jed-
nak se zpevní a spíš odolá prachu. Po 
čase jako každé dřevo ztmavne a chytne 
patinu, která mu dodá žádoucí dojem 
starobylosti. 
Jak dlouho se ta kolekce historických 
zmenšenin zdrží v kaplance?

Domluvili jsme se na celou letošní 
sezónu. 
A potom?

Potom nevím. Asi bych si je musel vzít 
zpátky. Zatím jsem je měl doma. Všude, 
kromě kuchyně a obýváku. I v ložnici 
a ve sklepě. 
Do čeho se teď pustíte?

(dlouhý úsměv) Pan Rafaj z Muzea 
rekordů a kuriozit v Pelhřimově mi ukázal 
papírový model Pražského hradu. Vypadá 
moc pěkně. A když jsme si o něm povídali, 
jen tak mezi řečí se zmínil, jak krásně by 
asi vypadal ve ‚dřevě‘... Musím se přiznat, 
že mě drobet nahlodal.  Ale nedovedu si 
představit, jak bych ho dělal. 
Jak, jak. Jako ty ostatní, ne?

Pane, ten model je ohromně veliký: 
280 x 160 centimetrů. Víte, co by to bylo 
za práci? Na tři, možná na čtyři roky. 

Ale víte, jaká by to byla senzace? 
Pražský hrad ve špejlích. 

Ani bych ho neměl kam dát. Takhle 
hodím hrad do auta a jedu. Co s takovým 
monstrem. To opravdu nevím. 
A co takhle protivínský zámek?

Abych byl upřímný, ani jsem o něm 
nepřemýšlel. Není zase tak známý a já 
zatím dělal hrady a zámky, které lidi znají. 
Na Hluboké, jak mi říkal kastelán, pro-
jevili návštěvníci veliký zájem, protože 
na modelu vidí zámek celý, kdežto ve 
skutečnosti vždycky jen část. 
Neuvažujete, že byste vaši sbírku, která 
byla oceněna několika certifikáty jako 
unikátní rukodělné umělecké dílo, pro-
dal?

Ani ne. Taky se mě na to lidi ptají. 
Zajímá je, kolik by jeden takový hrad 
stál. Kdybych počítal jen šest set hodin 
práce po dvou stech korunách za hodinu, 
tak to máte sto dvacet tisíc. U nás by mi 
to nikdo nedal. Leda nějaký cizinec, ale 
tomu bych ho zase neprodal. Je to můj 
koníček a s ním bych se nedokázal roz-
loučit. Vždyť je to má radost.

 
V Čechách se vždycky dařilo práci 

se dřevem. Traduje se, že se jí zabýval 
i císař Rudolf II. Dřevo se stalo jedním 
z přírodních materiálů, který přežívá 
věky. Díky své dostupnosti sloužilo i pro 
vytváření uměleckých kreací. V muze-
ích jsou uloženy exponáty vytvořené 
zručnýma rukama lidových umělců. 

K tradici takových tvůrců se zařadil 
i Ladislav Novák z Myšence, který zís-
kal mino jiné na akci „Město rekordů“ 
v Pelhřimově v pátek 11. června 2010 
nominaci jako jeden ze třech nejlepších 
rekordů roku 2009. Jan Chmelík
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

KVĚTNOVÁ AKADEMIE
V úterý 18. května se v sále kulturní-

ho střediska uskutečnila tradiční školní 
akademie. Prosíme o pochopení všechny 
naše příznivce, kteří se na akademii chtěli 
podívat v původně plánovaném termínu 
29. 4., z důvodu nemocí jsme byli nuceni 
termín změnit na poslední chvíli. 

Snad bylo poznat, že všichni zúčastnění 
se snažili připravit co nejlépe. V programu 
byla opět pestrá směs scének, písniček, 
tanců. Snad se nám podařilo diváky v sále 
zaujmout a ukázat, že máme děti, které jsou 
talentované a nadšené pro různé aktivity. 
Navíc jsou ochotné ve svém volném čase 
odvést kus práce. 

Těžko můžu jmenovat všechny, kteří se 
na jevišti vystřídali. Příjemně nás naladila 
úvodními písněmi Kristína Nídlová, která 
svůj velký talent již prokázala postupem do 
celostátního kola pěvecké soutěže Jihočeský 
zvonek. 

Mezi nejpůsobivější jistě patřila vystou-
pení těch nejmenších (Mláďata prvňáčků, 
Sportovci a Písničky v angličtině druháků, 
Čert a Káča třeťáků). Jiní zase ocení rytmy 
taneční hudby v podání děvčat a chlapců ze 
4. – 6. tříd (country, pop, rap). Na okořenění 
programu si troufli starší žáci scénkami na 
filmové a pohádkové motivy. Veselý závěr 
patřil Okoři – výletníci nás vrátili do dob 
trampů a písničkou upozornili, že léto je 
už za dveřmi. 
 Děkujeme našim příznivcům, obětavým 
rodičům, kteří pomohli s kostýmy nebo 
s organizačními záležitostmi. Bez vaší spo-
lupráce bychom jen těžko mohli každoročně 
tuto akci připravit. T. Vojtěchová

Ve středu 2. června se na atletickém 
stadiónu v Písku uskutečnila 1. atletická 
olympiáda prvního stupně základních škol 
okresu, které se zúčastnilo celkem jedenáct 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Ve středu 19. května se za velmi stude-

ného počasí uskutečnil závod „Atletický 
čtyřboj“. 

Vybraní žáci se utkali ve čtyřech atletic-
kých disciplínách: sprint, vytrvalostní běh 

Čert a Káča v podání žáků 3. B. 

▼ ▼ ▼

TOPENÍ – VODA
ZOCH PAVEL

montáže, opravy, rekonstrukce
mobil: 603 512 109

Náměstí T. G. Masaryka 39
398 11 Protivín

600 –1000m, skok do dálky nebo do výšky, 
hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí. 

 Vyhlášeni byli nejlepší sportovci – jed-
notlivci i družstva. Ve velké konkurenci škol 
nakonec získala 2. místo Michaela Kašová 
v kategorii mladších žákyň. Martin Cvrček 
a David Ruczkowski se umístili na 6. místě. 
Vzhledem ke špatnému a chladnému počasí 
nebylo dosaženo výsledků, na které býváme 
od našich žáků zvyklí. Svaly tuhly, dochá-
zelo k úrazům a výkonnost klesala.

škol. Naši školu reprezentovalo celkem 
31 závodníků, kteří se i přes velkou nepřízeň 
počasí se svými disciplinami čestně vypořá-
dali a pro školu vybojovali celkem tři zlaté 
a jednu bronzovou medaili. První místo 
získali David Kuča ze 4. B a Jaromír Nečas 
z 1. B, oba za hod míčkem. V téže disciplině 
vybojoval ještě třetí místo Jakub Záleský 
z 2. B. Tomáš Schánělec z 2. B přidal ještě 
jedno první místo v běhu na 60 m. Výčet 
našich úspěchů by byl možná trochu delší, 
kdyby v tomto termínu neprobíhal jazykový 
kurz na Lipně, kterého se zúčastnilo hodně 
talentovaných závodníků. 

V celkovém hodnocení skončila škola 
sice až na 8. místě, ale je třeba všem spor-
tovcům poděkovat za reprezentaci školy 
a do dalších závodů jim přejeme hodně 
úspěchů. Věra Křišťálová

1. ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ ZŠ
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

 Letos vzpomínáme 110. výročí od 
narození pana Josefa Peterky, učitele 
(měšťanské) Základní školy v Protiví-
ně. Byl nejen vzorným a všemi žáky 
milovaným a uctívaným učitelem, ale 
také zakladatelem skautingu, na jehož 
základech pracují skauti dodnes. 

 Rovněž jeho syn, akademický malíř 
Milan Peterka, byl dobrým skautem, poz-
ději byl jmenován „Old skautem“. Často 
se účastnil táborů jak ve Skočicích, tak 
v Podkrčí, kde vedl kroužky poznávání 
přírody (stop zvěře, listů stromů apod.). 

Milan Peterka po maturitě studoval na 
Vysoké škole výtvarných umění v Brati-
slavě, kde získal titul akademický malíř. 
Po škole se vrátil domů do jižních Čech. 
Mimo své výtvarné činnosti se věnoval 
také mládeži, jak v lidové škole umění, 
tak na gymnáziu a na Pedagogické fakul-
tě v Českých Budějovicích, kde působil 
na výchovu mnoha budoucích malířů, 
architektů a učitelů. 

Mimo své učitelské činnosti byl sko-
ro dvacet let předsedou Svazu českých 
výtvarných umělců v jihočeském kraji. 
Spolupracoval s architekty na výzdo-
bách společenských budov a škol jak 
v jihočeském, tak západočeském kraji. 
Známé jsou tapiserie a zvláště kamenné 
a keramické mozaiky (například v proti-
vínském kulturním domě). Svá výtvarná 
díla vystavoval na besedách a společných 

NARODILI SE

❀ 19. 5. syn Matěj 

 Petře Kochrdové z Protivína

❀ 19. 5. dcera Vivian

 Katarině Fritzové z Protivína

Vzpomínka
Dne 25. května uplynulo 
dvacet let od úmrtí 
pana 
Pavla Brotschi 
z Protivína. 

 Vzpomíná 
      rodina

Vzpomínka
Dne 3. července 2010 
uplyne pět let od úmrtí 
pana Václava Sokola 
ze Záboří. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Upozornění pro čtenáře
V termínu od 2. do 13. srpna bude z důvo-
du dovolené uzavřena Městská knihovna 
Protivín (včetně veřejného internetu)

Soutěž pro mladé novináře, kterou na jaře 
vyhlásil jihočeský Syndikát novinářů, zná své 
vítěze. Při Dětském dni, který se uskutečnil 
v úterý 2. června v Českých Budějovicích, mladé 
novináře ocenil šéf syndikátu a fotograf Petr 
Vitoň. Na seznamu vítězů byl také protivínský 
Ondřej Koc, který je žákem 8. A ZŠ E. Beneše 
v Písku. – Otiskujeme jeho práci. 

CHVÍLE, NA KTEROU NIKDY NEZAPOMENU
Jsem nervózní, kolena se mi třesou, žaludek 

se svírá. Sedím s trenérem na lavičce a probíráme 
taktiku. Jako kapitán píseckých Sršňů v kategorii 
U14 jdu pozdravit rozhodčí, trenéra týmu Pardubic 
a jejich kapitána. Blíží se finálový zápas na basket-
balovém turnaji Happy basket 2008 v Praze v hale 
Sparty. Jsme tak blízko poháru a zlatých medailí. 

Rozhodčí píská, ve mně hrkne. Musím nastou-
pit. Rozhodčí hází míč do vzduchu. Hra začíná. 

Začíná se pozvolna jako rozjíždějící se lokomo-
tiva. Ale po chvíli se už přetahujeme o každý bod 
a doskok. Tým Pardubic zatím vede celou tabulku. 
Takový český Real Madrid. My jim ale zadarmo 
nic nedáme. 

Nálada je velmi bouřlivá. Naši fanoušci bijí na 
bubny jak pominutí. Jsme ve varu. Přetahujeme 
se o vítězství. Rozhodčí dlouze píská, je poločas. 
Čas běží neuvěřitelně rychle. Nevnímám nic jiného 
než balón. Vyhráváme těsně o dva body. Ze všech 
teče pot, do všech pak proudem iontové nápoje. 
Všichni jsou unavení, ale naši fanoušci nás pořád 
povzbuzují bouřlivým potleskem. 

Rozhodčí startuje druhý poločas. „Braň pořád-
ně, doskoč, střílej, najeď,“ volá na nás trenér. Blíží 
se konec zápasu, pořád je to vyrovnaný boj. 

Po oddechovém čase v posledních okamžicích 
zápasu ale hráč Pardubic vystřelí a srovnává skóre. 
Teď máme míč my. Všichni běžíme ke koši. Náš 
rozehrávač střílí. „Pííííííísk!“ Faul. Super. Konec 
zápasu. Házíme ještě dva trestné hody. „Když 
trefí alespoň jeden, vyhráli jsme,“ běží mi hlavou. 
„A Martin se obyčejně neplete. Je to náš nejlepší 
střelec. “

První neproměnil. Všichni jsou strašně nervóz-
ní. Nezávidím mu. Druhý, také nic. Zápas jde do 
prodloužení. Kolena se nám podlamují. Držíme se 
nevěřícně za hlavy. Je to vůbec možné?

Moje nohy už mě skoro neposlouchají, mám 
křeče. Jsem unavený, ale musím hrát dál. Běží 
poslední minuta čtyřminutového prodloužení. Hráč 
protějšího týmu vystřelí, míč se chvíli pohybuje na 
obroučce a propadá do síťky. Pardubice vyhrávají 
o dva body. Už běží poslední sekundy...

Můj další spoluhráč se ujímá míče, najíždí a... 
Míč se pomalým obloukem snáší ke koši. Najednou 
je v hale hrobové ticho. Všichni se s otevřenými ústy 
dívají, co se bude dít. Míč se odráží od obroučky 
a na chvíli se ocitá zase ve vzduchu nad košem. 
Potom se míče zmocní gravitace a zase padá 
dolů. Na obroučce chvilku poskakuje, naposledy 
zakrouží dokola, už to vypadá, že je to tam. Ale 
v tom míč nepochopitelně vyskočí a padá zpět. 
Zahouká siréna oznamující konec zápasu. 

Je po všem! Padám se strašným smutkem na 
palubovku. Prohráli jsme o dva body. A to už jsme 
je měli jako jediní na lopatě. Sportovní katastrofa. 
Radši bych prohrál o padesát, než o dva. Proč 
zrovna my? Pardubice se šíleně radují z vítězství, 
ještě nikdy o něj nemuseli tak tvrdě bojovat. 

Někdo prostě prohrát musí, je to sport. Kdyby-
chom vrátili čas, mohli jsme možná něco změnit. 
Možná jinak taktizovat, jinak střídat, jinak si vybírat 
oddychové časy. Možná bychom vyhráli. Samé 
možná, kdyby… Život jde dál. Mohlo se nám stát 
něco určitě horšího. Příště jim to nandáme. 

Pardubice, třeste se! Jedeme Sršni, jedeme!
Ondra Koc 8. A, ZŠ E. Beneše Písek

MLADÝ NOVINÁŘ SE NEZTRATIL

i samostatných výstavách nejen doma, 
ale i v zahraničí. V posledních letech se 
soustředil na výstavy zvláště v jižních 
Čechách. 

 V současné době budeme mít v září 
výstavu k jeho nedožitým 80. narozeni-
nám ve Vodňanech, na kterou jste srdečně 
zváni. Při zahájení bude promítnut jeho 
medailon a pokřtěna kniha „Monografie 
Milana Peterky“, která bude k dostání 
i v Informačním středisku v Protivíně. 

Ing. Milada Peterková

❀ 26. 5. syn Adam

 Lucii Čákové z Protivína

❀ 7. 6. syn Jakub 

 Zdeňce Irové z Myšence

ZEMŘELI

✝ 26. 5. Václav Hrdina, 

 79 let Protivín

VZPOMÍNKA NA PANA UČITELE JOSEFA PETERKU 
A JEHO SYNA MILANA, AKADEMICKÉHO MALÍŘE
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ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.  
Vienna Insurance Group

Masarykovo nám. 29, 398 11 Protivín, (bývalá cukrárna)
telefon/fax: 382 251 055, mobil: 777 266 436

NEJLEPŠÍ OD NÁS!
 provozní doba:
 pondělí   8 – 11. 30, 12. 15 – 16. 30
 úterý   zavřeno 
 středa   8 – 11. 30, 12. 15 – 16. 30
 čtvrtek   8 – 11. 30, 12. 15 – 16. 00
 pátek   8 – 11. 30, 12. 15 – 15. 00
   mimo provozní dobu otevřeno po telefonické dohodě
 

MOŽNOST PLACENÍ POJISTNÉHO BEZ POPLATKU
klientská linka www. cpp. cz, telefon: 841 444 555

Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2010 )*

osobní automobil  ..............................  do 1000 cm3 včetně  .......  od 986 Kč
osobní automobil  ........  nad 1000 cm3 do 1250cm3 včetně  ....  od 1 209 Kč
osobní automobil  ........  nad 1250 cm3 do 1350cm3 včetně  ....  od 1 451 Kč
osobní automobil  ........  nad 1350 cm3 do 1650cm3 včetně  ....  od 1 748 Kč
osobní automobil  ........  nad 1650 cm3 do 1850cm3 včetně  ....  od 2 139 Kč
osobní automobil  ........  nad 1850 cm3 do 2000cm3 včetně  ....  od 2 660 Kč
osobní automobil  ........  nad 2000 cm3 do 2500cm3 včetně  ....  od 3 143 Kč
osobní automobil  .......................................  nad 2500 cm3  ....  od 4 092 Kč
motocykl  ................................................do 50 cm3 včetně  .......  od 123 Kč
motocykl  ...........................nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně  .......  od 242 Kč
motocykl  .........................nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně  .......  od 595 Kč
motocykl  ....................................................... nad 500 cm3  .......  od 874 Kč
nákladní automobil  do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně  ....  od 3 385 Kč
od celkového hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně  ...........  od 5 134 Kč
traktor, kterému byla přidělena RZ (SPZ)  ..................................  od 446 Kč
traktor, kterému byla přidělena RZ (SPZ) do r. v. 1975  ..............  od 134 Kč

)* Produkt SPOROPOV s maximálně možným dosažitelným bonusem 50% zohledňuje region, 
stáří vozidla, věk pojistníka a volbu ročního pojistného období, přičemž zvýhodněna je roční 
platba pojistného. Pro držitele ZTP splňující uvedená kritéria sleva dalších 10% z těchto cen

Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku + odpovědnosti s 36% slevou, 
pojištění Vašeho podnikání, finanční způsobilosti dopravců, nákladů 
na veterinární léčbu psů, úrazové pojistky i výhodná životní pojištění. 

Jako již každým rokem, i letos se koná 
mistrovství České republiky v taekowndo. 
Letošní novinkou budou kategorie A+B 
dohromady, což nasvědčuje tomu, že závod-
níci musí být velmi dobře technicky vyba-
veni a zároveň pojedou jen ti nejlepší. Pro 
naše borce to bude veliká zkušenost, jelikož 
tento systém je pro ně něco nového. Veškerá 
příprava nejen fyzická, ale i psychická je 
tomu zaměřena. Budeme držet palce našim 
svěřencům.  M. Zobal, trenér
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Závody seriálu mistrovství Evropy:
V uplynulém měsíci se nejvíce dařilo 
Janu Svobodovi, který přivezl finálové 
výsledky z Německa, Holandska i Itálie, 
kde vyhrál po oba závody 3. místo. Což je 
velice výborný výsledek. Nyní se připra-
vuje celý protivínský klub na ME v Klato-
vech, kde jste všichni srdečně zváni. 

Na národní scéně:
MČR Bohnice:
Jan Svoboda (kat. Elite) – Základní jízdy 
odjel na 1., 1., 1. místě. To ho hnalo do 
závodu jako velkého favorita. A když se 
podařilo i vítězství v semifinále, fanoušci 
by si mysleli, jak má dobře našlápnuto. 
Jenže bikros je disciplína „všechno nebo 
nic“. Po pádu mu už zbyly jen oči pro 
pláč, po dobrém nástupu pro něho zbylo 
jen 8. místo. 

Závod v Rakousku:
Jan Svoboda (kat. Elite) – 
Sobota – Základní jízdy odjel na 3., 3., 3. 
místě. Ve finále skončil na 4. místě. 
Neděle – Základní jízdy odjel na 2., 1., 
1. místě. Do finále nastupoval jako jeden 
z favoritů. Což se nakonec ukázalo a vyjel 
si 3. místo. 
Jakub Reidinger (kat. Elite) –
Sobota – Základní jízdy odjel na 1., 2., 
1. místě. Porazil celou lajnu nejlepších 
závodníků a vyhrál 1. místo. 
Neděle – Základní jízdy odjel na 2., 2. 
a 2. místě. Po velkém boji s rakouským 
protivníkem dojel na 2. místě. 

Ondřej Drbohlav

V červnu mají 
protivínští taekwondisté napilno

PROTIVÍNSKÝ 
BIKROS

Bikrosoví jezdci na MČR.
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OHBL České Budějovice 
Semifinále play-off

TJ Platan Protivín A – HBC Betonova 
Holubov B 3:2 ss (0:0, 1:2, 1:0)
Střely: 38:27, vyloučení: 7:5, využití přesi-
lovek: 0:0, oslabení: 0:0

HBC Betonova Holubov B – TJ Platan 
Protivín A 5:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Střely: 40:20, vyloučení: 4:5, využití přesi-
lovek: 1:0, oslabení: 0:1

HBC Betonova Holubov B – TJ Platan 
Protivín A 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
Střely: 35:15, vyloučení: 7:7, využití přesi-
lovek: 0:2, oslabení: 0:0

Finále play-off
TJ Platan Protivín A – Orel České Budě-
jovice A 5:6 (2:3, 1:2, 2:1)
Střely: 39:20, vyloučení: 8:4, využití přesi-
lovek: 2:2, oslabení: 0:0

Orel České Budějovice A – TJ Platan 
Protivín A 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Střely: 26:18, vyloučení: 3:12, využití pře-
silovek: 3:1, oslabení: 0:0

V prvním utkání finálové série hostil 
třetí celek po základní části Protivín budě-
jovický Orel, který do play off vstupoval 
ze čtvrté pozice. Domácí posilněni tím, že 
svého soupeře v sezoně třikrát ze čtyř utká-
ní porazili, si zřejmě mysleli, že se utkání 
vyhraje samo a houževnatý Orel vedl ve 
čtvrté minutě 2:0. Již v první minutě byl 
vyloučen domácí Koloušek a nabídnutou 
výhodu jednoho muže v poli využil druhý 
nejlepší střelec základní části František 
Tolar. O dvě minuty později se měnilo 
skóre podruhé, když na rozdíl dvou branek 
zvyšoval Minks. Protivín se z úvodního 
tlaku hostí rychle oklepal a v čase 4.45 
snížil Steinocher. Minutu poté rozveselil 
domácí fanoušky Křiváček, který vyrovnal 
na 2:2. V osmé minutě nabídli Protivínští 
hostům další přesilovou hru, když za napa-
dení pykal Vinkler. Janeček tuto nabídku 
využil a do šaten se šlo za stavu 2:3 pro 
hosty. Začátek utkání byl na branky opravdu 

bohatý a jeho vývoj poměrně divoký, když 
vezmeme v potaz, že se jednalo o první 
finálové utkání. Minutu po začátku druhé 
třetiny se prosadil Lukáš Radouch a domácí 
opět prohrávali o dvě branky. To se nelíbilo 
nejproduktivnějšímu hráči soutěže Jakubovi 
Bicanovi, který v semifinálové sérii domá-
cím chyběl, když si odpykával disciplinární 
trest a v čase 18.33 snižuje opět na rozdíl 
jediné branky. Do konce třetiny přidal ještě 
jednu branku hostující Radouch a do třetí 
třetiny tak Orlové vstupovali s výhodou 
dvou branek. Třetí část zahájili opět lépe 
budějovičtí hráči, když hattrick završil 
Radouch a zaznamenal již pátou branku 
v play off. Ani za tohoto stavu se domácí 
nevzdali a nejprve se radovali po využité 
přesilové hře a pět minut před koncem snížil 
na rozdíl jediné branky Holzepel a zadělal 

na pořádné drama. Hráči Platanu vrhli do 
poslední pětiminutovky všechny síly, ale 
hosté si již výsledek pohlídali a před domácí 
odvetou tak vedli v sérii 1:0. 

Trenér hostí Milan Brůžek k utkání řekl: 
„Naši hráči si zřejmě mysleli, že se soupeř 
porazí sám. Až ve třetí části jsme začali 
hrát nátlakovou hru a soupeře dostali pod 
tlak. Snížili jsme na rozdíl jediné branky, 
ale bohužel již bylo pozdě. “ 

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE 
pořadí  název týmu
1.  Orel České Budějovice A 
2.  TJ Platan Protivín A 
3.  HC Olešník 
4.  HBC Betonova Holubov B 
5.  TJ Platan Protivín B 
6.  Orel České Budějovice B 

PŘEBOR ml. dorost 2009–2010
SK Tábor – TJ Platan Protivín 9:1 (1:1, 
3:0, 5:0)    
Střely: 28:13, vyloučení: 6:8, využití přesi-
lovek: 2:0, oslabení: 0:0

SK Beer Stars Pluhův Žďár – TJ Platan 
Protivín 12:4 (4:2, 6:0, 2:2) 
Střely: 37:33, vyloučení: 4:0, využití přesi-
lovek: 0:0, oslabení: 1:0

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE 
pořadí  název týmu
1.  SK Tábor 
2.  HBC Prachatice 
3.  TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 
4.  TJ Platan Protivín 
5.  SK Beer Stars Pluhův Žďár

POZVÁNKA
V sobotu 31. července, o protivínské pouti, 
proběhne od 13 hodin na hřišti hokejba-
lový miniturnaj za účasti mužstev Platan 
Protivín A, Platan Protivín B a hokejového 
týmu HC Cannibals Protivín. 

Evangelická církev metodistická spolu s SKP Pastelka Protivín vás zvou 
na LETNÍ BASEBALL CAMP ve dnech 25. až 30. července v Protivíně. 
Camp vedou američtí instruktoři a instruktorky. Dobrá možnost konverzace 
s rodilými mluvčími USA. Věk od 6 do 100 let. Počet účastníků omezen na 40. 

Informace: www.ucm.cz/protivin
Přihlášky na e-mail: pastelka@ucm.cz

Hokejbalové výsledky TJ Platan Protivín za květen 

Hokejbalový tým TJ Platan Protivín „A“, který skončil v soutěži OHBL ČB druhý 
a postoupil do vyšší krajské soutěže. 
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Fotbalové informace

„A“ přivezlo velmi důležité body ze 
Strakonic, když porazilo místní B 1:0. 
V prvním poločase byli domácí jednoznač-
ně lepší a Protivínským zle zatápěli. Naštěstí 
hostující obrana v čele s brankářem Hesou-
nem všechny šance domácích zlikvidovala. 
Ve druhé části domácím jakoby docházely 
síly a Protivínští se začali dostávat do 
nebezpečných protiútoků. Po jednom z nich 
kopali roh a při následné dorážce domá-
cí obrana faulovala v pokutovém území 
J. Vojtu a Říha penaltu bezpečně proměnil. 
V závěru utkání domácí vrhli všechny síly 
do útoku, rozhodčí nastavoval 5 minut a po 
dlouhých nákopech bylo v protivínském 
pokutovém území hodně horko, při rohu 
v poslední minutě dokonce zakončoval 
domácí brankář. Naštěstí se hosté ubránili 
a získali všechny tři body. V domácím 
zápase se Sedlicí Protivínští již od začátku 
dokazovali, že nepřipustí žádnou bodovou 
ztrátu. Hosté v první části skoro neohrozili 
domácí branku a skoro vše se odehrávalo na 
polovině soupeře. Již v úvodních minutách 
se prosadil střelecky Jíra, který po stan-
dardní situaci nadvakrát překonal brankáře 
hostů, ale i přes územní převahu žádný gól 
do sítě hostů nepadl. Ve druhé části hosté 
zahrozili z přímých kopů, Hesoun však 
žádnou střelu do sítě nepustil. Naopak po 
hezké akci J. Vojty se znovu prodral do 
šance Jíra a nezadržitelně skóroval. Dvou-
brankové vedení domácí uklidnilo a své 
důležité vítězství si pohlídali. V Dobré Vodě 
u Českých Budějovic se hrál v úmorném 
předbouřkovém vedru pěší fotbal, jedno 
mužstvo ukolébávalo to druhé, Protivínští 
měli několik příležitostí, ale neproměnili. 
Domácí se dostali do vedení po nevinné 

akci ve druhé části. Hosté hru otevřeli 
a přidali na úsilí. Bohužel se jim vyrovnat 
nepodařilo, naopak v závěru ještě jednou 
inkasovali. Zápas to byl remízový, domácí 
dokázali vstřelit branky. V zápase pravdy 
s Čimelicemi se naši asi zase špatně vyspali. 
Soupeř byl od začátku nabuzený, bojoval 
o každý míč. Jak říká fotbalové pravidlo 
– nedáš-dostaneš. Domácí měli dvě dobré 
příležitosti, ale skóroval soupeř. Když ve 
druhé části přidal další gól. Domácí šli hrát 
vabank a znovu inkasovali. To už byl roz-
hodující úder. V závěru sice Říha snížil na 
1:3, ale to byla jen labutí píseň. V utkání na 
Slavii Č.Budějovice Protivínští hned v úvo-
du zápasu prohrávali 2:0, když dostali oba 
góly v jedné minutě. Do poločasu se však 
dokázali dostat do hry a Srkal snížil. Začá-
tek druhého poločasu se jim opět nevydařil 
a domácí opět vedli o dvě branky. Protivínští 
hráči však ani tentokrát nesložili zbraně, 
Z. Vorel po chybě brankaře snížil a pět 
minut před koncem vyrovnal Říha z penalty 
za sražení J. Vojty. Touto remízou si hráči 
zajistili I. A třídu na další sezónu. 

„B“ prošlo květnovými zápasy velmi 
úspěšně. Zvítězili doma nad Kovářovem, 
na Hradišti ve velmi improvizované sestavě 
(„A“ hrálo ve stejný termín) se v posled-
ní minutě vyrovnaného zápasu trefil 
V. Mikulenka a zajistil tak tři body. Také 
s Milevskem C doma Protivínští zvítězili po 
zlepšeném výkonu ve druhém poločase 2:0. 
Obě branky padly po pěkných hlavičkách. 
Nejprve skóroval V. Mikulenka, potom ho 
napodobil Sládek. Až v Miroticích prohráli 
nejtěsnějším výsledkem 1:0. Od remízy 
domácí zachránila tyč, nastřelená Sládkem 
z trestného kopu. V souboji o 3. místo 

v tabulce Protivínští doma jednoznačně 
přehráli Podolí II 4:1. Vedli brankou Polá-
ka, soupeř vyrovnal, ale Kučera z penalty 
do poločasu otočil skóre a ve druhé části 
V. Mikulenka a střídající P. Vlášek výsle-
dek pečetili. Dvě kola před koncem sou-
těže si tak zajistili minimálně 3. místo 
v tabulce. 

Dorost si již 4 kola před koncem zajistil 
1. místo ve své skupině I. A třídy. Postupně 
porazili Bělčice, Katovice, Netolice, Volary. 
Až v Mirovicích okusili hořkost porážky, 
teprve třetí v sezóně. Prohráli 5:3. 

Starší žáci měli také velmi úspěšný 
měsíc. Nejprve remizovali v Prachaticích 
3:3, když se o branky podělili Soumar, 
Ruczkowski a jeden domácí nešťastník, 
potom porazili doma Volyni 6:1, když se 
střelecky dařilo Zochovi – 5 branek, jednu 
přidal Soumar. V Písku si vybrali k nelibosti 
trenérů oddechový čas a po matném výko-
nu prohráli 3:6. Naše branky stříleli Zoch 
2 a Smitka. S Vlachovo Březím doma se 
sice předháněli v zahazování vyložených 
šancí, přesto ale zvítězili 4:2. O branky se 
rozdělili Zoch, Hofhansl, Kocanda a opět 
jeden z hostujících hráčů zamířil do vlastní 
branky. V Netolicích se jim naopak utkání 
povedlo, hráli pohledný kombinační fotbal 
a zaslouženě vysoko zvítězili 3:9. Opět řádil 
Zoch – 4 branky, o další se rozdělili Hofhan-
sl, Ruczkowski, Kocanda, Procházka a Per-
gler. Před posledním zápasem nemohou být 
horší, než druzí. 

Mladší žáci v Prachaticích prohráli 
3:0, když po velké marodce hrálo jen 
7 statečných. V domácím zápase s Volyní 
nedokázali na rozdíl od soupeře ani jed-
nou skórovat. Ten vystřelil 3x, ale jedna 
jeho střela v brance skončila a odvezl si 
vítězství. Utkání v Písku znamenalo obrat 
ve výkonnosti. Kluci vyhráli 2:5. Branky 
stříleli Kocanda 2, Vojta 2, Vejvoda. V dal-
ším utkání doma rozstříleli Vlachovo Březí 
9:1, když se střelecky prosadili Kocanda 
3, Honzík 2, Kozma 2, Smitka, vlastní. 
V Netolicích znovu dokázali zvítězit 3:5. 
O branky se tentokrát rozdělili Kocanda, 
Vejšický, Bartuška, Honzík, Kubičková 
– první branka nadějné fotbalistky mezi 
mladšími žáky. 

Starší přípravka bohužel všechny své 
zápasy prohrála, i když ty rozdíly ve skóre 
už nejsou tak hrozivé, stále za ostatními 
mužstvy pokulháváme. 
Zde jsou výsledky:
Sepekov – FK Protivín 3:2 
 Branky: Kozma 2
Čimelice – FK Protivín – 6:1 
 Branky: Štiak 
Mirovice – FK Protivín 5:0
Písek – FK Protivín 5:0
FK Protivín – Milevko 1:8 
 Branky: Štiak

Mladší přípravka nám udělala radost 
a svou skupinu OP vyhrála. Již před posled-
ním zápasem doma s Podolím II bylo jasné, 
že přeborníkem okresu je Protivín. Po zápa-
se, který kluci vyhráli 7:2, jim předala pohár 
a zlaté medaile paní Budínová, předsedkyně 
okresní STK, za asistence pana starosty 
Hlaváče a člena komise pana Pávce. Tadeáš 
Vojík je navíc nejlepším střelcem soutěže 
s 22 brankami, na 2. místě je Tadeáš Beč-
vář se 14 a 5. místo obsadil Jan Novotný 
s 10 brankami. V. Křišťál

Na snímku P. Kozmy jsou přeborníci okresu po vítězném zápase s medailemi. 
Vzadu trenér P. Novotný
Stojící zleva: M. Urban, Dobeš, Hrubý, Záleský, Šedivý, Jíra, Novotný, Vařečka
Sedící zleva: Bečvář, P. Urban, Vojík, Branštýl, Sochora, Lafata
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Křížovka o upomínkovou keramiku

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Rozdávat rady je zbytečné ...1. tajenka [1., 2., 3. díl] a hlupák ...2. tajenka [1. a 2. díl] (Mark Twain) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. července 2010 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění křížovky z květnových novin získává dva keramické zvonečky s moti-
vem Protivína paní Pařezová z Protivína. Blahopřejeme. 

SKAUTI NA VLTAVĚ
V květnu jsme vyrazili na víken-
dovou Vltavu. I přes letošní nepří-
znivé počasí, se nám sluníčko 
ukázalo a počasí se vydařilo. 
Nalodili jsme se před Českým 
Krumlovem pod vedením zkuše-
ného vodáka plzeňských skau-
tů. Hned na začátku nás čekal 
náročný průjezd Krumlovem. Pro-
jet přes splavy a jezy jsme zvládli, 
i když ne všichni suchou nohou, 
ale to k vodě neodmyslitelně pat-
ří. Občerstvili jsme se gulášovkou 
z kotlíku a pokračovali do kempu 
ve Zlaté Koruně. Zde jsme pod 
plachtou v suchu přečkali noční 
déšť a ráno prokračovali směrem 
do Boršova, kde náš výlet končil. 
Voda se každému moc líbila a už 
se těšíme na další. Ahoj!



PROTIVÍNSKÉ LISTY — měsíčník. Vydává Městské kulturní středisko. Za obsahovou správnost přís-
pěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka:S. Karfíková, telefon:
382 251 996, fax:382 251 955, email: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba:PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk:P.  Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 14. června 2010. 

Druhý květnový víkend se konalo v písec-
ké sportovní hale Mistrovství Čes-
ké republiky v moderní gymnastice 
v kategorii kadetek a dorostenek, jehož 
pořadatelem byl místní oddíl TJ Sokol 
Písek. Závodu předcházela velmi náročná 
příprava. Bylo zapotřebí zajistit technické 
zázemí, zázemí pro rozhodčí a závodnice. 
Mistrovská soutěž má svá kritéria a podle 
nich se celý závod řídí. 

V sobotu proběhl závod dvou kategorií 
– kadetek mladších a starších. Začínající 
kategorie se losovala hodinu před samotným 
začátkem závodu. Los padl na kategorii 
kadetek mladších a vylosovaným náčiním 
byl míč a obruč, finálová šestnáctka se pak 
představila se švihadlem. 

V této kategorii měl domácí oddíl hned 
dvě favoritky na přední umístění. Hanu 
Strnadovou a Terezu Sajtlovou. Startovní 
listina této kategorie čítala celkem dvacet 
šest závodnic. 

Hana Strnadová nastupovala jako pat-
náctá. Předvedla sestavu s míčem, která se 
jí skvěle povedla. Byla ohodnocena druhou 
nejvyšší známkou a to znamenalo pro 
domácí oddíl zisk první stříbrné medaile. 
S číslem dvacet pět cvičila Tereza Sajtlová, 
rovněž míč. I ona podala skvělý výkon, kte-
rý byl ohodnocen nejvyšší známkou v míči 
a písecké gymnastky měly na kontě zisk 
druhé medaile, tentokrát zlaté. Následovala 
sestava s obručí, kterou zvládly obě závod-
nice na výbornou. Hanka získala pátou 
nejvyšší známku, Tereza rozšířila sbírku 
medailí o stříbro. Do finále tak postoupily 
suverénně obě gymnastky, Hanka z druhé-
ho, Tereza z prvního místa. 

Finálové sestavy se cvičily pozdě 
odpoledne a na všech závodnicích již byla 

POZVÁNKA
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA 

pořádá ve čtvrtek 24. června 
od 17 hodin 

v restauraci BLANICE
 

POSEZENÍ S HARMONIKOU 
K tanci a poslechu bude hrát 

pan Josef Novák 
s doprovodem bubnů. 

Přijďte si zazpívat, 
zatančit a odpočinout

alespoň na chvíli 
od každodenních starostí. 

Těšíme se na vás, 
jste všichni srdečně zváni. 

kolektiv 
PROTIVÍNSKÉ SEDMIKRÁSKY

 Nedělní zápas v Kaplici 23. května 
se do historie protivínské JAFY zapíše 
nemilým výsledkem, když naše holky 
byly deklasovány soupeřkami 15:0. Byl to 
zápas, kdy domácím vycházelo vše, oč se 
snažily a nám nedávalo moc práce je v tom 
podporovat. Náš smolný den, i když jsme 
byly před zápasem pohodově a sportovně 
naladěny ještě dokonalo zranění brankářky, 
která i přes velikou snahu odolávala sou-
peřovým snahám o gól celý první poločas 
a s bolestmi jí střídala v poli dosud hrající 
kapitánka Petra Říhová se skóre 9:0.

Fotbalovou školou od Kaplice pou-
čeni jsme přivítali na domácí půdě druhé 
Borovany 30. května. S přesným počtem 
hráček nastupovaly „Jafababy“ proti tabul-
kově silnějšímu soupeři s nervozitou. Snad 
tato situace byla příčinou oživení naší hry 
a pěknými fotbalovými momenty ozdobený 
zápas nebyl jen pro oko diváků, ale přede-
vším pro bodový zisk snaživých Jafaček, 
když se i po poločasovém výsledku 0:2 pro 
domácí vzchopily a jen díky velkému štěstí 
odjížděly soupeřky s výsledkem 2:2 jistě 
nespokojeny, ale rády s ohledem na vývoj 
celého utkání a dohrávání pouze s deseti 
hráčkami. 

Myšlenku snadného zisku bodů začala 
na soupeřově hřišti v Kolodějích naplňovat 
Nikola Suchanová už v prvním poločase 
hezkým gólem. Bohužel. To, co zažili při-
hlížející příznivci minulé utkání na domácí 
půdě v Milenovicích, se nezopakovalo 
a vidinou pohodového utkání opojeny pus-
tily „Jafaholky“ do svých řad nervozitu. 
Konečný výsledek byl krutý a nepocho-
pitelný nejen pro nepřítomného trenéra, 
ale hlavně pro samotné velmi překvapené 
a smutné hráčky, které domů odjížděly 
po poločasovém zvratu a spoustě chyb 
s výsledkem 4:1 a bodovým neziskem. 

Se sezónou a nultým ročníkem kraj-
ského přeboru žen se v Milenovicích 
rozloučíme 12. června od 14 hodin, kdy 
změřit síly přijedou děvčata z Tábora.  –RK–

Tereza Sajtlová 
mistryní České republiky

patrná mírná únava z celodenního mara-
tónu. Hana zacvičila finálovou sestavu 
opět vyrovnaně a bez chyb, bohužel uzel 
na švihadle na konci sestavy ji ukrojil 
z bodového hodnocení. Známka za švi-
hadlo byla pátou nejvyšší. V celkovém 
hodnocení se Hana Strnadová umístila 
na vynikajícím čtvrtém místě, přičemž 
od třetího místa ji dělilo necelých šest 
desetin. 

Tereza podala ve švihadle vynikající 
výkon a její sestava jako jediná byla ohod-
nocena známkou přes osmnáct bodů a tak 
získala druhou zlatou medaili. V celkovém 
hodnocení MČR zvítězila a stala se abso-
lutní vítězkou a získala titul mistryně České 
republiky v kategorii kadetek mladších. 
Dále pak získala titul mistryně ČR v sestavě 
s míčem a ve švihadle.

Gymnastka Tereza Sajtlová při cvičení se švihadlem. 

Debakl v Kaplici

Městské kulturní středisko Protivín
spolu s 

Jazykovou školou Ivo Klement
vypisuje

KURZ ANGLIČTINY 
pro mírně pokročilé
zahájení v úterý 14. září od 18 hodin 

v klubovně MěKS (3. patro)

délka lekce 90 minut
cena jednoho semestru 2 500 Kč

přihlášky přijímá MěKS
telefon 382 251 996


