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Městské slavnosti 
protivínské 2010
„Zámecké babí léto” 

sobota 28. srpna 
od 12.30 hodin

zámek v Protivíně

Letní svítání
Jitka Pavlíková

Vy kouzelná letní svítání!
Jak kopretin bývá pak po zemi
naseto úsměvů!
Ty roso v ranních svítáních, 
když duha se klade na zemi 
a den se rodí čistý, vlahý. 
A ptáci vědí o naději, 
která poznala blaženost ráje…
Vy kouzelná letní svítání! 
Ty roso v letních úsvitech!
Jak úsměvů bývá pak po zemi
naseto kopretin …

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás v krátkosti seznámit s výsledky města při získávání 
dotačních titulů v roce 2009 a 2010. Tyto roky byly pro naše město 
klíčovými, protože částka, o kterou jsme mohli navýšit náš rozpočet, 
dosáhla téměř 70 mil. Kč. Snažili jsme se získat finanční prostředky 
na různé akce, které jsme považovali za přínosné pro naše město 
a přilehlé obce a na které bylo vůbec možné o tyto prostředky žádat. 
Částku 70 mil. Kč považuji za historický úspěch města, zvlášť když 
uvážíte, že roční daňové příjmy města jsou 50 mil. Kč. Mé velké 
poděkování patří všem jednotlivým odborům městského úřadu, 
zejména však stavebnímu a finančnímu. Na těchto dvou odborech 
se zpracovává převážná část agendy, která je nedílnou součástí 
žádosti o dotace. V mnoha případech je však nutné hledat podporu 
na různých ministerstvech, u známých politiků atd. Myslím si, že 
rozumný realistický člověk dokáže tento velký úspěch města vstřebat 
a pochopit, že se nám podařilo něco, co se v budoucnu bude těžko 
opakovat. Město úzce spolupracovalo se všemi, kteří nám, nebo 
osobně mně, nabídli pomoc napříč politickými stranami v našem 
parlamentu. Dovolte mi poděkovat zastupitelům města, městské 
radě, úřadu města a všem, kteří mi pomohli k tomuto významnému 
úspěchu. Město připravuje další dotační tituly, a to zejména na další 
opravy komunikací nebo zřízení knihovny v místě bývalé jídelny DPS. 
Po zpracování projektových dokumentací se město rozhodne, zda 
se pokusí získat dotační tituly na nákladné akce, ať již na sportovně 
rekreační areál Ostrov či sokolovnu. 

Získané dotační tituly: 
rok 2009
–  hřiště ZŠ – „porcování medvěda“ – parlament  .....  6 500 tis. Kč
–  kaplanka – fondy EU  ............................................  8 255 tis. Kč
–  oprava komunikací – fondy EU  ...........................  23 916 tis. Kč
–  SDH – krajská dotace  .............................................  174 tis. Kč
–  pečovatelská služba – min. práce a soc. věcí  .........  495 tis. Kč
–  czech-point – ministerstvo vnitra  ...............................  58 tis. Kč
–  povodně červen 2009 – krajská dotace  ...................  804 tis. Kč 

–  příspěvky ČEZ 2009 celkem  ................................  2 000 tis. Kč
  použity na dětská hřiště, Švehlův park, 
 dopravní hřiště a úpravu nábřeží
Dotační tituly celkem 2009  ..................................... 42 202 tis. Kč

Naše město získalo z dotačních titulů 
v roce 2009 a 2010 celkem téměř 70 miliónů korun 

= velký úspěch nás všech

pokračování na 3. stránce
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

▼ ▼ ▼
EXKURZE DO BENÁTEK
Ve dnech 2. – 4. června se uskutečnila exkurze do Benátek a turistického centra 
Bibione. Cesta byla zdlouhavá, ale cíl předčil naše očekávání. Mořský vzduch 
a rackové nás přivítali v „novodobých“ Benátkách. Ty historické nás čekaly až za 
mostem... Připadalo mi to jako most do středověku. Přes všechny motorové čluny 
a bilbordy celosvětových značek na mě dýchla historie. Gondoly a zpívající gon-
doliéři dotvořili atmosféru. Gotika, italská renesance, a novodobá kultura ruku 
v ruce. Všude přítomné obchůdky a stánky nejen s maškarními italskými maskami 
nás doprovázely na každém kroku. V Bibione nás čekalo koupání v moři, ochut-
návka místní pizzy bez kečupu (ale i tak velice chutné) a nakupování suvenýrů. 
I přes tento nádherný zážitek mě – troufám si říct, že nás – potěšil návrat domů 
a regenerační spánek v našich postelích.  Veronika Čížková 

Bylo 15. června a my, žáci Základní 
školy v Protivíně, pod dohledem paní 
učitelky Přástkové a paní učitelky Jelín-
kové jsme se v pěkném autobuse blížili 
ku Praze. Cesta byla dlouhá, ale všichni 
jsme byli zvědaví, co v Muzeu policie 
České republiky a v České televizi 
(viz snímek) na Kavčích horách bude 
k vidění. První zastávka byla na Kar-
lově, kde jsme se přesunuli k vraždám, 
vyšetřovacím metodám, policejním uni-
formám, nástěnkám o správném jednání 
a příjemné paní průvodkyni. Z případů, 
které byly v muzeu zmíněné, šel mráz 
po zádech. Nůž, kterým kdysi jistý 
sériový vrah rozřezal několik těl, kufry, 
ve kterých byla ještě za první republiky 
nalezena rozřezaná dívka, „přístroj“, 
kterým kdysi psychopat mučil svou 
vnučku nebo případ zavražděné stopař-
ky. To vše nám nahánělo hrůzu, a proto 

jsme byli rádi, že pojedeme na veselejší 
místo. Do České televize. Zhlédli jsme 
film o České televizi, viděli kulisy na 
pořad Zázraky přírody, seriál Vyprá-
věj nebo Sama doma, a také jsme byli 
svědky natáčení pořadu pro ty nejmenší, 
Kouzelná školka. Možnosti, vyfotit se 
s legendárním Mufem z Hřiště 7, někteří 
využili. Jiní se vyfotili v cestovním pláš-
ti čaroděje druhé kategorie Rumburaka. 
Také jsme si mohli „osahat“ kameru, 
zkusit různé paruky, sednout si na trůn 
a dát si na hlavu královskou korunu. Ale 
snad největším zážitkem, taková třešnič-
ka na dortu, byla poslední místnost, do 
které jsme se podívali. Byla to místnost, 
ve které sedí za pultem zvukař. Paní 
průvodkyně nám zde pouštěla písně 
a někteří se dokonce osmělili k tanci. 
Tito byli dalších 30 minut za absolutní 
hvězdy! Unaveni a plni zážitků jsme se 
opět vraceli do svých domovů, kde nás 
už čekali naši rodiče. 

 Kristína Nídlová, 8. A

VÝLET DO PRAHY

Již tradiční týdenní jazykový pobyt 
pro děti 3. – 6. ročníků se tentokráte 
konal v Bližné, nedaleko Černé v Pošu-
maví. Kurzu se zúčastnilo 33 dětí a 3 
vyučující. Žáci byli rozděleni do skupin 
podle pokročilosti. Výuka probíhala 
podle připravených rámcových pro-
gramů. 

Ubytování bylo v pokojích s vlast-
ním soc. zařízením. Žáci pracovali nad 
připravenými projekty, procvičovali 
a zdokonalovali se v jazyce, naučili se 
nové písničky, hráli hry, scénky a komu-
nikovali v angličtině. 

 Počasí nám bohužel nepřálo – 
využili jsme tedy tzv. „suché varianty“ 
a aktivity přenesli do učeben a hlavní 
budovy. K dispozici jsme měli učebny, 
hřiště, v blízkosti byla mini ZOO. 

Pobyt provázela celotýdenní hra, 
kdy děti plnily v družstvech úkoly, 
sbíraly body a na konci byla nejlepší 
družstva vyhodnocena.. Nechyběla ani 
diskotéka, vuřty a hry v přírodě. Domů 
na památku si děti odvezly vymalovaný 
hrneček a vyrobený odznak. Navštívili 
jsme Černou v Pošumaví, Dolní Vltavici 
a prošli se okolo Lipenského jezera.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Základní škola pořádá 11. září 2010 zájezd 
do Drážďan, včetně návštěvy barokního 
Zwingru. Cena zájezdu je 460 Kč. Možnost 
přihlášení je na telefonním čísle 382 251 143 
do 28. srpna 2010. 

JAZYKOVÝ KURZ
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ZASTUPITELSVO MĚSTA

pokračování na 4. stránce

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 Svatoanenské 
pouti přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do ulice Komen-
ského (u sportovní haly). 

L. Štěpánová, odbor správy majetku

Protivínská zoo nebyla založena 
jako turistická atrakce, ale zejména jako 
chovatelské centrum na rozmnožování 
kriticky ohrožených druhů krokodýlů. 
Proto jsme rádi, že se v letošním roce 
podařilo odchovat hned dva kriticky 
ohrožené druhy. To je událost, která 
se uskutečnila v Protivíně, zatím jako 
jediné zoo v Evropě. Kromě krokodýlů 
kubánských, které rozmnožujeme každý 
rok, se v naší zoo narodil i velmi vzácný 
krokodýl siamský. Tento druh odchovali 
před námi pouze ve švýcarských zoo 
v Zurychu a Basileji. 

Úsilí, které vynakládáme na roz-
množování těchto zvířat, se může zdát být 
zbytečné. Ale události, jako je ropná kata-
strofa v Mexickém zálivu, která ohrožuje 
mimo jiné také hned dvě populace kroko-
dýlů, nám bohužel dává za pravdu, že bez 
rozmnožování některých druhů v zajetí je 
jejich existence skutečně nejistá. 

Ing.  Miroslav Procházka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN 
KONANÉHO DNE 29. ČERVNA 2010

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
loženou kontrolu usnesení z posledního zasedání 
ZM konaného dne 4. 5. 2010. 

2.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavře-
ní darovací smlouvy mezi městem Protivín jako 
dárcem a Jihočeským krajem jako obdarovaným, 
jejíž předmětem je darování části pozemku 
p.  č. 2765/5 označený jako díl „l“ kú Protivín, 
v předloženém znění a pověřuje starostu města 
podpisem darovací smlouvy. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
bezúplatný převod veřejně přístupové účelové 
komunikace p.  č. 473 v kú Myšenec z majetku 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
části pozemku p.  č. 2596/11, ost. plocha, ost. 
komunikace kú Protivín, o výměře stanovené 
geometrickým plánem za cenu 350 Kč/m2 firmě 
E. ON ČR, s. r. o. a uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy dle přílohy. 

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemku p.  č. 195/55, ost. plocha o vým. 
119 m2 v kú Maletice a uzavření kupní smlouvy 
dle přílohy. 

rok 2010
– separovaný odpad – státní fond ŽP  .....................  4 796 tis. Kč
– silnice po povodních 2009 – 
 – ministerstvo pro místní rozvoj  ............................  6 918 tis. Kč 
– školní hřiště – ministerstvo školství, mládeže 
 a tělovýchovy  .......................................................  2 500 tis. Kč
– rekonstrukce základní školy – fondy EU  ..............  9 802 tis. Kč
– SDH – krajská dotace  ..............................................   91 tis. Kč
– pečovatelská služba – 
 – ministerstvo práce a soc. věcí  ..............................  514 tis. Kč
–  příspěvky ČEZ 2010 celkem  ................................  2 370 tis. Kč
  použity na křižovatku Zábořská, osvětlení hřiště ZŠ, obtokovou 
 stoku a na propagaci města v rámci oranžového roku
Dotační tituly celkem 2010  ....................................  26 991 tis. Kč 
Celkem roky 2009 a 2010  .....................................   69 193 tis. Kč

Jaromír Hlaváč, starosta města 

dokončení z 1. stránky

V PROTIVÍNĚ SE VYLÍHNUL 
DALŠÍ VZÁCNÝ DRUH KROKODÝLA

Finální úprava školního hřiště. Foto J. Fialová

Naše město získalo z dotačních titulů 
v roce 2009 a 2010 celkem téměř 70 miliónů korun 

= velký úspěch nás všech
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RADA MĚSTA ZASEDALA

ZASTUPITELSVO MĚSTA
dokončení ze 3. stránky

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p.  č. 2398/1, trvalý travní porost o vým. 
266 m2 v kú Protivín a uzavření kupní smlouvy dle 
přílohy. 

 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemků p.  č. 2398/2,  trvalý travní porost o vým. 
252 m2, p.  č. 2602/11, ost. plocha, ost.  komuni-
kace o vým. 91 m2 a p.  č. 2600/2, lesní pozemek 
o vým. 18 m2, vše v kú Protivín a uzavření kupní 
smlouvy dle přílohy. 

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výkup 
stavby skladu na pozemku p.  č. 784/4, zastavěná 
plocha o vým. 31 m2 v kú Protivín. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemků p.  č. 61/1 o vým. 1126 m2, p.  č. 
61/2 o vým. 917 m2, p.  č. 61/3 o vým. 525 m2, 
p.  č.  61/4  o vým. 619 m2, p.  č. 62/3d1 o vým. 
11342 m2, p.  č. 62/2 o vým. 5248 m2, p.  č. 62/1 
o vým. 2244 m2, p.  č. 59/1d1 o vým. 19701 m2 
a p.  č. 59/2d1 o vým. 163 m2, vše v kú Myšenec 
ve vlastnictví města Protivín za pozemky p.  č. PK 
86/2 o vým. 198 m2 a p.  č. KN 85/6 o vým. 318 m2 
v kú Myšenec ve vlastnictví Ing.  Raaba, bez 
finančního vyrovnání a uzavření směnné smlouvy 
dle přílohy. 

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bez 
výhrad závěrečný účet za rok 2009 a zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2009. 

2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje roz-
počtové opatření č. 3 v předloženém znění. 

2.10. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
zprávu o zajištění finanční kontroly u města Pro-
tivín a konstatuje, že zavedený systém finanční 
kontroly je přiměřený a účinný pro zajištění 
hospodárného, efektivního a účelného nakládání 
s veřejnými prostředky. 

2.11. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
nemovitostí čp. 24 objekt k bydlení postaveném 
na pozemku p. č. st. 30/1 a čp. 75 postaveném na 
pozemku p.  č. st. 30/2, zemědělské stavby bez 
čp. na pozemku p. č. st. 29 včetně příslušenství 
a pozemků p.  č. 703 ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 2901 m2, p. č. st. 29 zastavěná plocha 
a nádvoří o vým. 88 m2, p. č. st. 30/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o vým. 507 m2, a p. č. st. 30/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m2 vše 
v kú Milenovice za dohodnutou kupní a schvaluje 
kupní smlouvu ve znění dle přílohy. 

3.1. Zastupitelstvo města Protivín pověřuje 
JUDr.  Karla Jareše, zastupitele pověřeného 
spoluprací na tvorbě nového územního plánu 
města, aby na tzv. společném jednání přednesl 
za město následující návrhy: 

 1. zapojení ploch pozemků č. parc. 2655, 2654, 
2653 kú Protivín do ploch pro bydlení (výstavba 
rodinných domků)

 2. umístění kanalizačního řadu a souvisejících 
zařízení jako veřejně prospěšné stavby na pozem-
cích č. parc. 85/8, 85/1, 83/3, 85/3 a st. 124 v kú 
Myšenec

 3. zařazení pozemku č. 274/1 kú Těšínov u Proti-
vína do ploch pro bydlení

 4. zařazení části pozemku č. parc. 2372 v kú 
Záboří u Protivína do ploch pro bydlení

 5. úpravu návrhu územního plánu města u pozem-
kových parcel č. 1119/1, 1117, 1119/4 v kú Protivín 
(bývalá cihelna v Chelčického ulici), a to zpět 
na plochu výroby nezatěžující životní prostředí; 
v návrhu územního plánu jsou pozemky zahrnuty 
do plochy pro bydlení. 

3.2. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
předložený zápis č. 10 z jednání finančního výboru 
dne 24. 6. 2010. 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
KONANÉ 9. 6. 2010

–  souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi 
městem Protivín jako dárcem a Jihočeským krajem 
jako obdarovaným, jejíž předmětem je darování 
části pozemku p.  č. 2765/5, označené jako díl „1“ 
kú Protivín, v předloženém znění 

 a doporučuje zastupitelstvu města darovací smlou-
vu ke schválení 

–  schvaluje návrh mandátní smlouvy s firmou MZ 
TENDER s. f. o. Písek na zajištění výkonu technic-
kého dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 
stavbu „REKO AS“ – II. etapa rekonstrukce školního 
hřiště

–  přijímá dotační titul z MŠMT na stavbu „REKO 
AS“ – II. etapa rekonstrukce školního hřiště ve výši 
2 500 000 Kč

–  doporučuje, aby Zastupitelstvo města Protivín 
pověřilo JUDr.  Karla Jareše, zastupitele pověřeného 
spoluprací na tvorbě nového územního plánu města, 
aby na tzv. společném jednání přednesl za město 
následující návrhy: 

 1) zapojení ploch pozemků č. parc. 2655, 2654, 2653 
kú Protivín do ploch pro bydlení (výstavba rodinných 
domků)

 2) umístění kanalizačního řadu a souvisejících zaří-
zení jako veřejně prospěšné stavby na pozemcích č. 
parc. 85/8, 85/1, 83/3, 85/3 a st. 124 v kú Myšenec

 3) zařazení pozemku č. 274/1 kú Těšínov u Protivína 
do ploch pro bydlení

 4) zařazení části pozemku č. parc. 2372 v kú Záboří 
u Protivína do ploch pro bydlení

 5) úpravu návrhu územního plánu města u pozem-
kových parcel č. 1119/1, 1117, 1119/4 v kú Protivín 
(bývalá cihelna v Chelčického ulici), a to zpět na plo-
chu výroby nezatěžující životní prostředí; v návrhu 
územního plánu jsou pozemky zahrnuty do plochy 
pro bydlení

Firma ELEKTRO-SAT
Staropoštovská 1279, Vodňany 38901

e-mail: obchod@elektro-sat.cz

Vám nabízí tyto služby:
elektromontáže a instalace 

zabezpečovací a kamerové systémy 
vše pro satelitní a pozemní digitální televizi 

PC sítě 
prodej elektromateriálu 

více informací získáte na 

www.elektro-sat.cz
telefon 737 365 347

Takto se zbavují odpadu v Družstevní ulici. 

pokračování na 6. stránce
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KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY–SR

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

a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

srpen 2010

DOVOLENÁ OD 1. DO 14. SRPNA

neděle 15. srpna v 19 hodin
USA  Premiéra
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

Fantasy, horor, romance, thriller. Seattlem otřásá série záhadných 
vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží 
ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá 
přednost: lásce k Edwardovi nebo přátelství s Jakobem. Edward je 
upír, Jakob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. 
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 136 minut, 65 Kč

středa 18. srpna v 19 hodin
USA  Premiéra 
ZÁLOŽNÍ PLÁN

Romantická komedie. Zoe (Jennifer Polez) má za sebou spoustu 
partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. 
Protože se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát 
matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělé-
ho oplodnění. Téhož dne ale potká Stana (Alex O´Loughlin) – muže, 
který na ni působí nadějným dojmem…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut, vstupné 70 Kč

neděle 22. srpna  v 19 hodin
USA                          Premiéra
PREDÁTOŘI

Sci-fi/akční horor. Elitní žoldák Royce je unesen na neznámé místo, 

stejně jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jed-
noho zneuznaného lékaře se však jedná o nejnebezpečnější zabijáky, 
žoldáky a odsouzené trestance, kteří byli na toto místo dopraveni 
pouze proto, aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů.
Mládeži  do 15 let nepřístupný,titulky, 107 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
středa 25. srpna v 17 hodin
USA  Premiéra
KOUZELNÁ CHŮVA 
A VELKÝ TŘESK

Rodinná komedie. Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, exis-
tuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná 
chůva Nanny McPhee. Tentokrát bude muset vydat všechny síly, aby 
zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale i její střechu nad 
hlavou. Příběh, který si užijí děti i rodiče. 
Mládeži přístupný, dabováno, 109 minut, vstupné 60 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 29. srpna v 17 hodin
USA  Premiéra
CHLUPATÁ ODPLATA

Rodinná komedie. Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně…chlupatá. 
Komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat 
proti matce přírodě je předem prohraná bitva. 
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 60 Kč

sobota 28. srpna od 12.30 hodin – zámek Protivín
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ

„Zámecké babí léto“
Mažoretky KLAPETO ✦ Budvarka ✦ Fleret ✦ Louisiana ✦ ZIP ✦ Vladimír Mišík ✦ Kateřina Nídlová ✦ Orientál-

ní tanečnice ✦  Hudba Praha ✦ GinFis ✦ Xindl X ✦ ARAXA ✦ pohádky ✦ kouzelník Carlo ✦ Vojta Vrtek

loutkové divadlo

PINOCCHIO 

divadlo „Já to jsem“ 

sobota 28. srpna 
od 15.15 hodin  
na zámku 
(II. nádvoří)
v Protivíně

ohňová show

MOTÝLI – 
– BUTTERFLIES
divadlo „Kvelb“ 
sobota 28. srpna 
od 20.45 hodin  
před zámkem 
v Protivíně
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dokončení ze 4. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

–  schvaluje návrh obchodně technické nabídky 
AQUASERV České Budějovice na pořízení projektu 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Palackého 
ulici“ v Protivíně

 a souhlasí s předložením návrhu smlouvy o dílo
–  bere na vědomí předložený zápis z jednání zdra-

votní a sociální komise konaného dne 2. 6. 2010 

–  schvaluje přijetí dotace od MŽP na projekt „Systém 
odděleného sběru pro separaci a svoz odpadů 
města Protivín, 

 souhlasí s podmínkami přijetí dotace a zavazuje ke 
splnění všech podmínek stanovených v rozhodnutí 
MŽP

 a pověřuje starostu města potvrzením přijetí dota-
ce

–  souhlasí s obsahem závěrečného účtu a zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2009 

 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
KONANÉ 23. 6. 2010

–  schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace stavby „Protivín – Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu v Palackého ulici“ s firmou 
AQUASERV a. s. České Budějovice

 současně pověřuje starostu města podpisem 
předmětné smlouvy 

–  bere na vědomí předložený zápis z provedené 
provozní kontroly provozuschopnosti zařízení pro 
zásobování vodou, 

 zároveň ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku, jako správci městského majetku, aby 
vstoupil v jednání o odstranění zjištěných závad na 
vodovodním řadu s ČEVAK a. s. České Budějovice

–  ukládá finančnímu odboru – správě majetku prověřit 
nerentabilní nemovitosti v majetku města a navrh-
nout zpracování znaleckých posudků na odhad ceny 
předmětných nemovitostí

–  souhlasí s povolením jednorázových hudebních pro-
dukcí v Protivíně u příležitosti tradiční Svatoanenské 
pouti, a to 

 1. v areálu Belveder Pivovaru Platan dne 23. 7., 
30. 7. a 31. 7. 2010 

 2. v areálu Řeznictví Rychtář, Mírová ul. Protivín 
dne 31. 7. 2010 

 3. na hřišti FK Protivín dne 31. 7. 2010 do 
02.00 hodin

–  souhlasí se zvýšením částky za pronájem sportovní 
haly ZŠ Protivín takto:

 1. sportovní organizace města, hrající pravidelné 
soutěže – 

 žáci = 100 Kč/hod. a dospělí = 150 Kč/hod. 
 2. sportovní organizace města, nehrající pravidelné 

soutěže – 
 žáci = 150 Kč/hod., dospělí = 200 Kč/hod. 
 a ostatní 300 Kč/hod. 

–  souhlasí se zadáním dodávky a montáže osvětlení 
školního hřiště dle projektové dokumentace 

Pivovar Platan zve všechny své příz-
nivce na jubilejní tradiční desátý ročník 
slavností zlatavého moku do letního 
areálu Belveder

PROGRAM OSLAV
pátek 30. července 

21.00 hodin
– zahájení oslav s kapelou PARKÁN

Na sobotní odpoledne 12. června připravil Sbor dobrovolných hasičů Myšenec Dět-
ský den jako trochu posunutou oslavu Dne dětí a trochu předsunutou oslavu příchodu 
prázdnin. V Myšenci na louce u jezu na Blanici vyrostl velký vojenský stan jako útočiště 
před případnou nepřízní počasí, byly připraveny dětské soutěže, hasičské stříkačky a na 
konec odpoledne oheň a buřty na opékání. Počasí se vydařilo, a tak děti, kterých v doprovodu 
rodičů i prarodičů přišlo asi 40, soutěžily ve skákání v pytlích, házení míčků na cíl, střelbě 
ze vzduchovky, srážení plechovek míčky a dalších podobných dětských soutěžích. Každý 
výkon byl ohodnocen nějakou sladkou odměnou. Před rozděláním ohně a pečením buřtů 
byla provedena ukázka stříkaček, čehož v teplém odpoledni, jistě k velké radosti rodičů, 
využilo nejedno dítě k proběhnutí se ve spršce vody z hasičských proudnic. 

Počasí nám přálo a s ním se vyvedlo i celé odpoledne, děti tak snad odcházely domů 
spokojené.  Miloslav Koza, zástupce starosty SDH Myšenec

BOHOSLUŽBY 
o Svatoanenské pouti v neděli 

1. srpna 2010
Římskokatolická farnost Protivín

kostel sv. Anny – Svatoanenské 
náměstí (v případě příznivého počasí 
přilehlý park) od 8 hodin

kostel sv. Alžběty – Masarykovo 
náměstí od 9.30 hodin

POUŤOVÝ VÍKEND POD PLATANY 2010
sobota 31. července

13.00 hodin
– zahájení dne s Píseckým deníkem 
– soutěžní odpoledne plné zábavy
– divácká soutěž o hodnotné ceny
– překvapení Deníků Bohemia
21.00  hodin 
– hudební večer

doprovodný program 
od 9.00 do 12.00  hodin 
– prohlídky pivovaru Platan
od 9.00 do 12.00  hodin 
– burza sběratelů pivních kuriozit
14.00 hodin 
– hasičská soutěž

neděle 1. srpna 
13.00 hodin 
– přijďte si zatancovat s kapelou 
   PRÁCHEŇSKÁ PĚTKA

DĚTSKÝ DEN V MYŠENCI DĚTSKÝ DEN V MYŠENCI 



V květnovém čísle Protivínských listů 
byl otištěn článek Setkání generálů, 
autorem kterého byl pan Zdeněk Sta-
něk. Na tento článek reagoval další 
pamětník událostí roku 1945 v Proti-
víně, vrstevník pana Staňka pan Alois 
Schánělec, aby popsal čtenářům listů ty 
skutečnosti, které již uvedeným událos-
tem předcházely. 

Revoluční Národní výbor se připra-
voval s ohledem na končící boje a situaci 
v republice již počátkem března a připra-
vovali s některými důvěryhodnými občany 
v situaci plně obsazeného města Protivín 
německými vojsky vytvoření tohoto 
orgánu. Hlavním iniciátorem byl tehdejší 
předseda městské správní komise pan Jaro-
slav Kypta – řídící učitel v. v. a v sobotu 
28. dubna 1945 – tedy týden před výbuchem 
květnové revoluce se konala na městském 
úřadě první schůze Revolučního národního 
výboru. Na schůzi vykonali svolaní členové 
slib a dohodli se o rozdělení oborů měst-
ské správy. Zvoleno bylo šestnáct občanů 
města. Později zvolil N. V. ze svých členů 
stálý užší výbor, v němž byli: předseda, oba 
náměstkové a 2 členové. 

Toto se stalo za situace, kdy na želez-
niční trati Protivín – Zdice stálo mezi 
Protivínem a Heřmaní několik vlaků, mezi 
nimi jeden s transportem motorizovaného 
říšského vojska s flaky, plamenomety, 
vrhači min a raketových střel. Ve městě 
byl ozbrojený pracovní oddíl Luftwafe 
asi o 150-ti mužích a jistém počtu žen, 
dále německý polní lazaret, v němž bylo 
kromě lékařů a ošetřujícího personálu přes 
300 raněných a nemocných vojáků. I vojá-
ci v lazaretu, který byl v zámku – interní 
oddělení – a ve škole – odděl. chirurgické 
– byli ozbrojeni. Mimo to tu bylo asi 
200 německých uprchlíků ze Slezka, větši-
nou žen, dětí a starců. 

Protivín leží na křižovatce státní silnice 
vodňansko-kraslické se silnicí z Týna nad 
Vltavou do Strakonic. Od východu z Čes-
komoravské vysočiny ustupovaly trosky 
německé branné moci směřující na západ. 
Do Protivína došly zprávy, že Strakonice již 
osvobodily americké jednotky a pokračují 
na Písek. Muselo se tedy počítat s jistotou, 
že i Protivínem budou oddíly německých 
vojsk postupovat na západ. 

Nastal památný den 5. května 1945. 
Protivínští občané se dozvídají o výbuchu 
revoluce v Praze odpoledne z rozhlasu. Na 
nádraží, na železniční zastávce a potom i na 
budovách a domech se objevují čs. vlajky 
a prapory. 

Revoluční N.V. v 16.30 hod. měst-
ským rozhlasem ohlásil občanům svoje 
ustanovení a jména jednotlivých členů. 
Oznámil, že převzal do své moci správu 
města i odpovědnost za pořádek v něm. 
Vědom si vážnosti situace vyzval obča-
ny, aby zachovali klid a vyvarovalo se 
incidentů s příslušníky německé branné 
moci a německého obyvatelstva. Současně 
vyzval hasičské sbory – městský a pivovar-
ský – a povolal všechny místní příslušníky 
čs. armády narozené v letech 1906 – 1917 

včetně a všechny důstojníky bez ohledu 
na jejich stáří ke službě v Národní stráži. 
Velitelem byl zvolen místní rodák štáb. 
kapitán letectva Jan Bílek, za jehož vede-
ní ze počala formovat v Protivíně 4. rota 
Partyzánské skupiny – Šumava II. Pozdě 
večer 5. května poslal N.V. svého člena 
štábního kapitána Ladislava Bartoška 
k veliteli amerických vojsk do Strakonic 
s žádostí, aby vyslal do Protivína americký 
vojenský oddíl. Americké velitelství při-
slíbilo protivínské deputaci vyslání oddílu 
jakmile to bude možné. 

Vrchní správce pivovaru Karel Stumpf 
– kapitán v záloze navázal styk s velitelem 
raketového SS-dělostřelectva, které po 
hloubkovém náletu v pivovaru bylo nuceno 
zůstat v Protivíně. Docíleno bylo dohody, 
že se „vyvagónuje“ a nastoupí cestu smě-
rem na Prachatice bez jakéhokoliv zásahu 
ve městě. Vojsko odjelo z pivovaru 5. květ-
na mezi 20. a 21. hodinou do zámku, kde 
zaujalo bojovou pozici a z města odjelo po 
dohodě až ve 2 hodiny v noci bez jakého-
koliv zásahu směrem na Vodňany. 

K vyjednávání s velitelem transportu 
říšského vojska na trati Protivín – Heřmaň 
vyslal N.V. v noci z 5. na 6. května kapi-
tána v záloze Karla Stumpfa a svého člena 
Františka Šmitmajera v. v. I toto jednání 
o odzbrojení a odsunu transportu skončilo 
s úspěchem. 

Kritický den byl 6. květen. Asi 
v 10.30 hodin neočekávaně přijela od 
Vodňan na jednom nákladním vozidle četa 
8 až 10 SS-manů ozbrojených automaty 
a kulomety. Když uviděli na domech 
americké a anglické vlajky a prapory, 
zajeli před radnici. Část jich zůstala dole na 
stráži a ostatní vešli do budovy. Zde bylo 
přítomno několik členů N.V. Okamžitě je 
obstoupili a rozkázali předsedovi, aby do 
10-ti minut byly vlajky staženy, jinak že 
bude postříleno 150 obyvatel města. Na 
zákrok šéflékaře v lazaretu MUDr. Nac-
ke, který přišel v kritickém okamžiku do 
radnice, upustili od svého požadavku, ale 
trvali na odstranění spojeneckých praporů. 
Někteří z nich chodili po městě a do vlajek 
stříleli a z bytu revidenta Antonína Šlapáka 
a z domu pana Bízka je odnesli. 

V pondělí 7. května odpoledne přijela 
od Štěkně dvoučlenná posádka amerických 
vojáků. Dotazováním se pokoušela nalézt 
cestu do pivovaru. Po nasednutí dvou hochů 
odjeli před pivovar, kde je vrátní seznámili 
se situací v pivovaře. Posléze následovalo 
odzbrojení veškerého vojska, které pokra-
čovalo ještě ve městě odzbrojením jednotky 
v hotelu Zelenka. Posléze za účasti četnictva 
a branného referátu N.V. Františka Šimáka 
bylo přikročeno k odzbrojení příslušníků 
Wehrmachtu v lazaretu a v zámku a ve 
škole. Díky schopnostem a organizova-
nému zásahu jak národní stráže, vládního 
vojska a četnictva všechny akce proběhly 
bez krveprolití. 

 V úterý 8. května večer, položením věn-
ců u pomníku padlých hrdinů na náměstí 
s proslovem předsedy N.V. Jaroslava Kypty 
a spoluúčastí několika amerických vojá-

ků, byla vzdána čest vojínům padlým za 
osvobození naší vlasti i obětem umučeným 
v koncentračních táborech. Vzpomínka 
byla ukončena jednominutovým tichem 
všech přítomných. 

Americké velitelství vojsk ve Strako-
nicích splnilo svůj slib a v úterý 8. května 
k večeru přijel do Protivína od Vodňan 
americký tankový oddíl vedený kapit. 
Thomasem Dowda. Byl to historický 
okamžik, kdy náměstím hřměly americké 
tanky s velkými bílými hvězdami na čelech 
a bocích vozidel. Jásavé vítání občany 
nebralo konce. 

Následujícího dne a v noci po něm 
dojednal americký kapitán Thomas Dowd 
odzbrojení větších oddílů německého voj-
ska u Temelína a tím bylo nebezpečí hrozící 
Protivínu definitivně odvráceno. 

Ve čtvrtek 10. května byl pro Protivín 
opět historický den. Krátce po 14. hodině 
začaly projíždět městem směrem k Písku 
jezdecké a motorizované jednotky ruských 
jednotek. Projížděly dlouho do noci. První 
jednotky přijížděly od Týna nad Vltavou, 
později odpoledne i od Hluboké nad 
Vltavou přes Záboří a všichni byli vřele 
vítáni. 

O dva dny později v sobotu 12. květ-
na 1945 přijel do Protivína v doprovodu 
náčelníka divizního štábu plukovníka gardy 
Nekrasova a náčelníka politického štábu 
podplukovníka gardy Snigireva gardový 
generálmajor Michail Andrejevič Bogda-
nov, velitel 107. gardové divize. Ubytoval 
se v Protivíně v domě čp. 452 u MUDr. 
Aloise Svobody, štáby měly svá místa 
v protivínském zámku. 

V neděli 13. května konala se v domě 
MUDr. Aloise Svobody významná jed-
nání vojenského rázu mezi veliteli Spo-
jených států severoamerických a veliteli 
Rudé armády. Za armádu USA přiletěli 
k jednání – velitel amerického 12. sbo-
ru generálmajor Stafford Leroy Irwin, 
náčelník štábu téhož sboru brig. gen.  Ralf 
T. Canine, velitel dělostřeleckého sboru 
brig. gen.  John M. Lentz, komandant 
5. pěchotní divize generálmajor Albert 
E. Brown, komandant 4. tankové divize 
brig. gen.  Williem M. Hoge, komandant 
a  plukov. Hayden Sears a zástupce velitele 
4. tankové divize pluk. William L. Roberts. 
Armádu SSSR zastupovali – velitel 107. 
gardové divize generálmajor gardy Bogda-
nov a náčelník divizního štábu plukovník 
gardy Nekrasov. 

Jednání bylo vedeno v úplném přátel-
ství a naprosté shodě a pokračování v něm 
bylo v úterý 15. května 1945 u velitelství 
12. sboru armády USA, snad v Linci, kam 
zdejší zástupci Rudé armády odletěli ame-
rickými letadly. 

Porady byly dokončeny ve čtvrtek 
17. května odpoledne. Téhož dne v 7 hodin 
večer odjel z Protivína americký tankový 
oddíl kpt.  Thomase Dowda, po 20. hodině 
odletěli z Protivína na 9-ti letadlech vysocí 
američtí důstojníci. Sovětští důstojníci 
v autech je doprovodili k letadlům na letiště, 
které bylo za městem v prostoru „U křížku“ 
na farském osetém poli. Jen několik ame-
rických důstojníků zde přenocovalo a odjeli 
druhý den – 18. května 1945. 

  Alois Schánělec

Setkání generálů
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Občanské sdružení zdravotně postižených svolalo na 
29. června svou druhou valnou hromadu v roce 2010. 

V úvodu programu vystoupila Mgr. Věra Piklová s další 
částí vyprávění o historii města – tentokrát na téma 1. světová 
válka a rok 1918. 

Předseda organizace Mgr. František Muzika pak hovořil 
o činnosti výboru v uplynulém období. Kromě organizačních 
záležitostí hovořil hlavně o připravovaném zájezdu do Sezimo-
va Ústí do vily druhého prezidenta Československé republiky 
dr.  Edvarda Beneše. Trasa zájezdu bude pokračovat do Bechyně, 
kde se možná uskuteční prohlídka zámku, eventuálně i kláštera 
a poslední zastávkou budou Albrechtice nad Vltavou a jejich 
známý hřbitov. Termín zájezdu je 28. srpna. Ačkoliv je to 
současně termín protivínských slavností, budeme se jich moci 
rovněž zúčastnit, protože návrat ze zájezdu plánujeme přibližně 
na 14. hodinu. 

Stále usilujeme o návštěvu divadelního představení v Jiho-
českém divadle v Českých Budějovicích, eventuálně v nově 
otevřeném divadle v Písku, ale zatím nelze zjistit, jaký bude 
v podzimním období repertoár. 

Valné hromady se zúčastnil i předseda Fotbalového klubu 
Protivín Václav Křišťál a byla s ním projednána možnost obno-
vení pátečních jízd na místní hřbitov. Postrádají je hlavně starší 
občané, kteří se už vlastními silami na hřbitov nedostanou. Fot-
balový klub je ochoten jízdy obnovit, pokud budou využívány. 
Je třeba tuto službu využívat. Pokud nebude dost zájemců, bude 
doprava znovu zrušena. 

Dále byla podána informace o placení členských příspěvků 
a bylo přijato pět nových členů. 

Návštěvy starých a nemocných členů byly uskutečněny 
všechny a opět kvitovány s povděkem. 

Čtyřem členkám, které se v roce 2010 dožívají 80 let, popřál 
předseda sdružení pevné zdraví a předal malou pozornost 
s kytičkou. 

 Děkujeme všem, kteří se i přes tropické počasí valné hroma-
dy zúčastnili a těšíme se na shledání na poslední valné hromadě 
v prosinci 2010. 

PŘEHLED JÍZD AUTOBUSU 
NA PROTIVÍNSKÝ HŘBITOV
 6.  srpen  – 31. týden 
 20.  srpen  – 33. týden 
 3.  září   – 35. týden 
 17.  září   – 37. týden
 1.  říjen  – 39. týden
 15.  říjen  – 41. týden
 29.  říjen  – 43. týden
Od listopadu 2010 do dubna 2011 autobus jezdit nebude. 

Odjezdy každý lichý pátek v 17.30 hodin od prodejny FLOP 
a z protivínského Masarykova náměstí. Cena 10 Kč. 

Předejte prosím tuto informaci svým známým, aby byl auto-
bus využíván co nejvíce. Děkujeme. 

 Občanské sdružení zdravotně postižených

VALNÁ HROMADA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Každý den já před polednem,
navštěvuji zahrádku.

Na oběd si rád sem zajdu,
pivečko si vypiju,
dobře se tu poměju. 

Chutná mně tu velice,
jsou tu hezké číšnice.

Obloha je modrá krásně
a já tu začnu skládat básně.

Někdy řízek se salátem,
drůbeží či vepřový, 
druhý den zas kaťák s rýží, 
lístek ti to napoví.

Co však  mně tu nejvíc chutná,
gulášová polévka, 
jednu housku k tomu, 
to je vám to dobrota,
už musím jít domů. 

Opravovat kola jízdní, 
k tomu nová prodávat,
taky úsměv a vše hezké 
dobrým lidem rozdávat.

Hospůdce já štěstí přeju
a zahrádce taky,
na tu krásnou Šumavu jezdí pořád vlaky.

Davidovi ať auta jezdí,
hospůdka ať funguje.

A někdy zase ahoj, ťě pic,
ať se všechno raduje.

Celému kolektivu 
hospůdky „U provazníka“

věnuje Jirka Plíva - Kola jízdní

Před protivínskou poutí připravila 
krokodýlí zoo novou expozici. Kromě 
mláďat v červenci narozených kroko-
dýlů kubánských a siamských mohou 
zde návštěvníci vidět i  jedovaté hady. 

dětský 
Anglický Second Hand

BERUŠKA 
vás zve  

23. srpna 2010
do nově otevřené prodejny
dětské zboží světových značek

Georgie, Next, Adidas, Nike atd.

Protivín, Fučíkova 630
(bývalý obchod u Hošků)
otevřeno od 9 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu

ÓDA NA GULÁŠOVOU
Nejvíce pozornosti vzbuzuje kobra 
indická s typickou kresbou brýlí na 
kápi. Kdo má štěstí může zaslech-
nout hlasité varování zde chovaných 
chřestýšů, nebo útok mohutné africké 
zmije nosorohé na potravu.

Další zajímavostí jsou ve vedlej-
ších vitrinách vystavené lebky jedova-
tých hadů s mohutnými jedovými zuby 
a u zmije nosorohé také kompletní kost-
ra. Návštěvníci tak mohou prohlédnout 
i obávané jedové ústrojí těchto nádher-
ně zbarvených zvířat, které ovšem díky 
svému smrtelnému jedu budí respekt 
i u chovatelů z krokodýlí zoo.

ing. Miroslav Procházka 

JEDOVATÍ HADI V KROKODÝLÍ ZOO
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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 a úhrada v den zahájení

info telefon 382 251 996

Letos 12. června jsme si daly sraz před 
vrátnicí pivovaru Platan my děti, které 
jsme v tomto pivovaru prožily dětství. 

Sedmnáct kamarádů, bez rozdílu 
věku, si zavzpomínalo, jaké množství 
příležitostí ke hraní nám ten náš pivovar 
poskytoval. Dobře jsme všichni věděli, že 
nemáme běhat po celém závodě. Tím víc 
nás to tam lákalo, protože to bylo zaká-
zané. Dneska, když sedneme společně, 
tak každý má nějakou vzpomínku, která 
utkvěla v paměti. Setkání mělo již páté 
pokračování a zase přišla dvě děvčata, 
která byla prvně. 

Tentokrát jsme si domluvili exkur-
zi v pivovaru, kterou nás provedl pan 
Zdeněk Havrda. Byla velice zajímavá 
a našemu průvodci bych touto cestou 
chtěla ještě jednou poděkovat. Pak jsme 
se usadili v nové pěkné hospůdce na 
Belvedéru a vzpomínali. Škoda jen, že 
nás nepřišlo víc. Snad za rok přijdou i ti, 
kterým to letos nevyšlo.  

 Jana Kalusová 
Účastníci setkání. Na fotografii chybí Blanka a Vašek Hajných a Jára Brůžek. 
Ti odešli domů dřív, než nás napadlo, že bychom se měli vyfotit. 

 Již třetí turistická sezóna v Kro-
kodýlí ZOO zahájená v květnu 
letošního roku je nebývale úspěš-
ná. Ke dni 20. července navštívilo 
expozici krokodýlů v Protivíně již 
celkem 16 000 návštěvníků. Abso-
lutní rekord v návštěvnosti pak padl 
o červencových svátcích, kdy do 
zoo přišlo v pondělí 600 a v úterý 
701 platících návštěvníků. 

Nejzajímavější skupinka přije-
la z Prahy však už v červnu, a to 
děti z Tyfloturistického oddílu při 
škole Jaroslava Ježka pro zrakově 
postižené, kterou navštěvují nevido-
mé děti z celé republiky. Jak uvedla 
vedoucí kroužku Renata Němcová, 
díky podpoře sbírkového projektu 
„Pomozte dětem“, je činnost oddílu 
velmi pestrá. Členové Občanského 
sdružení pro podporu tohoto oddí-
lu se také snaží dětem připravit 
maximálně zajímavé zážitky. Přes 
svůj handicap děti například strá-
vily o jarních prázdninách týden na 
lyžích na horách, o velikonocích 
jezdí na vodu, vyjíždějí na zajíma-
vé víkendové výlety, nebojí se ani 
slézat po skalách. Není proto divu, 
že tyto nevidomé děti neodradila ani 
návštěva krokodýlů. 

 Průvodci zoo pod vedením Jana 
Sobotky se dětem patřičně a trpě-
livě věnovali. Kromě podrobného 

SEŠLI JSME SE V PIVOVAŘE

SVĚT VIDÍ RUKAMA
výkladu dostaly děti do rukou mlá-
ďata krokodýlů, samozřejmě s čelistí 
pevně svázanou, užovky, želvu či 
krokodýlí vejce. To, co špatně vidí 
nebo nevidí vůbec, četly s velkým 
nadšením a údivem hmatem. Jak 
uvedla Renata Němcová, prohlídku 
v protivínské zoo si s radostí užily po 
svém, byl to pro ně zážitek. 

Další informace o činnosti oddílu 
na www. tyfloturistak.info. 

O. Procházková

Foto Jan Sobotka

▼ ▼ ▼
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
Základní škola pro mateřinky

Naše třída si od prvních dnů ve škole 
ráda zahraje divadlo. Letos jsme už třeťáci 
a troufli jsme si se svým představením 
„Čert a Káča“ navštívit naše mladší 
kamarády z mateřských škol. Abychom 
si to opravdu užili, nechali jsme si setkání 
až na poslední školní dny. Každý z nás 
se hodně těšil, protože na školku moc 
vzpomínáme. 

 Ve středu 23. června jsme hráli 
ve 2. Mateřské škole. Měli jsme trému 
před dětmi i před paní učitelkou Kašovou, 
kterou někteří z nás ze „školkových“ let 
dobře znají. Vše dobře dopadlo, děti nám 
dlouho tleskaly. Menší děti se trochu bály 
čertů, kteří v naší pohádce vyběhnou 
z pekla. My jsme se jim raději hned ukáza-
li, aby nás poznaly. Hned bylo po strachu. 
Tak dobře jsme si rozuměli, že nás paní 
učitelka Kašová ještě pozvala na zahradu. 
Tam jsme si společně pohráli. 

 Ve čtvrtek 24. června jsme se vypra-
vili do 1. Mateřské školy. Tam jsme 
naše představení hráli dokonce dvakrát. 
Holkám se dokonce hrnuly do očí slzič-
ky, když se vrátily do heren, kam kdysi 
chodívaly. Naštěstí to nenechalo žádný 
stín na hereckém výkonu a malí diváci 
i paní učitelky nás odměnili dlouhým 
potleskem. Paní ředitelka Řezáčová nás 
dokonce pozvala, abychom přišli zase. 
To je povzbuzení a pobídka! Nácvik 
divadla je totiž pořádná dřina. Ale ten 
potlesk se nám tak dobře poslouchal! 
Třeba se nám příští rok znovu něco 
podaří nacvičit.

Tady jsou na závěr naše dojmy:
DIVADLO VE ŠKOLCE

Dnešní den vypadal takto: Šli jsme 
za dětmi do školky a hráli jsme pohád-
ku. Děti ze školky nám za to zazpívaly 
a zatancovaly. A pak nás paní učitelka 
pozvala ven. Tam jsme si zahráli „výboj-
ku“, tancovali jsme s kruhy, houpali se na 
houpačce, byli jsme na pískovišti, prostě 
spoustu věcí…

Radka Bláhová

Šli jsme do školky zahrát dětem diva-
dlo o Čertovi a Káče. Potom jsme odešli 
ven, kde jsme hráli hry. Lolo a Adam se 
houpali na houpačce a pak byli na pís-
kovišti, postavili krásnou chatu a domy. 
Další si hráli s hračkami a s obručemi 
nebo s míčem. 

Alois Vrchlavský, 
Adam Šípek a Pavla Toušková

MOJE VZPOMÍNKA
Hráli jsme divadlo ve školce. Radka 

Bláhová hrála Káču a Marek Měšťan 

V červnu již tradičně proběhla anketa 
o nejlepšího sportovce školy. Nomi-
nováno bylo 16 sportovců na základě 
dosažených sportovních výsledků. 
Byli to tito žáci: 

SPORTOVEC ŠKOLY – nominace

 1.  Leon Klomfar 9. A  florbal
 2.  Václav Kovář 8. B  motocros
 3.  Adam Hofhansl 8. B  florbal
 4.  David Ruczkowski 7. B  fotbal
 5.  David Růžička 7. A  fotbal
 6.  Viktorie Jelínková 2. A 
   moderní gymnastika
 7.  Tereza Sajtlová 7. A 
   moderní gymnastika
 8.  Aneta Dubská 3. A 
   moderní gymnastika
 9.  Martin Cvrček 9. A  atletika
 10.  David Kuča 4. B  atletika
 11.  Nikola Trnková 8. A  atletika
 12.  Adéla Kubičková 5. A  
   taekwondo
 13.  Zuzana Doubková 4. B  
   taekwondo
 14.  Jakub Chudomel 3. A  taekwondo
 15.  Tomáš Soumar 8. C  fotbal
 16.  Samuel Zoch 8. C  fotbal

 Sportovcem roku se nakonec po 
losování žáků i učitelů školy stal Václav 
Kovář z 8. B (na fotografii vlevo) a těsně 
za ním pak Tereza Sajtlová ze 7. A. 

Žákům gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy.

Čerta. Vypravěči byli Týna Mužíková, 
Dan Veverka a já. Tanečníci na bále byli 
Týna a Honza Mužíkovi, Eliška Neuwirt-
hová, Pavla Toušková, Patrik Červeňák, 
Tom Slepička. Lucifera si zahrál Luboš 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ŠKOLY

DĚTI HRAJÍ DĚTEM

Popelka, pasáčka Pavel Smolík a jeho 
ovečky– to byly Ája Vicanová a Zdeňka 
Červeňáková. Škoda, že někteří herci 
z naší třídy o tenhle den přišli, chyběli 
nám Zdeněk Straka, Štěpánka Zikudová, 
Krista Zíková. Ostatní herci si role vymě-
ní a zahrají si zítra v MŠ I. Po divadle 
nás paní učitelka pozvala ven na hřiště, 
byli jsme na pískovišti, houpali se na 
houpačce…

Monika Vejvodová
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Ne, že by se vyznal v Komenském. To by musel 
být snad univerzitním profesorem. Z pana 
učitele národů jen volně interpretuje slova, 
jaká se mu hodí do „krámu“. Totiž, že cesto-
vání člověka obohacuje a lidé, kteří poznávají 
něco nového, mají za povinnost podělit se o své 
zážitky, což se dá vztáhnout na lidi od pera tak 
štětce, ergo kladívko i na Štěpána Mikuláše 
Mareše. 

Protivínský výtvarník cestuje 
velice rád. Vždycky se těší, že uvidí 
a objeví cosi nového. Jak se však blíží 
balení kufrů, bývá zmatenější, stojí-li 
ta dálka vůbec za tu štrapáci. Zda-li 
za barákem nenajde vhodnější motiv. 
Zná malíře, který maloval celý život 
téměř na jednom místě: u Lipna, 
v Podkletí, na Doudlebsku a vydržel 
s tím až do smrti. Ota Matoušek. 
No jo, ale to byl legendární mistr 
a v časech, kdy cestování bylo 
omezené, ačkoliv někteří jihočeští 
výtvarníci si zase tak moc stěžovat 
nemohli. Podívali se leckams do svě-
ta, kam běžný člověk neměl takovou 
příležitost se dostat. 

Druhý domov
„Když opakovaně přijedu do 

Bretaně, jsem přešťastný. Jako bych 
tu měl druhý domov“, přiznává se 
Mareš ke své lásce, když pomine ces-
tovní horečka a ocitne se mezi lidmi, 
s nimiž nás spojuje sice předávná, leč 
slavná minulost – keltská. Jsou na 
ni také náležitě hrdi. Asi milión jich 
stále hovoří bretanštinou, jediným 
keltským jazykem, jímž se mluví 
v Evropě, ačkoliv oficiální řečí je tam 
pochopitelně francouzština. 

„Vedle Atlantiku, který buší do 
skalnatého pobřeží, jako by ho chtěl 
roztrhat na kusy, tam člověk najde 
i klidné kapličky a osamělé kříže 
na rozcestích, podobné, jaké jsme 
vnímaly jako malé děti u nás a dosud 
tato drobná architektura zdobí naši 
krajinu. A když se mu otevřou dveře 
u spřízněných duší, se kterými se 
sblížil při předchozích návštěvách, 
je tam člověku dobře“. 

Bretaňci jsou neobyčejně pyšní 
na svou kulturu i minulost se spous-
tou i strašidelných pověr a pověstí, 
které se dochovaly ze středověku. 
Třeba o dívce, co hřešila se samot-
ným ďáblem, a tak se mu zalíbila (či 
on jí?), že ji odnesl do pekla. Nebo 
zase o čisté panně jak nevinná lilie, 
jíž stihl stejný osud. Ty příběhy jsou 
drastičtější, ne ale tak poetické ve srovnání 
s našimi, ve kterých čerti vystupují spíše jak 
přitroublí hrdinové. 

Z mlh dávnověku vystupují v Carnacu tisíce 
gigantických kamenů, menhirů. Údajně zde stojí, 
sestaveny do dosud nevysvětlených kruhů a linií, 
sedm tisíc let. Mají souvislost s kultem Slunce 
a snad mohou mít astronomický význam. 

Hrdá krev
Bretaňská krajina vytváří typickou scenérii, 

která stále inspiruje mnoho malířů k vytvoření 
krásných obrazů. Její podmanivost objevil jako 
první český modernista František Kupka. Jezdil 
tam Jan Zrzavý, jenž tvrdil, že takové světlo 
jako v Bretani je rovněž v okolí Vodňan, kde 
to také dobře znal. 

Mareš je s ním zajedno, nemá rád velké hor-
ko ani krutou zimu. Sice tam sedmkrát za den 
sprchne a zavane studený mistrál /přecházející 
do Provence prý jako pomsta lidí ze severu, 
kteří závidí jihu jinak téměř ideální počasí/, ale 
za chvilku zase prokoukne slunce. 

„Když jste vysoko na větrem šlehaných 
skalnatých útesech nad mořem a vidíte před 

sebou nedohlédnutelnou vodní pláň, dole 
pod vámi se vzedmuté vlny tříští v bílé pěně 
o kamenné srázy, slyšíte hukot moře… to je 
něco tak nádherného, že se to nedá ani vylí-
čit. I těžko namalovat,“ připouští protivínský 
malíř. Nějakou kresbu si naskicuje přímo na 
místě. A nacvaká spoustu fotografií. Teprve po 
návratu domů, až se mu dojmy usadí a všechny 
myšlenky vytříbí, sáhne po štětci. 

V Bretani pobýval už třikrát a za tu dobu se 
tam spřátelil s mnoha lidmi, kteří mu připadají 
mnohem vstřícnější než Francouzi. Dokonce 
se za Francouze ani nepovažují, neboť jsou 
Bretaňci, co se v kostele modlí a zpívají po 
starodávnu. 

Na jednom návrší stál televizní vysílač. Pro-
tože z něj šel signál ve francouzštině, jednoduše 

ho, jako partyzáni za války, vyhodili do povětří. 
Do měsíce postavili nový. Už však s vysíláním 
v bretanštině. 

Stojí při nich všichni svatí
S domácími lidmi je Mareš jedna ruka. Tak 

se skamarádili, že ho posledně vzali s sebou 
i na biřmování. Byla to prý ohromná sláva, ku 

které Mareš přispěl jako vážený přítel rolí 
„nosiče“ darů k oltáři. S místními svatý-
mi vycházejí Bretaňci v dobrém. Tvrdí, 
že Pánbůh je musí mít rád, když občas 
nejdou zrovna dvakrát rovně a nic se jim 
nestane…

„Po biřmování jsme šli rovnou do 
hospody, kde se musela taková významná 
událost zapít. Mají moc dobré bílé víno, 
do kterého dávají podle chuti kořaličku 

z rybízu. Nevěřili byste, jak je to dob-
ré a jak rychle to leze do hlavy“, stál 
tentokrát při celé společnosti, které 
předsedal místní farář i Duch Svatý…
Mareš má štěstí, že nemusí přespávat 

po hotelích. Na nocleh si ho berou tamní 
přátelé. Je jim vděčný už také proto, že 
pobyt v soukromí mu umožňuje lépe 
poznávat život a vůbec jejich mentalitu. 
Pravidelně kreslí pro jednu francouzskou 
firmu kalendář a může tedy čerpat náměty 
z bezprostředních dojmů. Bydlívá v obrov-
ské chalupě uvnitř se dvěma velkými krby, 
do nichž se dříve schovávali staří lidé 
a hrály si v nich malé děti. Pokud v nich 
nebylo zatopeno, že ano. Stavení je celé 
pokryto doškami a hřebenáče tvoří asi 
třiceticentimetrový pás pestrobarevných 
kosatců, jejichž kořeny se tak propletly, že 
drží celou střechu pohromadě. 

Á votre santé
Cestovatelské srdce Marešovo ovšem 

tepe i pro Toskánsko. V Itálii měl štěstí, 
protože bydlel pár kilometrů od Vinci, 
kde se narodil renesanční génius. Benátky 
odmítá považovat za „profláknuté“ město. 
Celá laguna mu připadá nádherná, a protože 
nemusel chvátat, když tam bydlel a sám si 
vařil z toho, co si ráno koupil na trhu, připa-
dal mu celý pobyt za senzační, lišící se od 
běžných turistických zájezdů, kdy průvodci 
honí poutníky od jedné památky k druhé. 
„Když si sednete na Laporetto, autobus po 
kanále, jezdíte, koukáte a rozhlížíte se, je 
to jedinečná pastva pro oči.“

Svérázný protivínský malíř se ovšem 
plavil i třiapůl tisíce kilometrů po Volze 
a Dněpru. Líbila se mu zvlněná krajina 
a jak očarován zůstal, když se najednou 
vyhoupla vesnička s jedinou zděnou stav-
bou a tou byl kostelík. Romantická duše se 
i tenkrát zaradovala. 

„Člověk by měl jezdit a chodit jen s někým, 
koho má hrozně rád, aby se s nim mohl dělit 
o dojmy a navzájem si rozuměli. V chumlu se 
hodně povídá, a to člověka ruší, chce-li tu krá-
su kolem seébe vnímat svýma očima a celým 
srdcem, “ nemůže se sedmašedesátiletý umělec 
nabažit dojmů, které sbírá při svých cestách. 

Když má člověk jako on boty z toulavého 
telete, až nezřízenou touhu podívat se do světa, 
těžko bude sedět doma na kanapi. Letos bude 
jezdit alespoň po Šumavě. Vezme s sebou 
manželku, aby si také užila cestování. Budou 
jezdit po stopách prarodičů na Prášilech. Až 
večer někde přistanou, dají si lahvinku dobrého 
červeného vína a přiťuknou si „Á votre santé“ 
či po bretaňsku – „ger mat.“ Jan Chmelík

KDE PROTIVÍNSKÝ MALÍŘ NAŠEL SPŘÍZNĚNÉ DUŠE
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Ani našim čtenářům a lidem vůbec jindy 
málo se zajímajícím o sportovní dění, patrně 
neuniklo naše vítězné tažení za hokejovým 
zlatem a bohužel bez naší účasti teprve 
nedávno (v neděli 11. července) skončené 
mistrovství světa v kopané. Díky televizi obě 
události přenášené až do pohodlí našich 
obývacích pokojů. Zážitky to byly bezespo-
ru silné až nervy drásající, nicméně pořád 
zprostředkované. Pravověrného fanouška 
však budou mnohem více lákat zápasy, byť 
bez hvězdného obsazení, které bude moci 
sledovat na vlastní oči, přímo v ochozech 
stadionů. Jako kopanou v Protivíně, neboť 
teprve ve společnosti stejně sympatizujících 
diváků jej opojí ta pravá slast z vítězství nebo 
ho postihne nekonečné hoře z neúspěchu 
jeho „koní“. 
V našem městě se fotbal hrál už v roce 1915. 
Jeho průkopníky byli studenti, kteří založili 
Sportovní kroužek a v prvním zápase remi-
zovali s věčným soupeřem, Vodňany, 3:3. Po 
první světové válce pak vznikl v roce 1920 
Sportovní klub Protivín s odbory dámské 
házené, lehké atletiky, tenisu, šachu, bruslení 
a – kopané. Letos je tomu tedy devadesát let, 
co se míčová hra, jíž se bavili už římští vojáci 
a kupodivu jí podlehli i mniši v kutnách, 
stala natrvalo součástí sportovního života 
v Protivíně. 
Současným předsedou Fotbalového klubu 
je ředitel základní školy Václav Křišťál 
(1955). 

Není tak trochu zázrak, že z původních šesti 
sportů se dodneška udržela jen kopaná?

Mezitím vznikly zase jiné sporty, které si 
získaly také spoustu příznivců, i v naší škole. 
Ale fotbal zůstává sportem nejmasovějším, 
jak pro samotné hráče, tak diváky. Svým 
způsobem je také nejjednodušší. Stačí jeden 
míč, kopačky, tričko a nějaký plácek. Zatím-
co třeba takový hokej je po všech stránkách 
mnohem náročnější. 

A pak tu byli nadšenci, kteří, i když se 
nedařilo, se nenechali znechutit, nezahořkli, 

PROTIVÍNSKOU KOPANOU VŽDY

protože měli fotbalové srdce a za čas proti-
vínskou kopanou zase pošoupli dál. 

Však v čele tehdy ještě SK se vystřídaly 
vážené osobnosti města. 

Výrazné postavy byly například doktoři 
Pokorný a Němeček, později také všeobecně 
uznávaný a oblíbený lékař Alois Svoboda. 
Dlouholetým předsedou byl Franta Honzík, 
po něm Josef Polanský, klub vedl i starosta 
Jan Vojík…

A co páni Křišťálové? Jako existují herecké 
rody, tak se vyskytují i fotbalové klany. Váš 
patří mezi ně. 

V první řadě byl děda Václav. Přistěhoval 
se do Protivína před druhou světovou válkou, 
dělal v mlékárně a nějaký čas byl i předsedou 
městského národního výboru. Celý život hrál 
kopanou i táta Václav a po něm jsem zdědil 
kopačky já. 

Václav III. Jak dlouho jste je obouval?
Pětačtyřicet let. Naposledy ještě za Skály. 

Jednou jsem to zkoušel spočítat. Vyšlo mi, že 
jsem odkopal kolem osmi set zápasů. A gólů 
dal asi dvě stě. 

A co váš syn?
Aby nebylo u nás „převáclavováno“, dali 

jsme mu jméno Jakub. Kuba už ovšem ze 
zdravotních důvodů končí. Zatímco všem 
Václavům se vážná zranění vyhýbala, syn 
měl už v sedmé třídě zlomenou nohu a pak 
ho začalo zlobit koleno. V červnu asi hrál 
naposled. 

Staří odpůrci fotbalu se křižovali. Kopanou 
považovali za hrubý až krutý sport, hodný 
leda tak řeznických tovaryšů a ne jemných 
gentlemanů. Jak ji vidíte vy?

Je to kontaktní sport, při němž samo-
zřejmě dochází ke stykům s protihráčem 
a k faulům. Ale nemyslím si, že by fotbal 
byl až tak tvrdý. Znám tvrdší sporty. Když 
vidím házenou, obdivuju se těm klukům, 
že vůbec vyběhnou na palubovku. Nebo si 
vezměte ragby, lední hokej. Každý sport je 
houževnatým soupeřením, protože vyhrát 
chce každé mužstvo. Pokud se nehraje 
záludně, hráči se neokopávají, nedělají si 
schválnosti, pak je fotbal, alespoň pro mne, 
nejlepším sportem. 

Za žáky hrají i dvě děvčata. Copak kopaná 
se hodí i pro útlocitné slečinky?

Obě dělají zároveň taekwondo, takže 
nejsou až tak jemnocitné. Zvykly si nějakou 
ránu také přijmout. Nikola Trnková z osmé 
třídy už přestoupila do JAFY Protivín a má 
povolený střídavý start za Spartu Praha. 
Mladší Adéla Kubičková zůstane ještě 
v přípravce. 

Kolik družstev Fotbalový klub vůbec má?
Dohromady sedm, z toho pět mládež-

nických. Máme dvě mužstva dospělých, 
jedno dorostenecké, dvě žákovská a dvě 
přípravky. 

SK Protivín na hřišti, které bývalo na místě dnešní hasičské zbrojnice. Foto z roku 1920. 

Výbor Fotbalového klubu Protivín v roce 2001. Současný předseda FK Václav Křišťál (sedí 
první zleva). 
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ZDOBILO SPORTOVNÍ SRDCE AKTÉRŮ
Které vám dělá největší radost?

To nejmladší z přípravky. Pod vedením 
trenéra Pavla Novotného vyhráli svou skupi-
nu z okresního přeboru. Jedenáctka je slože-
na většinou z druháků. Učí je moje manželka 
Věra a je s nimi moc spokojena. Jestliže jsme 
před chvílí hovořili o fotbalových rodech, 
pokračují v těchto klucích. Franta Bečvář by 
měl určitě radost z pravnuka, svého nástupce 
má Jarda Vojík, dědu Jíru určitě těší vnukovy 
výkony v brance, ze sportovní rodiny je malý 
Vařečka. 

Když už jsme narazili na starou gardu. Na 
koho nejvíc vzpomínáte?

Když se teď probírám starými foto-
grafiemi a vybírám je do sborníku, který 
vydáme k srpnovému výročí založení klubu, 
uvědomuji si, kolik hráčů a jakých v něm 
prošlo. Například už zmíněný Jára Vojík 
hrál třetí ligu ve Strakonicích a Prachati-
cích, Vašek Cahyna kopal osm let za Zlín, 
Zdeněk Hrdina zkusil i ligu v Budějovicích. 
Teď máme šest kluků v Písku, kde hrají 
vyšší soutěže. Malý Hlaváč kope v Dynamu 
Budějovice. Všechny, kteří chtějí výš a mají 
na to, rádi podpoříme, protože je pro nás 
dobrá vizitka, že se v Protivíně hraje fotbal 
na úrovni. 

Áčko se ale v minulé sezóně zrovna moc 
nevytáhlo. V I. A třídě skončilo mezi čtrnácti 
účastníky na jedenáctém místě. 

Sice jsme si v další sezóně zajistili účast 
v této třídě, ale do spokojenosti máme dale-
ko. Jsem přesvědčený, že máme na víc. 

Trenér Dušan Benák si posteskl, že mnozí 
hráči opomíjejí pravidelné tréninky. 

Je pravda, že někdy to někdo hodí za 
hlavu. Ale zase na druhé straně – všichni 
jsou čistí amatéři, mají svá zaměstnání a jsou 
rádi, že je mají. Někteří dojíždějí, vracejí se 
z práce pozdě a ještě přijít na trénink už je 
nebaví nebo si potřebují prostě odpočinout. 
Dneska je to těžší, než když se dělalo do dvou 
nebo půl třetí, a v půl páté už jsme mohli být 
na hřišti. Tím nechci říct, že by fotbalu, když 
už se pro něj rozhodli, nemohli dávat víc. 

Pohled na další tabulku už je radostnější. 
„Béčko“ si vedlo lépe. 

V okresním přeboru skončilo třetí, ale 
je třeba říci, že hráči se hodně prolínají. Ale 
musím kluky pochválit, že na hodně zápasů 
jezdí svými auty zadarmo. Máme sice svůj 
autobus, ale když hrajeme někde dál, nestačí 
se třeba se žáky vrátit z Volar. 

Máte vůbec dost hráčů, abyste obsadili 
všechna mužstva?

Dospělé se snažíme doplňovat našimi 
odchovanci. Proto nám tolik záleží na 
dorostu a žácích. Čas od času nám pomohl 
cizí fotbalista, například brankář Mikšíček 
z Dynama České Budějovice. Teď za nás 
hrají tři zkušení kluci z Písku.

 
Bývaly doby, kdy z „Protivína“ šel strach…

Hrávali jsme se střídavými úspěchy, před 
válkou i s rakouskými týmy. Nad Austrií Sal-
zburg jsme zvítězili 3:2. O pouti v pětatřicá-

tém roce přijela Slávia Praha a prohráli jsme 
jen 3:5. Utkali jsme se i s Viktorií Žižkov, 
když za ní kopal Andrej Kvašňák. Jednou 
jsme si pozvali i Rudou hvězdu Cheb. Vyslali 
k nám rezervu, které jsme už do poločasu 
nasázeli pět gólů. 

Nedělní odpolední zápasy bývaly i jistou 
společenskou událostí. Zúčastňovaly se jí 
i maminky s kočárky. Nejvěrnější fandové 
jezdili na venkovní utkání vlakem. Vášnivou 
příznivkyní byla – s nezbytným deštníkem 
– sestra hostinského Chudého Andula. Jako 
by jí z oka vypadla postava zuřivé fanynky 
z Kachyňova filmu „Kožené slunce.“ Ještě 
když jsme bydleli v Protivíně, stávalo kolem 
hřiště plno diváků. Na derby s Vodňany pět až 
sedm set, na krajský přebor tři sta. Nyní jsou 
návštěvy o hodně slabší. Jak říkával starosta 
Vojík: Tenhle rok zemřeli dva příznivci a my 
to hned poznáme na kase…

Lidem, tedy především mužským, už se 
nechce vytáhnout paty z domova? Fotbal 
nabízí přece pořád zajímavou podívanou. 

Lidi mají spoustu jiných zájmů a také 
v okolních vesnicích se hraje fotbal, v Krči, 
Milenovicích, ve Skalách, takže diváci jdou 
spíše tam, přestože dříve chodili za námi. 

Nižší návštěvy, to jsou také nižší příjmy. 
A dneska se všechno točí kolem peněz. Jak 
s nimi vycházíte?

Nebýt města a sponzorů, nemohli by-
chom existovat. Nejvíc nás stojí chod klubu. 
Například jen za vodu prolejeme osmdesát 
tisíc korun, dělali jsme tři vrty, bohužel 
bezvýsledně. Hřiště, aby nám neshořelo, 
kropíme vodou z vodovodu. Letos jsme celou 
plochu zorali, upravili do roviny, zapískovali 
a znovu oseli, a to stálo také spoustu peněz. 
Malou částkou platíme jen trenéra „áčka“ 
a dorostu, ale to je tak akorát na benzin. Jinak 
ostatní trenéři mají fotbal v srdci a obětují 
mu spoustu času bez nároku na odměnu. 
Peníze vydáváme i za autobus, a to řidiči, 
kteří byli fotbalisty, jezdí za padesátikorunu 
na hodinu. Abychom hráli kvalitnější fotbal 
a doplnili mužstvo posilami, na to opravdu 

nemáme. Výskat nemůžeme, ale nestěžujeme 
si. Snažíme se situaci ustát. 

Už jsme se zmínili o jedné ikoně protivínské-
ho fotbalu, Andule s deštníkem. Výraznou, 
nepřehlédnutelnou postavou byl i kominík 
Jaroslav Bílek. Pamatuji si ho, jak stával 
u půlící čáry a se založenýma rukama se 
tak vžíval do zápasu, že nepostřehl, že se 
dostal na hřiště. 

Když jsem zahodil dvě tři šance, byla 
jeho obvyklá slova – pánové, ten Křišťál tam 
nepatří. Pak se mi míč odrazil od kolena, byl 
z toho gól a on říkal – pánové, ten Křišťál 
je nejlepší hráč… Dění na hřišti glosoval 
taky Jarda Jaroš. Nepovedeně jsem vystřelil 
a hned se ozvalo – Veno, klopit nohu…

Copak Jaroš, starý matador. Co všechno 
stačil. Péct dorty, hrát fotbal i divadlo, 
muzicírovat…

A ještě nám maloval plakáty. Já jsem 
si ho vážil i proto, že uměl držet partu. Ale 
abychom nebyli nespravedliví k ostatním. 
Do té pomyslné hráčské galerie kromě táty 
patří Jirka Beránek, oba Koštelové, Nečas, 
kterému se říkalo „Kalif,“ Jarda Hybrant, 
Míla Houdek, dorostenci bojující o ligu – tři 
Vojíci, Honza Nováček, Radek Jíra. Z těch 
mladších třeba Pavlové – Pěkný a Moc, 
Milan Motyčák, bratři Färberové, …stejně je 
všechny nevyjmenuji, ať mi odpustí. Je jich 
nepočítaně, kteří se zapsali do historie pro-
tivínské kopané. Věřím, že se nám podaří co 
nejvíc jich pozvat na 21. srpna na Belvedér, 
abychom jim poděkovali za jejich sportovní 
srdíčko. Věřím, že přijde i nejstarší člen 
našeho klubu, pan Míla Kunc. 

A kam se vydá protivínská kopaná v nastá-
vající sezóně?

Na začátku sezóny vždycky říkám, že 
soutěž musíme slušně dohrát. Když se „áč-
ku“ bude dařit, jsem přesvědčen, že přijdou 
další diváci a že jich bude víc než obvyklých 
sto. Ostatně, reprezentujeme město a neměli 
bychom mu dělat ostudu. Naopak se snažit, 
aby se o nás mluvilo dobře. A s respektem. 

Jan Chmelík, Foto z archivu FK
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Novinky
městské
knihovny

PRO DOSPĚLÉ – beletrie

Tessa de Loo: Postel na nebesích 
– milostný příběh pro ženy
Dvojčata 
– životní osudy žen za 2. světové války
Anita Nairová: Dámské kupé 
– román o ženském světě v Indii
Cruja Šalevová: Milostný život 
– román zobrazující partnerské a mezi-
lidské vztahy
Maruja Torres: Dokud jsme naživu 
– španělský psychologický román
Ludwig Winder: Povinnost 
– román s tématikou odboje za 2. svě-
tové války
Susanne Riedel: Pomíjivost světla 
– milostný příběh, vzpomínky
Jiří Pehe: Na okraji zmizelého 
– společenský román
Marie Chvojková: Mám ráda babí léto 
– životní osudy žen
Blanka Kubešová: Vltavěnka 
– česká životopisná próza 

V obřadní síni Městského úřadu Protivín se konalo ve dnech 
21. a 22. června slavnostní rozloučení dětí s mateřskou 
školou. Zúčastnili se ho děvčata a chlapci z l. a 2. Mateřské 
školy Protivín a Mateřské školy Krč. Starosta města Jaromír 
Hlaváč přiblížil dětem jejich nastávající etapu života, popřál 
jim mnoho úspěchů a v závěru jim předal malý dárek. Kulturní 
program připravil pro děti pěvecký sbor ZŠ pod vedením paní 
učitelky Lenky Přástkové.  Foto J. Mošovská

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 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 2. 7. dcera Agáta
 Pavlíně Šípkové z Protivína

❀ 22. 6. syn Karel Vlach
 Elišce Růžičkové z Protivína

❀ 24. 6. dcera Edita
 Petře Mádlové z Protivína

Před pěti lety bylo mé dceři Mirečce Rychtářové umožněno nastou-
pit do první třídy na protivínské škole, přestože je od narození 
invalidní. 

Tento čas již vypršel a ona již naši školu v příštím roce navštěvovat 
nebude, jelikož nastal čas, kdy se bude muset naučit starat sama o sebe, 
a v tom jí snad pomůže speciální škola v Českých Budějovicích. Proto 
bych touto cestou chtěla poděkovat vedení školy, které Mirečku bez 
okolků přijalo do první třídy, zejména však paní učitelce Daně Nováč-
kové, která byla po celých pět let její třídní učitelkou a svým bezvadným 
způsobem dceru zařadila do výuky i mezi ostatní zdravé děti ve třídě 
a svým lidským přístupem, kdy ji nejen naučila to základní, číst, psát 
a počítat, se jí snažila připravovat učivo tak, aby bylo v jejích možnostech 
ho zvládnout a naučit. Nebyla jen paní učitelkou, ale i mámou, která 
se musela rozhodnout, která cesta učení bude pro Mirečku ta nejlepší 
a nejschůdnější. Zvládla to jako paní učitelka s velkým „U“. 

Tohle obyčejné „děkuji“ patří i všem paním asistentkám, které Mirečce 
po tyto roky pomáhaly, a ona se mohla díky jejich práci a trpělivosti hodně 
naučit. „Díky“ paní Peroutkové, paní Houdkové a paní Klímové, které jí 
denně napomáhaly v učivu i v jejím soukromí. Nechci opomenout ani 
pana školníka Pozdílka, který nám v této letošní dlouhé zimě pomohl 
a odhraboval nám sníh, abychom se mohly snadno a bez úrazu dostat 
do budovy školy.  Děkuji. Ivana Rychtářová

Akademický malíř 
Petr Pfleger z Protivína, 
člen Asociace jihočeských 
výtvarníků, se zúčastnil v dub-
nu členské výstavy „Imagi-
nace“, která se konala v Pra-
chaticích. Nyní od 9. července 
do 1. srpna je zastoupen také 
na členské výstavě „Hlava“ 
ve Starém paláci v zámku 
v Blatné. 
Na snímku vlevo je jeden z auto-
rova vystavených portrétů 
„Zuzana“ (2006, olej, plátno, 
50x40 cm)

VZPOMÍNKA
 Těžko se s Tebou loučí, 
 těžké je bez Tebe žít. 
 Láska však smrtí nekončí, 
 v srdci Tě stále budeme mít. 

Dne 28. června 
uplyne 5 smutných let, 
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, 
manžel a dědeček 
pan Josef Nečas. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Zdeňka, 

dcery Milena a Ivana s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme kamarádům 
ze Sboru dobrovolných hasičů 
a Mysliveckého sdružení Protivín, 
rovněž přátelům za účast 
a projevy soustrasti 
při posledním rozloučení 
s panem Václavem Hrdinou 
dne 1. června 2010. 

Rovněž děkujeme 
za květinové dary. 

syn Milan s rodinou

Dne 9. června oslavila 95. narozeniny 
paní Antonie Rachačová z Protivína. 
Gratulujeme.  Foto J. Mošovská

❀ 10. 7. syn Daniel Klimeš
 Petře Adamcové z Krče

ZEMŘELI
✝ 18. 6. Jaroslav Hůrka 
 82 let, Protivín

✝ 7. 7. Jaroslav Hrachovec
 59 let, Protivín

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBYČEJNÉ „DĚKUJI“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~POZVÁNKA NA VÝSTAVU
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Fotbalové informace
 Skončila další fotbalová sezóna. 
Sezóna, která se dá výborem hodnotit 
velmi dobře, i když…  

To „i když“ je bohužel nepovedená 
sezóna A týmu. Dlouhodobá zranění 
klíčových hráčů, nezkušenost mladé-
ho kádru a tím pádem nevyrovnanost 
výkonů zapříčinily konečné 11. místo. 
Před sezónou jsme se chtěli pohybovat 
v mnohem vyšších patrech tabulky. Jak 
hodnotí sezónu trenér Dušan Benák? 

„V průběhu celé sezóny nás prová-
zela častá zranění a absence hráčů, což 
významně ovlivnilo práci a pohodu 
celého týmu. V závěru se již podařilo do 
několika utkání nastoupit, i když v osla-
bené, ale v téměř stejné sestavě a ihned 
to bylo znát na sehranosti i jistotě. Velmi 
nám pomohly zkušenosti Vaška, Říhy 
a Jíry, kteří dokázali přenést pokyny 
a organizaci i na hrací plochu. Musíme 
si ovšem přiznat, že v některých utká-
ních jsme měli i notnou dávku štěstí, 
které ovšem ke sportu patří. Sami jsme 

mu šli svou vůlí a odhodláním naproti. 
Za to chci svým hráčům poděkovat. 
Uklidňující záchrany jsme dosáhli již 
tři kola před koncem, což považuji za 
velmi pozitivní. Naše 11. místo doka-
zuje kvalitu soutěže. Náš tým má jistě 
navíc. 

Před začátkem soutěže jsme se chtěli 
pohybovat v první polovině tabulky, ale 
většinou jsme se jen odráželi od dna. 
I přes to považuji sezónu za úspěšnou. 
Podařilo se nám zapracovat několik 
mladých hráčů do základní sesta-
vy. Jmenovitě Vorel Z., Ruczkowski 
a v závěru dostal šanci i Talafous, který 
jistě nezklamal. Dále se nám podařilo 
odhalit naše slabiny a věřím, že je pro 
příští sezónu dokážeme i odstranit nebo 
přinejmenším eliminovat. Věřím, že to 
pochopili i všichni hráči a dají fotbalu 
větší prioritu, budou ochotni docházet 
na trénink a zkvalitní svůj přístup po 
celý průběh soutěže. 

Hodnocení a analýze jednotlivých 

hráčů budu věnovat ještě více času 
a o svých závěrech chci nejprve infor-
movat je osobně. Myslím, že všichni si 
nyní potřebují především odpočinout 
a zamyslet se nad svým dalším půso-
bením v Protivíně. Já doufám, že budu 
moci všechny, znovu s nadšením přivítat 
na počátku letní přípravy. V přestávce 
se chceme a budeme věnovat nejen 
stabilizaci, ale i posílení kádru. 

Pevně věřím, že se nám podaří pro 
město Protivín, fanoušky i vedení klubu 
vrátit prestiž a krásu fotbalu, kterou si 
bezpochyby zaslouží.“

B tým obsadil nakonec 3. mís-
to. Vzhledem k absencím hráčů 
v „A“ museli zaskakovat hráči z toho-
to mužstva a to významně ovlivnilo 
kvalitu mužstva. Troufám si tvrdit, 
že v kompletním složení by mužstvo 
bojovalo o 1. příčku. Je velmi pozitiv-
ní, že se v posledních zápasech sezóny 
v mužstvu vůbec neztratili šestnácti až 
sedmnáctiletí kluci z dorostu. 

Dorost svou skupinu I. A třídy 
suverénně vyhrál, i když v posledních 
zápasech vlastně své hráče rozdal do 

Ing.  Karel Kratochvíle
předseda OVV ČSSD Písek

Vážení přátelé, 
obracím se na Vás jako předseda OVV ČSSD okresu Písek a bývalý 
poslanec, kterým jsem byl dvě volební období. Dovolte mi, abych Vám 
jménem svým i jménem OVV ČSSD v Písku poděkoval za účast v letoš-
ních parlamentních volbách a rovněž za důvěru, kterou jste dali České 
straně sociálně demokratické. Díky tomu jsme ve Vašem městě ve vol-
bách zvítězili. 
V rámci své činnosti jsem se mimo jiné snažil pomáhat obcím se získává-
ním prostředků na investice. Podařilo se mi zajistit prostředky na opravy 
či budování komunikací obcím Písek, Mišovice, Borovany a Mirotice; pro-
středky na opravy obecních úřadů obcí Hrejkovice a Putim, prostředky na 
úpravu jídelny ZŠ Tylova v Písku, rekonstrukci sportovních areálů v Milev-
sku, či prostředky na rekultivaci skládky v obci Nebahovy. Vedle toho jsem 

pomáhal a pomáhám obcím při komunikaci s ministerstvy či jinými orgány státní správy. Pomoc 
obcím s jejich rozvojem je pro mě jednou z priorit a všechny obce našeho regionu u mne mají, 
stejně jako doposud, stále dveře otevřené. 
Velmi mě proto mrzí, že se některé obce v našem regionu vyhýbají komunikaci se mnou. Jednou 
z takových obcí je také město Protivín. Touto cestou bych proto rád vyzval ty z občanů města 
Protivín, kterým není politika prosazovaná ČSSD cizí, aby se obrátili na náš okresní sekretariát 
na telefonní číslo 382 213 882, e-mail: OVVPisek@cssd.cz. Pokud budu znát Váš názor na dění 
ve Vašem městě, budu moci účinně řešit problémy také v něm. Zároveň si tímto dovolím oslovit ty 
občany Protivína, kteří by měli zájem se podílet na dění ve svém městě jako komunální zastupitelé 
zvolení pod hlavičkou ČSSD, aby nás také kontaktovali na výše uvedeném telefonním čísle. 

PLACENÁ INZERCE

pokračování na 17. stránce
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kategorie dospělých. Bohužel však 
bude v příští sezóně hrát opět stejnou 
soutěž, protože nutností účasti v KP jsou 
mužstva starších a mladších dorostenců 
a na dvě mužstva doopravdy nemáme 
dostatek hráčů. Mužstvo působilo velmi 
jednolitě, těžko se hledají osobnosti. 
Ale s velkými nadějemi pro budoucnost 
A vzhlížíme k Štumpfalovi, P. Vláško-
vi, Veselému nebo Remtovi. Ohromný 
skok ve výkonnosti udělal Dědič. 

Starší žáci vybojovali 2. místo. 
V začátku podzimní sezóny působili 
poněkud nesourodým dojmem, na jaře 
už šlapali jako dobře namazaný stroj. 
Opírali se o výkony Soumara a střelecky 
disponovaného Zocha, ostatní jim velmi 
dobře sekundovali. 

Mladší žáci v závěru mohutně fini-
šovali a hrát ještě alespoň jedno kolo, 
vybojovali by si obrazně místo na „bed-
ně“. Nakonec z toho bylo až 4. místo. 
Oporami týmu byli Honzík, Kocanda 
a Vejšický. V závěru se dokázali pro-
sadit i hráči ze starší přípravky, což je 
určitě pozitivní zjištění. Negativem je 
velká absence hráčů a slabá tréninková 
morálka hráčů. 

Starší přípravka skončila posled-
ní ve své skupině okresního přeboru. 
V tomto mužstvu chybí dva tahouni 
mužstva, kterým by ostatní sekundovali 
a tzv. nosili vodu. Ale jak jsem již pře-
deslal, když několik hráčů této kategorie 
dostalo šanci v žácích, jejich výkony se 
určitě zlepšily. 

Mladší přípravka naopak svou sou-
těž vyhrála. V této kategorii osobnosti 
jsou. Drží mužstvo v rozhodujících 
momentech, dávají důležité góly. Mně 
osobně se nejvíc líbili, kromě brankářů 
Jíry a Záleského, benjamínci mužstva 
Sochora a Branštýl v obraně a trio 
Bečvář, Vojík a Novotný, kteří sami 
nastříleli kolem 70 branek. 

Vzhledem k rekonstrukci hřiště 
se neuskuteční pouťový Memoriál 
Jana Vojíka, zahájení sezóny bude až 
21. srpna. Do tohoto víkendu budou 
směřovány i oslavy 90 let trvání pro-
tivínského fotbalu. 

Václav Křišťál

Závody seriálu 
Evropského poháru

Poslední dva závody se jely v Kla-
tovech. Z protivínských riderů nás 
reprezentoval Ondra Drbohlav, kte-
rému se po těžkém zranění závody 
nevydařily. Jakub Reidinger v sobot-
ním závodě diskvalifikován za tvrdý 
manévr v druhé zatáčce. Velká škoda 
pro Protivín, neboť Kuba byl velice 
dobře připraven do závodů a rozjížď-
ky odjížděl velice dobře. Nemyslím 
si, že výrok hlavního sudího byl 
objektivní, ale nezmohli jsme proti 
tomuto výroku nic. V nedělním závo-
dě Kuba skončil po technické závadě 
na svém bajku a následném pádu. 
A velice pěkný výsledek si z víkendu 
přivezl Jan Svoboda. V sobotu po 
vynikajícím výkonu se postavil na 
stupně vítězů na 2. místo a v neděli 
se probojoval na 5. místo. 

Mistrovství ČR
Uherské Hradiště 

Na Moravu se z Protivínských 
vypravili jen dva jezdci – Jan Svo-
boda a Ondřej Drbohlav, Jakub 
Reidinger se po zranění z Klatov 
nemohl zúčastnit. V kategorii junior 
Ondřej nastupoval do závodu jako 
velký favorit a ve všech jízdách to 
také bylo vidět. Ve finálové jízdě 
Ondra v souboji o první pozici 
skončil bohužel na zemi a musel se 

spokojit s 8. místem. Jan Svoboda 
neměl svůj den a v tomto závodě 
skončil na 11. místě. 

Mistrovství Evropy
Norsko 

Do norského Sandnes z Pro-
tivína vyrazili dva jezdci – Ondřej 
Drbohlav a Jan Svoboda. Ondřej 
dostal stopku hned ve čtvrtečním 
tréninku. Na třetí rovince zůstal 
ležet po ošklivém pádu a obnovil si 
zranění z počátku sezóny. Od lékařů 
po ošetření dostal francouzské hole 
a další průběh závodu už sledoval 
pouze z tribuny. Zachraňovat čest 
Protivínských zbylo na Honzovi. 
V tréninku měl Honza stejně oškli-
vý pád jako Ondřej, ale naštěstí ho 
nepostihlo žádné zranění. Do závo-
du nastoupil bez zbytečné nervozity 
a bez respektu se pustil do svých 
soupeřů. Naprosto bez problémů 
se probojoval do finále, kde mu 
o pověstný chlup unikla třetí příčka 
a musel se spokojit i tak se skvělým 
4. místem. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Upozornění pro čtenáře

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

Fotbalové informace
dokončení z 15. stránky

Jan Svoboda na Mistrovství Evropy v Norsku. 

Úspěch protivínského bikrosu na ME
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Píše se neděle 13. června 2010, něco 
málo okolo 6.45 hodin. Máme sraz 
u „TETY“ na náměstí jako pokaždé, 
když se jede na zápas. Sedm dětí, čtyři 
řidiči a čtyři auta. Nějaký ten fanoušek, 
aby byla auta vytížena. Ještě poslední 
opozdilec, poslední rady na cestu, jak 
jezdí v Praze řidič z venkova a vyráží-
me směr Praha. 

Před devátou hodinou již v pohodě 
zajíždíme na parkoviště ve Vršovicích 
u arény. Podle rozpisu nás první zápas 
čeká okolo 9.45 hodin a ukončení někdy 
v půl šesté. 

Celý den před námi, počasí pod mra-
kem, chvílemi se klepeme i my diváci 
zimou, čekali jsme teplo, podle toho jsme 
se také oblékli. Sobota nás naladila do 
tropických teplot, ale neděle je o něco 
chladnější. Ovšem na běhání celý den po 
hřišti je ideální počasí. 

Naše družstvo nastoupilo opravdu 
přesně v 9.45 hodin a prvním soupeřem 
jim byli chlapci a děvče ze Strakonic. 
Během dne se družstva střídala jedno po 
druhém. Dalšími soupeři bylo družstvo 
z Ivančic, ze Zruče, z Prahy, z Kobylis. 
Rozhodčí pískali jako o život, trenéři 
udíleli rady i nadávali a diváci fandili, co 
mohli. Pokud se nehrálo, tak se odpočíva-
lo nebo připravovalo na další zápas. 

K dobré pohodě zde byl i malý bufet, 
kde párek v rohlíku nebo opečená klo-
báska či fidorka s kafíčkem přišla vhod, 
bylo by i pivíčko, ale to se nás řidičů 
netýkalo. 

Naše družstvo hrálo v sestavě: Kája co 
by brankář, Andrea, Gábina, Katka, Niko-
la, Sabina a Šárka za Slavoj Protivín. 

Okolo půl šesté vše skončilo vyhlá-
šením vítězů i poražených. Překvapením 

Kuba Říha se v neděli 4. července stal podruhé juniorským 
mistrem České republiky ve fourcrossu. V celém závodě nedal 
svým soupeřům šanci a od kvalifikace až do finále nepoznal 
jiné než 1. místo. V Českém poháru fourcrossu, kde startuje 
mezi elitou, obsadil ve druhém závodě 7. místo. Účast ve 
finále mu unikla jen o vlásek.  Po 3. místě z prvního závodu 
je to do dalších dvou závodů dobrá pozice.  Konkurence 
v domácím šampionátu je opravdu veliká, v elitní desítce 
světových soutěží jsou v současné době 4 Češi, další dva jsou 
do 15. místa. Světový pohár pokračoval 3. závodem v rakous-
kých Alpách v Leogangu. Za velmi studeného a deštivého 
počasí odjel Kuba velmi dobrý závod a po vítězství v malém 
finále obsadil celkové vynikající 5. místo a první stupně 
vítězů pro elitní pětici jezdců na světovém poháru. V cel-
kovém pořadí světového poháru mu zatím patří 12. místo. 
 Po úspěšných závodech v bikrosu a fourcrossu se Kuba 
rozhodl vyzkoušet ještě další disciplínu na horských kolech, 
a to sjezd. Protože se nepodařilo dříve připravit speciál na 
sjezd, jel svůj první závod ve sjezdu v neděli 11. července 
v Karlovicích v Beskydech a to Mistrovství  České republi-

pro naše družstvo bylo 4. místo, sice bez 
medailí, ale všichni už byli smířeni s mís-
tem posledním. I když výsledky byly dost 
vyrovnané. Dalším překvapením bylo 
vyhlášení nejlepšího střelce, který byl 
také z našich řad. Někdy hra nebyla zrov-
na podle představ trenérů, také je párkrát 
stavěl do latě, ale to ke sportu samozřejmě 
patří a hráči to zajisté potřebují. 

Ještě společné foto všech družstev. 
Rozdělit odměnu na sedm dílů a hurá 
k domovu. Zpáteční cesta byla také 
pohodová a před osmou hodinou už jsme 
sledovali sportovní noviny. 

Chtěla bych čtenářům Protivínských 
listů přiblížit další sport, který je v Pro-
tivíně trochu v pozadí. Za fotbalem, 
taekwondem či stolním tenisem. Moc se 
o něm nepíše, nejsou v tabulce na předních 
místech. Jde o házenou. Je také pravdou, 
že těch, co hrají, je opravdu málo. Spousta 
hráčů se zde vystřídala, někdo nový přišel, 

někdo odešel dříve, než začal. Zrovna 
zmiňované utkání v Praze odehráli všech-
ny zápasy v sestavě 6 hráčů + 1 brankář 
bez jediného vystřídání, protože nikoho 
k vystřídání ani neměli. Ani se nesměl 
nikdo zranit. Jiná družstva měla hráčů na 
střídačce tolik, co my na hřišti. Už proto 
bych se o nich ráda zmínila a i malinko 
pochválila. Ale nechci je chválit moc. 

Takových soustředění se již několikrát 
během roku zúčastnili. Jednou to bylo 
v Pardubicích a dvakrát to byla Plzeň. 
Tam se jelo vlakem na dva dny. Z Plzně 
si děti dokonce přivezly medaile a sošku, 
opět za nejlepšího střelce. Přála bych 
všem vidět tu jejich radost. Praha pro ně 
byla další zkušeností a poznávání soupeřů, 
jak na hřišti, tak mimo něj. 

Chtěla bych se jenom ještě zmínit 
o tom, že všechno má dvě strany. Tu dob-
rou, kde se hraje, vyhrává a dostávají se 
ceny. Ale také tu druhou, kde je spousta 
volného času věnována právě tréninku 
a přípravě nejen hráčů, ale i trenérů. Ale 
i starost, jak sehnat či zaplatit to či ono. 

V loňském roce děti dostaly úplně 
nové míče na házenou, z kterých měly 
obrovskou radost. Letos padl návrh, že 
bychom jim pořídili stejné teplákové 
soupravy za finanční podpory všech 
rodičů. I v tomto Praha ukázala zkušenost. 
Družstva přijela jako jeden muž – stejné 
teplákové soupravy, slušivé dresy. Dokon-
ce družstvo Slávie Praha nastoupilo ve 
slušivých černých minisukýnkách místo 
kraťasů. Družstvo děvčat z Ivančic se 
zase předvedlo v růžových dresech, které 
nejsou až tak běžné k vidění. 

 Na závěr bych popřála všem hlavně 
pevné nervy, mnoho úspěchů, radosti ze 
hry a i nějakého toho sponzora. 

Jakub Říha letí pro juniorský titul

JAKUB ŘÍHA MISTREM REPUBLIKY
ky. Že to na horských kolech umí, dokázal i tentokrát, když 
porazil celou padesátku sjezdových specialistů a obsadil  
v Mistrovství ČR juniorů celkové 3. místo

HÁZENKÁŘSKÝ VÝLET DO PRAHY
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Křížovka o upomínkovou keramiku

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Veškeré lidské ...1. díl, 2. díl, 3. díl. tajenky... (Buddha) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. srpna 2010 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu kar-
fikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění křížovky z červnových novin získává dva keramické zvonečky s motivem 
Protivína  paní Procházková z Písku. Blahopřejeme. 

Na pátý ročník turnaje „Vodňanský jarňák“ ve 
vodňanské sportovní hale se sešlo celkem dvanáct 
trojic, které pořadatelé rozlosovali do dvou základních 
šestičlenných skupin. Vítězové základních skupin 
postoupili do semifinále a o další semifinálová místa se 
utkala mužstva na druhém a třetím místě. Nohejbalisté 
Slavoje Protivín, K. Vařečka, P. Vařečka a L. Dubský, 
obsadili v základní skupině druhé místo a o postup 
do semifinále se utkali s obhájcem loňského vítězství 
mužstvem Palírna Vodňany. Po velmi vyrovnaném boji 
a porážce 2:1 na sety a 10:8 v rozhodujícím setu, se 
Slavoji do bojů o medaile postoupit nepodařilo.
 
Pořadí turnaje:
1.  Dynamo ČB „D“
2.  Palírna Vodňany
3.  Volary
4.  Kapři Vodňany

5.  Slavoj Protivín
6.  Měšice

 
Tradičně poslední sobotu v červnu pořádají hasiči 
z Vráže „Turnaj pro trojčlenná mužstva“. 
Tentokráte se sešlo sedm trojic a Slavoj reprezentovali 
Karel Vařečka, Lubomír Dubský a Filip Sliacký. Hrálo se 
systémem každý s každým na vítězství v každém zápa-
se. Hráčům Slavoje se celkem dařilo a po ztrátě pouze 
jediného setu 8:10 s mužstvem Santa Fé vybojovali 
celkové prvenství, o kterém vlastně rozhodlo pokažené 
podání hráčů Santa Fé za stavu 9:9 ve třetím setu. 

Pořadí turnaje:
1.  Slavoj Protivín
2.  Santa Fé
3.  N. Vráž č. p. 1
4.  Buldoci
5.  Šnitlíci
6.  Vráž hasiči
7.  Vráž fotbalisti Karel Vařečka 

NOHEJBALOVÉ TURNAJE
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Turistický oddíl TJ Slavoj Pro-

tivín ve spolupráci s městem 

Protivín pořádají 22. ročník 

turistického pochodu a cyk-

loturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: 
v sobotu 11. září 2010 od 7.30 do 9.30 
hodin na náměstí v Protivíně
Cíl: 
na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 
20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Pěší trasa 15 km:
Protivín – Bor – Myšenec – Nová Ves 
– Protivín
Cyklistické trasy: 
(vhodnější pro krosová a horská kola) 
20 km – Protivín – Bor – Žďár – Nová 
Ves – Krč – Protivín
49 km – Protivín – Bor – Humňany 
– U Žižky – Heřmaň – Selibov – Maletice 
– Nová Ves – Krč – Protivín
Odměny: 
Po úspěšném absolvování zvolené trasy 
obdrží účastník v cíli malé občerstvení, 
pamětní list a drobnou upomínku na 
akci.

STAVEBNÍ ČINNOST
obklady, dlažby, sádrokarton

VÝŠKOVÉ PRÁCE
prořez stromů a rizikové kácení

Milan Cvaniga, tel. : 602 934 526

Letošní Protivínský pohár – soutěž RC modelů hydroplánů na Selibovském 
rybníce se bude konat ve dnech 7. a 8. srpna 2010. 

Jedná se již o 36. ročník a jako již tradičně se bude létat v kategorii maket a kategorii 
akrobatických modelů. Soutěž začíná v sobotu i v neděli vždy v 9 hodin nástu-
pem, první lety maket se uskuteční v 9.15 hodin. V letošním roce předpokládáme 
další nástup elektropohonu a to již v obou kategoriích, jak ukázala jarní soutěž 
konaná na rybníku Bezdrev v závěru měsíce května. Mezinárodní účast budou 
zajišťovat přátelé ze Slovenské republiky, kteří plánují účast v kategorii maket. 

V sobotu 19. června se konalo již 
17. otevřené mistrovství republiky 
v taekwondu. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 
250 závodníků z Německa, Polska, 
Slovenska, Ruska a oddíly České 
republiky. Turnaj byl výjimečný tím, 
že poprvé se sloučily kategorie A a B, 
což má za následek, že vyšší pásky 
bojovaly s nižšími. 

Turnaj zahájil korejský velvysla-
nec při společném nástupu. Vysvětlil 
význam taekwonda a všem závod-
níkům popřál mnoho šťastných bojů 
a též některé zápasy sledoval. 

Z Protivína se zúčastnilo celkem 
osm závodníků. Jako první nastoupil 
ke svému zápasu v kategorii „trpaslíci“ 
Vlastimil Trnka, který se probojoval 
až do semifinále, ale tam bohužel 
nestačil na svého soupeře a skončil 
na 4. místě. Organizátoři jej přiřadili 
do vyšší váhové skupiny a o to měl 
zápasy náročnější. 

Daniel Trubka se pral jak o život, 
ale jelikož ve čtvrtfinále nestačil na 
svého soupeře, i díky zranění nohy, 
skončil na 4. místě. Též Vendula 
Zemanová podlehla ve čtvrtfinále své 
soupeřce díky zranění nosu a skonči-
la na 4. místě. 

Nikola Trnková svojí soupeřku 
smetla z plochy, ale ve finále bohužel 
nestačila a skončila na 2. místě. Též 
Zuzana Doubková podlehla ve finále 
své zkušenější soupeřce, prohrála na 
body a skončila na 2. místě, jakožto 
i Martin Doubek, který měl těžké finále 
a přestože inkasoval velmi tvrdé údery 
do hlavy, nevzdal se a zápas dokončil 
na 2. místě. 

Zato Adéla Kubičková předvedla 
krásný finálový souboj a získala 
t i tul mistryně České republiky, 
jakožto i Jakub Chudomel, který 
se svými výkony se probojoval do 
finále a též získal titul mistra České 
republiky. 

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:
Adéla Kubičková 1. místo, 
 mistryně České republiky
Jakub Chudomel 1. místo, 
 mistr České republiky
Nikola Trnková, Martin Doubek,
Zuzana Doubková 2. místa
Vendula Zemanová, Daniel Trubka, 
Vlastimil Trnka 4. místa

● Prodám 2 malé / 2 kg bomby 
na PB. Tel. 723 165 672

● Prodám skříň – světlý dub 
 (½ šaty a ½ prádlo) Zn. Levně 

– tel. 723 165 672 (večer)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Taekwondisté mají dva mistry republiky

HYDROPLÁNY NA SELIBOVSKÉM RYBNÍCE


