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VE VÝROBNÍM SORTIMENTU 
V loňském roce se v Protivíně začala 

vařit dvě nová prémiová piva pro celou 
skupinu K BREWERY – nejprve na jaře 
nealkoholické pivo Lobkowicz Premium, 
na podzim pak černé pivo Merlin. Proti-
vínští sládci však nezaháleli a již v březnu 
přišli s další novinkou – se světlým ležá-
kem Schwarzenberg 11 %. „Jeho příprava 
trvala opravdu dlouho. Na rozdíl od piva 
Platan do něj přidáváme více bavorského 
sladu, a tak má plnější chuť a tmavší bar-
vu, vysoký podíl žateckého chmele mu 
pak zaručuje vyváženou hořkost. Věřím, 
že pivaře zaujme,“ řekl Voldřich. Obsah 
alkoholu tohoto piva činí 4,5 % obj., stáčí 
se pouze do sudů. 
V PRODEJNÍ NABÍDCE

Pivovar Protivín také dokáže využít 
synergií, které plynou z jeho začlenění 
do pivovarnické skupiny K BREWERY, 
do které patří i dalších šest regionálních 
pivovarů. „Každý pivovar skupiny tak dis-
ponuje nabídkou více než 50 značek, což 
představuje bezkonkurenčně nejširší pivní 
sortiment na tuzemském trhu. Hospodští si 
již uvědomili, že lidé si více vybírají, “ sdělil 
Vilém Štěpánek. 

Pivovar tak nabízí hospodským možnost 
zapojit se i do programu Cesta pivních 
znalců. V rámci tohoto programu čepují 
vybrané hospody v průměru každý druhý 
víkend jinou pivní specialitu z produkce 
regionálních pivovarů. Díky tomu mohou 

pivní labužníci v té své hospůdce ochutnat 
netradiční piva i ze vzdálenějších krajů, ke 
kterým by se běžně nedostali. 

V Jihočeském kraji jsou nyní do Cesty 
pivních znalců zapojeny více než dvě desít-
ky restaurací. Z produkce protivínského 
pivovaru mohli v březnu pivní gurmáni 
ochutnat v celkem více než třech stovkách 
hospod po celé republice limitovanou edici 
speciálního černého 14 % piva Svatý Patrik, 
ještě se mohou těšit v květnu na Platan 

kvasnicový, v červnu na Protivínský Granát 
a v červenci na Prácheňskou Perlu. 
PIVNÍ POUŤ 
POD PLATANY

I na letošní léto plá-
nuje Pivovar Protivín 
tradiční Pouťový víkend 
pod platany, který se 
uskuteční o víkendu 
ve dnech 29. – 31. čer-
vence 2011. 

Vzpomínka na druhou světovou 
válku se konala také v Protivíně. 
V sobotu 7. května uctili protivín-
ští občané památku zesnulých 
pietním aktem u pomníku padlých 
na Masarykově náměstí. Oslavy 
66. výročí osvobození zpestřil prů-
jezd a zastávka kolony padesáti 
amerických válečných vozidel. „Jsou 
to všechno původní auta a moto-
cykly z druhé světové války. Dnes 
ale není možné dohledat, která z aut 
projížděla při osvobození Písec-
kem“, říká Milan Veselý z Klubu 
přátel 4. obrněné divize Prácheňsko. 
Jízdy se s unikátním autem zúčast-
nili i písečtí Buddies. 

Foto S. Karfíková

Novinky v pivovaru PLATAN
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Každé 1. pondělí v měsíci
probíhá výkup kožek

pod zámkem v Protivíně
od 15 do 16 hodin

cena kožek 15 Kč

VYBÍJENÁ DRUŽSTEV 
Dne 19. dubna se konala v Písku na 
ZŠ T. Šobra soutěž smíšených družstev 
ve vybíjené. 
Žáci 4. – 5. tříd se utkali s žáky ze ZŠ 
J. K. Tyla, E. Beneše a T. Šobra. Naše 

družstvo nakonec obsadilo krásné 3. mís-
to. Hráči: G. Zelenková, A. Pisingerová, 
L. Vlášková, S. Kyrianová, Š. Marková, 
Z. Doubková, M. Lang, D. Kuča, 
P. Smolík, M. Pelichovský, A. Sabol, 
K. Kulich,  S. Loubal 

SEMINÁŘ PRO ZDRAVOTNÍKY
Ve středu 20. dubna se konal dopo-
lední seminář pro mladé zdravotníky, 
kteří se v rámci Zdravotnického kroužku 
p. uč. Smejkalové připravovali na oblastní 
soutěž ČČK, která proběhla 11. května 
v Písku. Školu navštívila zdravotní ses-
třička paní Hana Hradská, která s dětmi 
zopakovala základy první pomoci. Děti 
si mohly zkusit stabilizovanou polohu, 
obvazovou techniku na různých částech 
těla, přivolání pomoci a poskytnutí první 
pomoci v situacích, které se mohou dětem 
při hrách přihodit. Součástí soutěže je 

i vědomostní test ze zdravovědy a požární 
techniky a testy zdatnosti, které jsme též 
procvičovali na školním hřišti. Děkujeme 
paní Hradské, že si našla čas a navštívila 
naši školu. 
Další praktická, ukázková hodina je plá-
novaná na květen se zdravotní sestrou 
paní D. Zoubkovou, která se školou již 
léta spolupracuje. Návštěvu též přislíbili 
z ČČK v Písku. 
Na soutěž se děti z 1. stupně pilně připra-
vují a mají radost, že budou umět pomoci 
kamarádovi v nouzi. 
(viz foto nad článkem)

OSLAVY DNE ZEMĚ
V rámci oslav Dne Země jsme v úterý 
19. dubna zorganizovali ve škole tra-
diční sběr papíru. Jako obvykle se nám 
papíru sešlo velké množství. Odvezlo se 
pět velkých kontejnerů novin, časopisů 
a kartonu. Děkujeme všem žákům, rodi-
čům a přátelům školy, kteří sběr přinesli 
a přivezli. Přesně se odvezlo 13 690 kilo-
gramů papíru (z toho 11 090 kg směsky 
– noviny, časopisy, 2 535 kg kartonu 
a 65 kg plastových lahví). Celkem by-
chom měli vydělat 26 112 Kč. Záro-
veň připomínám, že s našimi žáky 

můžete třídit nejen papír, ale i plasto-
vé lahve (kontejner na dvoře školní-
ka), použitý olej ze smažení (v plastové 
lahvi do kontejneru na dvoře školníka) 
a víčka. 
Další už tradiční akcí byl úklid kolem 
Protivína. Ve středu 20. 4. se všich-
ni žáci pod vedením učitelů vypravili 
s rukavicemi a pytli všemi směry kolem 
města. Nasbírali spoustu odpadu, který 
v odpoledních hodinách svezli pracovníci 
technických služeb. Věříme, že tato akce 
nejen prospěje městu, ale je hlavně pro 
děti velmi výchovná. 

DIDAKTICKÉ SOUTĚŽE
V průběhu měsíce dubna jsme vybojo-
vali v rámci okresu dvě 4. místa v didak-
tických soutěžích, a to v matematické 
olympiádě 7. ročníků – Filip Smolík 
a v přírodopisné olympiádě 9. ročníků 
– Vít Horáček. Oběma gratulujeme. Škoda 
jen, že v ostatních kategoriích těchto dvou 
soutěží se už tak nedařilo, anebo ani nikdo 
nechtěl soutěžit. 

POMOC
Velkou zásilku plastových víček jsme 
poslali do Holešova pro těžce postiženou 
Michalku na koupi speciálního kočárku. 
Pomoci můžete i vy… 
www.michalka-holešov.cz

SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V průběhu měsíce března se ve školní 
družině uskutečnil turnaj v dámě, který 
je už pořádán 5. rokem. Tohoto turnaje 
se zúčastnilo 20 žáků. Někteří žáci ještě 
v září tuto hru neznali, ale během pobytu 
ve školní družině se naučili pravidla hry 
a mohli se přihlásit na turnaj. Žáci 2. roč-
níků prokázali, že se dokáží soustředit na 
hru a umí přijmout i porážku. 

Pořadí hráčů 1. tříd:
1. KRYŠTOF KALINA  1. B
2. LUCIE BLÁHOVÁ  1. B
3. ANNA ŽEMLIČKOVÁ 1. B
Pořadí hráčů 2. tříd:
1. JAKUB KLARNER  2. B
2. PETRA KALANKOVÁ  2. B
    LUKÁŠ HRUBÝ  2. B
3. KAREL KASSAY  2. A

Ve středu 13. dubna ve školní družině 
proběhla výtvarná soutěž „VESELÉ 
VELIKONOCE“. Soutěže se zúčastnilo 
52 žáků 1. stupně. 

Pořadí žáků 1. tříd:
1. ŠTĚPÁN ŠEDIVÝ  1. A
2. VANESA KVĚTOŇOVÁ  1. A
3. VALÉRIE MARUŠKOVÁ  1. A
Pořadí žáků 2. tříd:
1. PETRA KALIANKOVÁ  2. B
2. PAVLA NACHMÜLLEROVÁ  2. A
3. KAROLÍNA KOSTĚNCOVÁ  2. B
Pořadí žáků 3. až 5. tříd:
1. MARTIN BATISTA  5. A
2. VERONIKA NEČASOVÁ  5. A
3. JAKUB ZÁVESKÝ  3. B



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 3. stránka

RADA MĚSTA ZASEDALA

Zatímco luhy a háje dosud zdobí jen 
sluníčka pampelišek a drobné bílé sedmi-
krásky, poschodí „mezi trámy“, jak v Infor-
mačním centru Protivín říkají výstavní síni 
v prvním patře, se rozzářilo hýřivou barev-
ností lučních květin. Na svých plátnech je 
sem „přesadil“ mezi krajinářské motivy, 
zejména z okolí Otavy, Karel Kupka ze 
Slaníku na Strakonicku. Stále pilný devě-
tasedmdesátiletý akademický malíř se ale 
věnuje i ilustrátorství. Jen ze společné práce 
s přítelkyní, spisovatelkou Alenou Melicha-
rovou, vzniklo sedm knih básní a pohádek, 
navíc verše k jeho nejoblíbenější květině. 
„Cože malíř maluje? Přece to, co miluje. 
Kopretiny, kopretiny umí jako nikdo jiný.“

Do hlavní turistické sezóny však vstou-
pilo informační centrum dvěma výsta-
vami. Vedle olejomaleb Karla Kupky 
výběrem z perokreseb protivínské rodačky 
ing. Heleny Mašindové. V přízemí, v „černé 
kuchyni“, rozvěsila své postřehy většinou 
z trempského toulání, příznačně pojmeno-
vané „Cestou necestou.“

„Každý měsíc bychom tu chtěli mít 
jinou výstavu. Ať už autorů z našeho města 
nebo těch, kteří se přihlásí, že by tu chtěli 
vystavovat,“ načrtl při vernisáži starosta 
Jaromír Hlaváč dramaturgický záměr 
kulturního zařízení, které slibuje dávat pří-
ležitost k představení i jiným žánrům než jen 
vyloženě uměleckým. Už v červnu vystřídá 
výtvarné výstavy připomínka devadesáti 
let trampingu v Protivíně a poté se tu sejde 
soubor fotografií a předmětů o jubilujících 
hasičských sborech v Záboří a Protivíně. 

Vedle stálých expozic Jiřího Koláře, kos-
ter exotických zvířat a ze špejlí zhotovených 
středověkých pamětihodností Ladislava 
Nováka z Myšence, se minivýstavy stávají 
obohacením kulturních událostí ve městě 
nejen pro jeho samotné obyvatele. Zastavují 
se zde i mnozí cykloturisté a nejednou sem 
zavítají i hosté z ciziny. 

Loni navštívilo informační centrum, kte-
ré je od května do listopadu otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin, kolem deseti tisíc lidí 

a jeho pracovnice Hana Rybáková a Marie 
Laňová se těší, že letos zájemci rozhodně 
přibudou.  Jan Chmelík

INFOCENTRUM PROTIVÍN 

NABÍZÍ K ZAKOUPENÍ:

●  knihy a obrazy 
Mgr. K. Kupky, akademického 
malíře od řeky Otavy

●  publikaci 
Mgr. P. Luniaczka 
Putování za lidovou architekturou 
Písecka – 20 výletů

●  řadu dalších 
propagačních materiálů

Vybráno z usnesení rady města 
konané dne 13. dubna 2011

–   byla seznámena s výsledkem provedeného výběru 
obálkovou metodou z předložených nabídek (prodej 
pozemků kú Maletice), kdy byla vybrána nejvyšší 
nabídka, a to Maletická farma s. r. o. s nabídkou 
85 000 Kč

 a souhlasila s prodejem pozemků p. č. 620/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 67 m2, 
p. č. 613/15, trvalý travní porost o vým. 2979 m2, 
p. č. 613/14, vodní plocha, zamokřená plocha o vým. 
3676 m2 a p. č. 613/9, vodní plocha o vým. 1650 m2, 
vše v kú Maletice firmě Maletická farma s. r. o. za 
cenu 85 000 Kč 

 a doporučila zastupitelstvu města prodej pozemků 
ke schválení 

– souhlasila s výkupem pozemku p. č. 2741/1, ost. 
plocha, ost. komunikace o vým. 560 m2 v kú Protivín 
od Lesů ČR, s. p. za cenu stanovenou znal. posud-
kem ve výši 94 380 Kč

 a doporučila zastupitelstvu města výkup pozemku 
ke schválení 

–  byla seznámena se změnou názvu firmy z Lesy 
Tábor, a. s. na Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 
202/88, 371 36 České Budějovice

 souhlasila s plánem těžby 300 m3 dřeva a plánem 
sadby 4710 ks nových sazenic na rok 2011 

 souhlasila se změnou ceny za vytěžené dřevo na 
205 Kč/m3

 a uložila finančnímu odboru – správě majetku 
zpracování dodatku smlouvy o obhospodařování 
lesa ve smyslu zvýšení ceny a změny názvu firmy

–  neměla námitek k uzavření 1. MŠ Protivín, 2. MŠ 
Protivín a MŠ Krč v době letních prázdnin (červenec 
a srpen 2011) dle předloženého návrhu 

 a uložila ředitelkám MŠ zveřejnit informaci o uza-
vření v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhl. 
č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů

– schválila návrh mandátní smlouvy mezi smluvními 
stranami Městem Protivín, Masarykovo nám. 128, 
398 11 Protivín a společností Garanta CZ a. s., se 
sídlem Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice, 
jejíž předmětem je realizace zadávacího řízení pro 
zakázku „Odkanalizování obce Kanalizace Myše-
nec“

– byla seznámena se zápisem ze schůze komise 
zdravotní a sociální konané dne 11. 4. 2011 

 a souhlasila s pronájmem uvolněného bytu v Domě 
zvláštního určení (DPS), Masarykovo nám. 21, 
Protivín 

– byla seznámena s podněty a návrhy občanů místní 
části Těšínov 

Vybráno z usnesení rady města 
konané dne 27. dubna 2011

– souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
věcného břemene spočívajícího v umístění kanali-
začního potrubí, rozdělovací komory a drenážního 
potrubí pro podmok splaškových vod do pozemku 
města Protivín p. č. 1103 a 1101 v kú Chvaletice 
u Protivína

–  souhlasí s pronájmem nebytových prostor v čp. 21 
na Masarykově nám. v Protivíně (bývalé infocen-
trum) firmě KELLS s. r. o. Praha pro zřízení oční 
optiky 

–  schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. S01. 2011/02 
s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Bohuslav 
Štorch, Sezimovo Ústí na zpracování řešení rekon-
strukce budovy kaple na hřbitově v Protivíně včetně 
návrhu interiéru a vnitřního vybavení 

 současně pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy 

–  schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, § 63, odst. 1 na výkon přenesené 
působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Heřmaň 
s vědomím, že město Protivín je schopno svým 
orgánem řádně zabezpečit výkon výše uvedené 
přenesené působnosti za orgán jmenované obce

–  souhlasí s přijetím věcného daru – notebook ACER 
od České školní inspekce České Budějovice pro 
potřeby Mateřské školy v Krči

PODKROVÍ KAPLANKY ROZKVETLO LUČNÍM KVÍTÍM
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Sobotní odpoledne 16. dubna patřilo 
v Protivíně „Velikonocům“. Před Dům 
kultury si přišli zařehtat malí i velcí, klu-
ci i děvčata. Pravda, pokus o překoná-
ní vlastního rekordu z roku 2009, kdy 
se sešlo 206 řehtáčů, překonán nebyl 
(letos 104), ale to nic neubralo na zdařilé 
akci. Jde o radost ze společného setkání 
a „rachotu“, nemůže být pokaždé zápis do 
České knihy rekordů. Ale ani o ten letos 
Protivín nepřijde. 

 Nejstarší plně funkční řehtačku při-
nesl Jaroslav Bízek z Protivína. Jeho brat 
Jan ji od dědečka dostal jako dar ke svému 
narození. Vyrobil ji těsně před rokem 
1942 Josef Wurm z Německa. Řehtač-
ka byla oficiálně zaevidována do České 
databanky rekordů Agentury Dobrý den 
Pelhřimov 16. dubna 2011. 

 Osm desítek dětí se vydalo na zábav-
nou stezku „Jaro a Velikonoce“. Na jed-
notlivých zastávkách s úkoly je čekala 
kmotra liška s házením kroužků uple-
tených z vrbových proutků na cíl, jaro 
s vodníkem, kuře s úkolem složit puzzle 
s jarním motivem, “vynášení Morany”, 
hledání a přenášení vajíček přes lávku 
a další úkoly. V cíli si každý ulovil veli-
konoční poklad. 

 Divadlo Špílberg přivezlo muzikál 
Kůzlátka a vlk, který soustředěně i s poba-
vením zhlédlo šest desítek děvčat a kluků. 
Pobavil také dospělé diváky. 

 Rušno bylo na malém velikonočním 
trhu s perníčky, kraslicemi, proutěným 
a drátkovým zbožím. Řada žen si “hrála” 
celé odpoledne. 

 Smyslem akce bylo se pobavit, ne jen 
dosáhnout rekordu v počtu řehtáčů, a to se 
podle reakce zúčastněných podařilo. 

Fotografie R. Lenemajer

BAVILI SE MALÍ I DOSPĚLÍ
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

VÝHODNÉ
Nemůžete prodat Vaši nemovitost?

Nejste spokojeni se svým současným zprostředkovatelem a dlouhou dobou prodeje?
Zajistíme Vám rychlý prodej Vaší nemovitosti a to zcela zdarma!

Z Vámi požadované ceny neodečteme ani jednu korunu!
Zajistíme Vám kompletní právní servis! 

Při podpisu exkluzivní, zprostředkovatelské smlouvy Vám ihned vyplatíme 500 Kč!

VOLEJTE KDYKOLIV REALITNÍ KANCELÁŘ SCHÁNĚLEC A SYN
608 959 091 

nebo pište na e-mail: rkschanelec@rkschanelec.cz

PŘEPRAVKY
 V sobotu 9. dubna sdělili protivínští 

policisté podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže muži z Českých 
Budějovic. Podezřelý měl v pátek 
krátce před půlnocí vniknout do are-
álu pivovaru a odcizit zde přepravky 
a 40 kusů prázdných lahví od piva. 
Krádeže se dopustil, ačkoli již byl za 
obdobný čin v minulosti odsouzen. Poli-
cisté muže po činu zadrželi a provedli 
potřebné úkony zkráceného přípravného 
trestního řízení. 

NEOPRÁVNĚNĚ UŽÍVAL FAVORITA
 Protivínští policisté prošetřovali případ 

neoprávněného užívání motorového 
vozidla. Mladík (1990) se v neděli 
10. 4. 2011 v podvečer zmocnil osob-
ního automobilu značky Škoda Favo-
rit, který byl zaparkován v části Bor. 
Vozidlo nebylo uzamčené a klíčky byly 
v zapalování. Z Boru jel muž do další 
obce a opět se vrátil. Automobil si však 
„vypůjčil“ bez vědomí majitele a čelí tak 
podezření ze spáchání trestného činu. 

POŠKODIL OKNA I DVEŘE
 Policisté řeší poškození budovy pekár-

ny. Pachatel ve středu 13. dubna v noci 
roztrhal na čtyřech oknech sítě a poško-
dil také vstupní dveře. Firmě tímto 
protiprávním jednáním způsobil škodu 
bezmála 6 000 korun. Policisté na místě 
provedli prvotní šetření, zajistili a zado-
kumentovali stopy. 

ZADRŽEL ZLODĚJE
 V pátek 15. dubna v noci chtěl mladý 

muž (1989) krást na domě v Protivíně, 
vyhlédl si okap. Při pokusu krádeže ho 
zadržel správce objektu a přivolal policii. 
Policisté během noci případ zpracovali 
a sdělili pachateli podezření ze spáchání 
trestného činu pokus krádeže. 

VLOUPÁNÍ DO SKLEPA
 Protivínští  policisté v týdnu od 

18. dubna řešili dva obdobné přípa-
dy, a to vloupání do sklepní kóje. 
K prvnímu případu vyjížděli v úterý 
19. dubna do ulice Družstevní, kde 
zloděj odcizil přilbu a jízdní kolo znač-
ky Kellys Magic. Další kolo, značky 
Olpran, odcizil pachatel ze sklepa na 
Masarykově náměstí, majitel vloupání 
oznámil ve čtvrtek.  Celková škoda činí 
34 000 korun. 

KABELKY ČI BATOHY LÁKAJÍ
 Neopatrnost se nevyplácí! O tom se 

přesvědčila žena (1957), která zanechala 
v neděli 24. dubna ve vozidle VW Bora 
batoh. Automobil byl zaparkován na 
parkovišti u hřbitova a scénář trestného 
činu byl následující: rozbité okénko 
a krádež zavazadla. Žena měla v batohu 
peněženku, telefon, klíče, doklady a dal-
ší věci. Způsobená škoda činí 12 000 
korun. Policisté opětovně upozorňují 
širokou veřejnost, nenahrávejte zlodě-
jům. Své osobní věci nikdy nenechávejte 
viditelně odložené ve vozidlech. Auto 
není trezor!

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MILENOVICÍCH
Tradiční akce „Pálení čarodějnic a stavba Máje“ v Milenovicích byla v sobotu 
30. dubna v 15 hodin zahájena otevřením nového dětského hřiště. 
Za účasti starosty města J. Hlaváče (zástupce investora Města Protivín) bylo 
dokončené hřiště předáno do užívání našim nejmenším. 
Po téměř půlročních přípravách došlo k naplnění cíle všech zúčastněných stran 
a dílo bylo úspěšně zrealizováno. Všem, kteří se aktivně podíleli patří dík. Věříme, 
že životnost hřiště bude podpořena dodavatelem garantovanou kvalitou použitých 
materiálů ke spokojenosti uživatelů. 
Akce dále pokračovala stavbou Máje, grilováním selete, vyjížďkou „alegorických“ 
vozů. V neposlední řadě bujarými oslavami doprovázenými rejem divokých čaro-
dějnic do pozdních nočních hodin.

Ve čtvrtek 14. dubna se v Protivíně 
konal seminář zaměřený na možnosti 
získání grantů pro financování čin-
nosti neziskových a příspěvkových 
organizací pořádaný Společností 
pro rozvoj Protivína, o. s. a Komunitní 
nadací Blanicko-Otavskou. Zástupci 
nadace seznámili téměř 20 účastníků 
semináře s možností získat finanční 

prostředky na jejich činnost v tzv. 
průběžném komunitním grantovém 
kole vyhlášeném opět pro celý kalen-
dářní rok. 

O informace byl mezi účastníky 
semináře zájem a tak věříme, že míst-
ní organizace budou v roce 2011 čer-
pat granty ve větším rozsahu, než 
v předchozích letech.

Seminář o financování neziskových 
a příspěvkových organizací
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Vernisáž k zahájení výstavy se bude 
konat v kaplance, sídle Informačního 
centru Protivín, v pátek 24. června 2011 
od 17 hodin. 

Tramping je když... Dnes obligátní 
odpověď mnohých mladých lidí na otáz-
ku, co je to tramping? Ale 
pokud se budeme ptát, co je 
to skutečně tramping, musí-
me se také na chvilku zasta-
vit v dnešní uspěchané době, 
poohlédnout se do minulosti 
a odpověď hledat někde na 
rozhraní konce 19. a začát-
ku 20. století. V době, kdy 
ještě svět neznal zákeřnosti 
světových konfliktů a kdy 
ve světě slovo romantika 
bylo prodchnuto touhou 
v srdcích nejednoho mladé-
ho člověka. 

A právě ona romanti-
ka dalekých cest, exotika 
vzdálené přírody a touha po 
dobrodružství, svedla mno-
hé stejně smýšlející jedince 
do společných uskupení, 
později nazývaných „osady“ 
jako z románů o „divokém 
západě“ zvaných RoDo-
Kaps (zkr. román do kapsy), 
toulajících se mnohdy ještě 
člověkem nedotčenou příro-
dou, tamtéž přespávajících 
a pobývajících ve dnech 
volna. 

Co však lákalo tolik 
nejen mladých lidí ven do 
přírody? Těch důvodů bylo hned několik. 
Především volnost a touha po svobodě, 
kterou právě v přírodě člověk cítil. Byl 
to vlastně útěk z mnohdy malých vlhkých 
zašedlých bytů a stísněnosti měst, kterou 
v přírodě nenajdete. Touha po prožitcích, 
jaké zažívali jen hrdinové z románů, touha 
po romantice krásných míst, kterých tehdy 
v naší zemi bylo ještě dost, vzpomeňme 
legendární „Svatojánské proudy“ za Pra-
hou, a v neposlední řadě i cena, protože 
pro mnoho lidí to byla nejdostupnější 
dovolená. Vždyť samotné slovo tramp 
z anglického překladu znamená toulat se, 
vandrovat nebo též tulák. Právě proto, že 
chůze je pro trampa v přírodě ten hlavní 
a nejlevnější způsob dopravy. 

To vše a určitě i mnoho dalších důvodů 
svedlo dohromady stejně smýšlející jedin-
ce, kteří pak hlavně v období svobodného 
Československa ve dvacátých a třicátých 
letech 20. století zakládali tzv. „osady“. 
Mnoho jich zaniklo, ale mnohé přežívají 
dodnes. Vzpomeňme některé známé, jako 
třeba Ztracenku, Ascalonu, Kazín, Údolí 
děsu nebo Údolí oddechu. 

Jak šel čas, stal se z trampingu i určitý 
životní styl, který se objevil i v písních, 
známé jsou Řeka hučí, Osada, Kampak 
trempe, Kapitáne a další, v literatuře 

VÝSTAVA K 90 LETŮM TRAMPOVÁNÍ NA PROTIVÍNSKU
vzpomeňme autory Boba Hurikána 
(Pobožný střelec, Jezdci z Arizony, Děs 
Wyomingu), E. T. Setona (Dva divoši, 
Rolf zálesák) či Breta Harta (30 sebraných 
spisů) nebo další neméně známá díla 
Ranč nad Vltavou, Srub u Zlatého klíče, 

Srub nad řekou a nebo Muži divočiny, ale 
také filmy jako „Dobrý tramp Bernášek“ 
nebo zfilmovaný seriál podle komediálně 
laděné knihy V. Rady a J. Žáka – Dob-
rodružství šesti trampů aneb vzpoura na 
parníku Primátor Dittrich. 

Tramping se však stal také určitým 
osobním politickým pohledem, který 
vedl, hlavně v období 2. světové války 
a v období komunizmu, k odboji těch lidí, 
jež nesouhlasili s těmito režimy. 

A tak, jak zasáhl tramping nejednoho 
mladého člověka v různých 
koutech naší země, stal se 
i součástí života některých 
lidí na Protivínsku. Díky 
tomu vzniklo množství osad 
i kolem Protivína, jako napří-
klad Lišák, Minnetaki, Líný 
kanci nebo Černý havran. 

Co je však zajímavým 
zjištěním, je informace nale-
zená amatérským „badate-
lem“ Františkem Wolfem 
v Almanachu spolku studují-
cích „Chelčický“ z roku 1937 
na straně 77, která hovoří 
o setkání trampů z Protivína 
s legionáři v Železné Rudě, 
což by mělo být mezi lety 
1920 – 1921. 

A právě proto se rozhodli 
někteří trempové z Proti-
vínska uspořádat výstavu 
k 90. výročí první zmínky 
o trampingu na Protivín-
sku. Rád bych touto cestou 
požádal i ostatní, ať současné 
či bývalé trampy, kteří by 
chtěli svou troškou přispět 
a rádi by zapůjčili na tuto 
výstavu nějaké trampské 
nebo osadní předměty. 

Touto cestou bychom také 
rádi pozvali všechny zájemce, které láká 
romantika praskajícího dřeva v plápolají-
cím ohni táboráku!

 Pro kamarádky a kamarády trampy 
z Protivínska napsal Jan Linhart.

Ilustrační foto 
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VESTIBUL KINA
sobota 28. května od 10 do 18 hodin a neděle 29. května od 10 do 15 hodin

"POJĎME SI HRÁT" - výstava modelů vláčků a kolejišť
vystavuje Společnost přátel železničního modelářství a železnice - vstupné 20 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
středa 1. června v 17 hodin
ČR  Premiéra
ČERTOVA NEVĚSTA

Pohádka. Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě 
to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku. Ve stejnojmenné adaptaci pohádky 
B. Němcové ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. V tomhle království chybí 
ke štěstí jen následník trůnu. Král (David Suchařípa) si z toho nedělá těžkou 
hlavu, ale královna (Sabina Laurinová) se trápí a...
Mládeži přístupný, 101 minut, vstupné 50 Kč

neděle 5. června v 19 hodin
USA  Premiéra
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

Romantická komedie. Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který 
může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší. Vítejte v éře, kterou jako zářivá 
kometa zasáhla viagra a v jednom neuvěřitelném, partnerském vztahu... Komedii 
natočil E. Zwick, režisér filmů Legenda o vášni a Poslední Samuraj. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 112 minut, vstupné 70 Kč

středa 8. června v 19 hodin 
USA   Premiéra 
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Komedie. „Kam se ten svět řítí?“ Tahle otázka napadne každého, kdo pozná 
ústřední pár velmi originální romantické komedie hollywoodského veterána I. 
Reitmana. Vztah dvou bytostí určují jen dvě věci – příležitostný sex a složitý 
soubor pravidel vzájemného koexistování. Hrají Natalie Portman, Ashton 
Kutcher, Kevin Kline aj. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 108 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 12. června v 17 hodin
ČR 
FIMFÁRUM

Loutkový film. Poslední část fimfárovské trilogie. V pohádce Jak na Šumavě 
obři vyhynuli štáb odhalil pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí. 
V pohádce O kloboučku s pírkem sojčím aneb Král měl tři syny, zavolá si pouze 
dva, neboť Honzu nikdo nebere vážně... Rozum a štěstí řeší kardinální otázku, 
zda se dá žít bez rozumu nebo bez štěstí. V rámci festivalu Anifilm 2011 bylo 
vyhlášeno jako Nejlepší celovečerní film pro děti. 
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 70 Kč

středa 15. června v 19 hodin
USA  Premiéra
JSEM ČÍSLO ČTYŘI

Akční/sci-fi/thriller. Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži 
J. Smithovi (Alex Pettyfer), který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli, 
usilujícími o jeho život. Neustálé změny identity a stěhování ve společnosti 
ochránce Henryho (Timothy Olyphant) jsou příčinou toho, že je John neustále 
všude nováčkem, který nemá nikde kořeny…
Mládeži přístupný, titulky, 109 minut, Vstupné 70 Kč

neděle 19. června v 19 hodin
USA  Premiéra
ZKUS MĚ ROZESMÁT

Komedie. Plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školky, 
požádá svou věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět bývalou 
manželkou, aby mu pomohla urovnat jednu neuváženou lež. Když se mu ale 
vymstí ještě několik dalších lží, vloží se do věci i její děti a... 
Hrají Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman aj. 
Mládeži přístupný, titulky, 116 minut, vstupné 70 Kč

středa 22. června v 19 hodin
USA/Francie               Premiéra
ZDROJOVÝ KÓD

Akční/sci-fi/thriller. Když se kapitán Colter Stevens probudí v sedadle pří-
městského vlaku, netuší, kde se tam vzal. Naproti němu sedí Christina, která 
ho očividně zná. C. Stevens zjišťuje, že se probudil v těle jiného člověka. Než 
se stihne vzpamatovat, je vlak rozmetán silným výbuchem…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 75 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 26. června v 17 hodin
USA  Premiéra
MEDVÍDEK PÚ

Animovaná komedie. Celý příběh se odehrává v rámci jediného dne. Ve 
Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probouzí velice hladový 
a nemá doma žádný med. Takže se vydává ho sehnat, ale jeho cesta posléze 
nabere zcela jiný směr...
Mládeži přístupný, dabováno, 60 minut, vstupné 70 Kč

středa 29. června v 19 hodin
ČR  Premiéra
CZECH MADE MAN

Černá komedie ukazuje, jak si umí užívat čtyřnásobný držitel Českého lva Jan 
Budař. Stačí mu dát roli bohatého byznysmena a pár nahých dívek do vany. 
A heslo je: „S poctivostí leda pojdeš“. Vedle téměř k nepoznání změněného 
Budaře se objeví tmavovlasá Kateřina Brožová. Dále hrají: M. Šteindler, 
M. Písařík, Z. Srstka, E. Kočičková, T. Matonoha aj. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, 90 minut, vstupné 70 Kč

čtvrtek 16. června v 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
Keith Waterhouse: 

JEFFREYMU JE ŠOUFL
V HLAVNÍ ROLI OLDŘICH KAISER

J. Bernard, londýnský sloupkař a bohém, jehož zápas s alkoholem autor líčí, a s ním i O. Kaiser, dvojník hrdiny kusu, se vrací na jeviště v novém rouše. V Londýně 
v této hře exceloval Peter O’Toole, představení se tam dočkalo více než 1 000 repríz! V dalších rolích účinkují: K. Kaiserová, R. Novák st. /Vl. Kudla a J. Hanuš

Vstupné 240 Kč

PŘIPRAVUJEME:
čtvrtek 3. listopadu v 19.30 hodin – Dům kultury Protivín 

JAKUB SMOLÍK 
Vstupenky v předprodeji – 230 Kč, na místě 250 Kč
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Americký spisovatel Ernest Hemin-
gway kdysi řekl: „Nejsnadnější způsob, 
jak ztratit důvěru a úctu mladých, je 
dávat jim nekonečné rady.“

My příslušníci středního věku máme 
snahu uchránit své děti a vnoučata, pou-
čovat, dobře si vědomi, jak nelehký je 
životní běh. Myslíme to ale dobře. Ve 
finále si ale každý mladý musí svou 
cestu najít sám. 

Když ale pozoruji starší lidi, obyva-
tele DPS v Protivíně, v duchu si říkám: 
„Vždyť ti starší mají oprávnění mla-
dým radit.“ Zjišťuji, co zajímavých lidí 
s neméně zajímavými osudy a životní-

mi zkušenostmi žije kolem mě v DPS. 
Mnozí z nich mají své koníčky a krát-
kodobé životní cíle – četbu, cestování, 
zahrádku, kytičky – jsou věčnými „stu-
denty“ – studenty života. 

V rámci předvelikonočních akcí 
se mimo jiné sešli obyvatelé v nově 
vymalované a vyzdobené klubovně na 
velikonoční besídce. Psal se čtvrtek 
14. 4., 10 hodin dopoledne. 

Prakticky touto akcí „pokřtili“ nově 
upravené prostředí DPS. Dvacet pět 
účastníků sledovalo vystoupení těch 
nejmenších ze 2. Mateřské skoly Pro-
tivín pod vedením paní učitelky Toma-

SETKÁNÍ 
PO DVACETI LETECH
V letošním roce uplynulo 20 let, co 
Dům služeb v Protivíně ukončil svoji 
činnost. Proto se v sobotu 9. dubna 
sešly v restaraci U Provazníka jeho 
bývalé zaměstnankyně, aby zavzpo-
mínaly na staré časy u komunálu. 
Účast byla téměř stoprocentní, přišly 
i nejstarší pamětnice. Dobře jsme 
se pobavily, něco dobrého pojedly 
a popily a slíbily si, že tuto akci 
opět někdy zopakujeme.  –BH–

Foto M. Černá 

MUZEUM V NOVÉ SEZÓNĚ
V Památníku města Protivín, poboč-
ce Prácheňského muzea Písek, začala 
3. května sezóna roku 2011. Potrvá 
do konce října 2011. 
Vedle stálých expozic – historické 
a exotické přírody mohou návštěvníci 
zhlédnout tři výstavy – dvě přírodo-
vědného charakteru (nyní Mikrosvět 
viděný elektronovými mikroskopy) 
a výstavu obrazů protivínského malí-
ře Jana Čibery. 

Na Vaši návštěvu se těší správce 
muzea Věra Piklová 

nové. Přítomní měli možnost dotazů ke 
starostovi města J. Hlaváčovi, který se 
besídky též účastnil. 

 Prostředí včetně zázemí – posezení 
před domem se obyvatelům líbí, při 
pěkném počasí toto posezení využí-
vají a kochají se pohledem na okrasné 
ostrůvky před budovou, které si sami 
upravili a osázeli dřevinami a kytič-
kami. 

Při této příležitosti děkuji jménem 
svým i jménem obyvatel DPS MěÚ 
Protivín a zvláště TS v čele s vedoucím 
J. Veselým za pochopení pro potřeby 
seniorů, vstřícné jednání a podporu kva-
litnějšího života seniorů. 

Myslím si, že každé období lidské-
ho života se dá prožít plnohodnotně, 
pakliže ovšem slouží to nejcennější 
– zdraví. 

 Dovolte mi tuto krátkou zprávu 
ukončit dalším citátem. Oblíbená autor-
ka našich čtenářek – Karolina Světlá 
– řekla: „To, co způsobuje stárnutí, není 
věk, ale opuštění ideálů.“

Olga Cvrčková, vedoucí OS PS
a obyvatelé DZU (DPS)

„STUDENTEM“ AŽ DO KONCE ŽIVOTA 
aneb S JAREM V NOVÉM PROSTŘEDÍ



S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na 
co po chladných dnech všichni čekáme – hřejivé sluneční 
paprsky, probouzející se příroda a s tím i příjemnější nálada 
a radost ze života. První tráva, první květy, svěží a teplejší 
vzduch umožnil i našim dětem trávit více času mimo budovu 
mateřské školy. Vydávaly se na delší vycházky do lesa, na 
lesní paseky a palouky, kde bylo více možností pozorovat 
jarní přírodu. Deštivé dny jim pak zpříjemnila dvě divadel-
ní představení – maňásková pohádka O kačence a hraná 
pohádka O bublinkové víle.

Konec měsíce dubna byl ve znamení příprav na Veliko-
noce a malého školního výletu.

Děti si připomněly pašijový týden (poslední týden před 
Velikonocemi) a zvyky a symboly jednotlivých dní. Společ-
ně s učitelkami malovaly vajíčka, vyráběly beránky, zajíčky 
a ochutnávaly pečené mazance. Svými pracemi si vyzdobily 
prostory školy a možná také své domovy. Radostnou udá-
lostí bylo pozorování deseti živých třídenních kuřátek přímo 
ve třídách a na školní zahradě. Nejedno z dětí mělo tuto 
možnost poprvé v životě.

Poslední dubnový pátek umožnila dětem Společnost 
pro rozvoj Protivína, o. s. zastoupená ing. Jiřím Morávkem 
exkurzi ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologic-
kém ve Vodňanech, která byla pro ně zcela zdarma. Jme-
nované sdružení hradilo prezentaci i dopravu a právem mu 
patří náš dík. Pan ing. Pavel Kozák, Ph.D. velice poutavě 
a zajímavě přiblížil dětem zrod ryb a raků, jejich růst a vývin, 
péči, jakou potřebují a možnosti ohrožení, kterému jsou tito 
vodní živočichové vystaveni. Byl až překvapen, jaké znalosti 
4 – 6leté děti z naší mateřské školy o racích mají, neboť na 
jeho dotazy většinou správně odpovídaly. Jako vzpomínku 
na tento výlet dostal každý kluk i holčička obrázky a do MŠ 
pan Kozák předal omalovánky, brožurky, knihy a DVD, které 
budou využity k dalšímu rozšiřování znalostí dětí o rybách 
a rybářství.

Začátek měsíce května je jako každoročně zasvěcen 
oslavě Dne matek. K této příležitosti si děti 2. a 3. třídy při-

V pondělí 18. dubna oslavila naše škola Den Země. Slu-
níčko nám umožnilo strávit tento den v zahradě, kde na děti 
čekaly stanovišťě z živé i neživé přírody. Zde děti úspěšně 
plnily různé zábavné úkoly. 

Na tento vydařený den jsme navázali 28. dubna. Vydali 
jsme se na ekologicky zaměřený výlet do Střední rybářské 
školy ve Vodňanech. Ráno v 9 hodin pro nás přijely autobu-
sy, které nás dovezly přímo k pokusnictví, kde jsme byli oče-
káváni. Různé druhy ryb – i ta „zlatá“ spolu s raky děti velice 
zaujaly. Za krátkou básničku nebo písničku si děti odnesly 
i malé dárečky.

V pátek 6. května nás v dopoledních hodinách přijel 
navštívit divadelní spolek LUK se svým vystoupením „Med-
víďata“. Ve dnech 10. a 11. května se v naší školičce konaly 
besídky ke Dni maminek. 

pravily besídku nejen pro maminky, ale pro všechny, kdo se 
přišli podívat. Nejmladší děti z obou 1. tříd pak „maminkov-
skou dílnu“.

Na červen je plánovaná oslava Dne dětí, pěší výlety 
všech tříd do blízkého okolí, divadelní představení v MŠ, roz-
loučení budoucích prvňáčků na protivínské radnici a možná 
i něco dalšího…

Naše mateřská škola bude v době letních prázd-
nin uzavřena v době od 1. 7. do 29. 7. 2011.  –EC–

Jaro v 1. Mateřské škole Protivín

Zprávičky z druhé 
mateřské školičky

PROTIVÍNSKÉ LISTY – 9. stránka
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Již po několikáté Myslivecké sdružení Platan Protivín pro-
vedlo jarní úklid lesa od černých skládek a povalujícího se 
odpadu. Za pomoci zaměstnanců Lesů České republiky 
Ing. Míška a pana Kostohryze proběhlo vytipování lokalit 
kde se věci, které do lesa nepatří, nacházejí. Převážně se 
jednalo o lokality v blízkém okolí města Protivína. Největší 
naleziště černých skládek bylo v území zvaném Obora, 
Zadní Bor, Hájek, U Bártíků. V těchto lokalitách se převážně 
vyskytoval směsný odpad, PET lahve, igelity, sklo, železo 
a plasty, ale odváželi jsme i sedací soupravu a televize. 
Velký podíl odpadu tvořily i pneumatiky, kterých jsme našli 
51 ks. V některých úsecích lesa jsme našli i nebezpečné 
odpady, např. plechovky od barev, nádoby od motorových 
olejů a obaly obsahující neidentifikovatelný obsah. Celkem 
bylo sesbíráno a odvezeno přes 2 000 kilogramů odpadu. 
Je nepochopitelná lhostejnost lidí k životnímu prostředí, 
kteří vyhodí odpad do lesa, místo aby popojeli o kousek dál 
do sběrného dvora, kde mohou všechny zmíněné odpady 
odevzdat. 
Děkujeme za finanční pomoc Lesům České republiky, kte-
rým není jedno, co se v lese nachází. 

Vítězem fotohádanky INFOCEN-
TRA dubnového losování se stal 
pan Jiří Rudolf z Protivína. Na 
fotografii je nádvoří mezi kaplan-
kou a kostelem sv. Alžběty. Bla-
hopřejeme! V Infocentru čeká 
odměna. 

Otázka pro květen: 
Jaké je číslo popisné vily na 
fotografii? 
Těšíme se na správné odpovědi, 
které můžete zaslat do 9. červ-
na na e-mail infocentrum@
muprotivin.cz nebo nám svou 
odpověď přijďte sdělit osobně. 

▼ ▼ ▼

JARNÍ ÚKLID LESA

FOTOHÁDANKA 
INFOCENTRA PROTIVÍN
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Novinky
městské
knihovny

Ve středu 20. dubna se přišly děti 
z mateřského centra Pastelka podělit 
o radost z Velikonoc a jara se seniory. 
Zazněly jednoduchá říkadla a básně, 
také připomenutí si křesťanské tradice. 
Děti na závěr předaly babičkám kuřátka, 
která pro ně připravily spolu se svými 
maminkami. Babičky a paní Cvrčková 
nás odměnily tolika dobrotami a slad-
kostmi, že je děti v Pastelce jedí doteď. 

Děkujeme všem dětem a maminkám, 
které se na výrobě kuřátek podílely. 
Ačkoli z různých důvodů nemohly do 
DPS přijít, přesto je dělaly s láskou. 
Několik kuřátek jsme tam také nechali 
i pro klienty Horizontu, protože stále 
vyrábějí něco pro druhé, chtěli jsme 
i my je potěšit a odměnit. Žel měli již 
jiný program a nemohli se k nám osobně 
přidat.  M. Š.

Projekt „Čtení pomáhá“ společně s Českou televizí, MF DNES, Lidovými novinami 
a iDnes.cz vyhlašuje soutěž o nejlepší knihu pro děti a mládež. Hlasovat může každý 
pomocí SMS, nebo na webech partnerů. 

Unikátní projekt „Čtení pomáhá“ vede děti ke čtení i pomoci druhým, podporuje rozvoj 
čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Děti budou 
k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují 
ji na charitu. Žák, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou 
z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, 
získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí, 
které budou adresné a konkrétní. Celkem bude rozděleno každý rok 10 milionů korun. 

Městská knihovna Protivín se rovněž připojí k tomuto projektu a umožní zájemcům 
o hlasování bezplatný přístup k internetu v knihovně i v případě, že zájemce není regis-
trovaným čtenářem. 

V úterý před Velikonocemi se vydaly 
maminky z mateřského centra do ZOO 
na Hluboké. Počasí se náramně vyda-
řilo, naskládaly jsme se do aut a vyra-
zily. Samozřejmě, že se dětem líbila 
všechna zvířátka, ale myslím, že nejvíc 
si užily, aspoň ty větší z nich, krmení 
malých kozlíků. Děti umí být bezpro-
střední, a tak jim ani nevadilo vážení, 
aby zjistily, že dohromady se vyrovnají 
pumě, a ještě z toho měly radost. Po 
dobrém obědě jsme se vyřádily ještě 
na hřišti, dokončily prohlídku a odpo-
ledne se vrátily domů. Maminky možná 
trochu unavené, ale děti určitě plné 
zážitků a spokojenosti, což maminkám 
jistě vynahradilo kilometry v nohách 
a únavu. 
Těšíme se na další akce, které jsou před 
námi a zveme další maminky z Protivína 
a okolí, aby se připojily nebo se přišly 
mezi nás podívat. M. Š. 

Z NABÍDKY NOVÝCH ČASOPISŮ 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROTIVÍN

● Měsíčník GEO je prestižní magazín pro 
všechny, koho zajímá svět ve všech jeho 
souvislostech. GEO je značka žurnalis-
tické kvality v obsahu i kvalitní fotogra-
fické dokumentaci. Přináší vyčerpávající, 
impulzivní a vzrušující zpravodajství, 
dokumentuje velké události, změny, pří-
běhy a vše krásné a tajuplné na planetě 
Zemi. 

● Časopis Krásná paní je plný rozhovorů 
s lidmi z oblasti filmu, divadla, hudby, 
kultury a umění. Jako jeden z mála se 
věnuje prezentaci českých výtvarníků, 
fotografů a sochařů. V každém čísle si 
také můžete přečíst zajímavý rozhovor se 
známými i začínajícími českými módními 
návrháři a prohlédnout si jejich modely. 
Časopis Krásná paní je i o mezilidských 
a partnerských vztazích, péči o sebe 
a kosmetice, harmonii a duši, pravidelně se 
věnuje i reportážím a článkům o známých 
osobnostech. Zasloužené místo v časopise 
má i ekologie a práva zvířat. Nechybí 
ani články o vaření, bydlení a zahradě. 
Časopis Krásná paní je zkrátka o všem, 
co zajímá svobodně myslící inteligentní 
ženu, která chce být opravdu krásná. 

● Planeta Země je výjimečný časopis o pří-
rodě, jaký jinak na českém trhu nenajdete! 
Zachycuje Zemi jako jedinečnou planetu 
s dravou faunou, podivuhodnou flórou, 
bouřlivým vodstvem a mnoha úžasnými 
místy. 

● 21. století je časopisem, který populární 
formou přibližuje nejnovější poznatky ze 
světa vědy a techniky. Nechává čtenáře 
nahlédnout do výzkumných ústavů, ope-
račních sálů, přírodních laboratoří nebo 
do míst velkých archeologických objevů. 
Přináší také nové a překvapivé pohledy na 
známé případy. 

● Moje Astrologie přináší nové horoskopy 
týdenní, měsíční i roční, dále magické 
hry, články o astrologii. Můžete s námi 
proniknout do tajů numerologie, nechat 
si posílat horoskop na mobil nebo zjistit 
více od astrologů na telefonu. V nabídce 
jsou i kurzy astrologie a výkladu karet. 

● Sféra je časopis o zdraví a alternativní 
medicíně, ale nejen o přírodním léčitelství. 

Tyto časopisy si můžete půjčit domů, vypůj-
čená čísla si nechat zarezervovat. Informace 
na telefonu 382 251 806 – pondělí, středa, 
pátek – 9-11 hodin, 13-18 hodin. 

PASTELKA VÁS ZVE
✔ čtvrtek 26. května 
 od 15 hodin – hokejbalové hřiště 
 ZÁVODY NA ODRÁŽEDLECH
✔ středa 1. června 
 od 15 hodin – zahrada fary ECM 
 DEN DĚTÍ 
Zvány jsou celé rodiny s dětmi do 6 let. 

Maminky v ZOO na Hluboké

Pastelka v DPS v Protivíně

Výhercem soutěže o televizor LCD 32“, která probíhala od 1. 3. do 30. 4. 2011 
v Zahradní restauaraci Belveder byl pan Josef Brůžek z Protivína. Výherci blahopřejeme.

ČTENÍ POMÁHÁ
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Vážení a milí, malí i velcí příznivci proti-
vínského skautingu, posledních pár týdnů 
bylo na Ostrově velmi rušno, a proto bych 
vás ráda seznámila s uplynulými událost-
mi. Odehrálo se toho opravdu hodně, od 
vykradení našich kluboven neznámými 
vandaly, přes dobrodružně strávený 
víkend na Ostrově, nezapomenutelný 
výlet na Medvědí stezku na Šumavě, po 
úžasný úspěch našich skautek na okres-
ním kole Svojsíkova závodu v Písku. 

nově otevřené ZAHRADNICTVÍ v Milenovicích
od 1. května 2011

prodejní doba:
pondělí - pátek 12°° - 18°°, sobota 8°° - 16°°, neděle 9°° - 12°°

 Nabízíme trvalky, byliny, rhododendrony, jehličnany, 
roubované okrasné dřeviny, substráty... 

Milenovice 81, Protivín, 
telefon: 604 684 247, 733 382 807, 

prozelen@email.cz nebo info@prozelen.cz

AKČNÍ JARNÍ SEZÓNA PROTIVÍNSKÝCH SKAUTŮ

Začátkem dubna se konala na skautském Ostrově velká brigáda. Pomáhali malí 
i velcí a udělala se spousta práce. Nejvíce nám však dalo zabrat opravení škod, 
které nám způsobili neznámí vandalové, kteří se nám pokusili vykrást klubovny. 
Na fotografii Jára Nečas při odklízení větví. 

1. místo na Svojsíkově závodu 
S velkou hrdostí píši o úžasném úspěchu 

našich skautek, které vyhrály okresní kolo 
Svojsíkova závodu. Závod se konal v Písku 
v sobotu 30. dubna. Trasa vedla cca 4 km 
lesem z Živce na Křižatky. Protivín repre-
zentovala pětičlenná skupina skautek: Inka 
Zuzaňáková, Maruška Nováková, Veronika 
Hornátová, Anetka Procházkova a Lucka 
Klarnerová. Holky byly naprosto úžasné 
a díky své píli a skvělému nasazení získaly 
největší počet bodů. Na závodní trase bylo 
12 stanovišť, kde byly prověřeny jejich zna-

Víkend na Ostrově. Páteční schůzky 
jsou super, ale krátké. Proto jsme se 
rozhodly s dětmi strávit na Ostrově 
celý víkend. O zábavu bylo postaráno, 
hráli jsme spoustu zajímavých her, 
opékali buřty a také jsme využili čas 
pro trénování disciplín na Svojsíkův 
závod. 

O Velikonocích jsme vyrazili na výlet 
na Medvědí stezku na Šumavě. Zcela 
vyčerpaní jsme dorazili do cíle – 
zastávky ČD.

losti v uzlování, zdravovědě, stavění stanu, 
logice, poznávání květin, orientaci v terénu 
a spoustě dalších. Tohoto závodu jsme se 
zúčastnily po delší pauze a přestože jsme 

trénovaly, výhra pro nás byla překvapením. 
Z prvního místa automaticky postupujeme 
do krajského kola Svojsíkova závodu. Tak 
nám držte palce.  Ali a Jana
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V sobotu 23. dubna pořádali Stáj 
Šárka Protivín a Ranč Liberté Pro-
tivín nultý jezdecký den s koňmi. 
Akce se konala nad rybníkem Rabyň, 
na pozemku pana Talafouse, který 
pozemek ochotně propůjčil k této 
příležitosti. Jako první soutěží jsme 
začali v půl deváté ráno, drezurní 
úlohou Z1 – klus, která byla většinou 
určená pro děti, mladé jezdce a mla-
dé koně. Po této soutěži následovala 
úloha Z1, ve které jsme již mohli vidět 
zkušenější jezdecké výkony a pěkné 
drezurní cviky. Pomalu jsme se chýlili 
k obědu a před námi byla první wes-
ternová úloha – trail. Tato úloha byla 
pro diváky velmi atraktivní – byl zde 
přenos břemene, kterého se obávala 
spousta koníků a měli jsme zde mož-
nost vidět občasný pád jezdce, který 
naštěstí skončil bez újmy na zdraví. 
Dále byl k vidění průjezd uličkou, 
couvání kolem barelu a další wester-
nové úlohy. 

Jelikož zde byla spousta disciplín, 
ihned po trailu jsme se pustili do par-
kurových disciplín. Pro děti byl při-
praven parkur do výšky 30 centimet-
rů, který byl v doprovodu s vodičem. 
Publikum bylo báječné a snažilo se 
podporovat jak děti, tak jejich vodi-
če. Další nachystanou disciplínou byl 
parkur 50 centimetrů, kde byla nej-
větší účast startujících. Čas parkuru 
byl limitován, tzn. kdo se nejvíce při-
blížil stanovenému času 45 sekund 
bez trestných bodů, se stal vítězem. 
Předposlední disciplínou byl parkur 
60 – 70 centimetrů, ve kterém se 
našlo několik poníků, jak s dětmi, 
tak s dospělými a i s poníky dokázali 
konkurovat velkým koním. Poslední 

disciplínou, která se konala po páté 
hodině, byly westernové barrely. Jed-
nalo se o nejrychlejší disciplínu. Sou-
těžící zde měli za úkol v co nejrych-
lejším čase objet tři barrely a projet 
cílem. 

V každé soutěži bylo vyhlášených 
prvních pět výherců, kteří byli deko-
rováni kokardami a v rámci velikonoč-
ních svátků obdrželi malou „nadílku“. 
Výsledky jednotlivých jezdců umístě-
ných do desátého místa se na konci 
soutěže sečetla a vítězný pár jezdec-
kého dne s koňmi – Natálka Kolářová 
s pony Čertíkem, obržel pohár a dvě 
volné vstupenky do Krokodýlí ZOO 
Protivín. 

Po celou sobotní akci nám krásně 
svítilo sluníčko, divákům byl k dis-
pozici báječně vybavený stánek 
s občerstvením, který nám zařídil 
pan Plachý František ml. Děkujeme 
všem sponzorům – Stavební firma 
Š+H Bohunice, Jaroslava Plachá, 
potraviny – zelenina, Jaroslav Tala-
fous, Motorové pily a zahradní tech-
nika Vladimír Brůžek a Krokodýlí 
ZOO Protivín, bez kterých bychom 
akci nemohli uskutečnit. 

Doufáme, že se nám podařilo zajis-
tit divácky atraktivní celodenní zábavu 
a koncem léta opět budeme mít mož-
nost připravit pro jezdce příjemné pro-
středí na dalším jezdeckém dni.

 
v sobotu 28. května 2001 od 10 do 18 hodin

 

a v neděli 29. května od 10 do 15 hodin

POJĎME 
SI HRÁT

výstava modelů vláčků a kolejišť
Společnosti přátel železničního 

modelářství a železnice
vstupné 20 Kč

NULTÝ JEZDECKÝ DEN S KOŇMI
Foto Marcela Hronová
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Ve čtvrtek 28. dubna uspořádala PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA v restauraci 
Belveder posezení s harmonikou. K poslechu a tanci zahrála oblíbená kapela 
Písecká čtyřka Josefa Nováka. Tato akce má v Protivíně již dlouholetou tradici. 
Lidé se mohou sejít s přáteli, popovídat si, zazpívat i zatančit a alespoň na chvíli 
si odpočinout od všedních povinností i starostí. Jsme velmi rádi, že tak tomu bylo 
i tentokrát, rádi bychom poděkovali všem muzikantům i majiteli restaurace za 
poskytnutí prostor.  Kolektiv PROTIVÍNSKÉ SEDMIKRÁSKY

Pionýrská skupina Protivín pořá-
dá 18. ročník celoměstské osla-
vy Den Dětí. 
Sobota 4. června od 14 hodin 
v okolí chaty u Lomu. 
Vstupenkou obrázek nebo jaký-
koliv výtvor na téma „Kouzelníci 
a čarodějové“. 
Hry pro malé i velké. Budeme se 
těšit na Vaši návštěvu. 

Pionýrská skupina Protivín pořádá pří-
městský tábor, kde se i děti, které tráví 
prázdniny ve městě, mohou bavit, zažít 
plno zážitků a nenudit se u televize či 
počítače. Pro děti od 6 let do 15 let. V ča-
se od 8 do 16 hodin. Náplní budou nej-
různější sportovní hry, celodenní výlet, 
rukodělné činosti. Děti mají zajištěn tep-
lý oběd a pitný režim. Děti mají odborný 
dohled s certifikovanými instruktory. 
V termínech: 18. – 22. 7., 25. – 29. 7., 
15. – 19. 8., 22. – 26. 8. 
Cena 990 Kč/ týden. 
Přihlášky do 17. června 2011. 
Informace: Radek Lenemajer, telefon: 
731 148 301, kocandato@seznam.cz

K TANCI A POSLECHU DEN DĚTÍ 
po osmnácté 
u Chaty u Lomu

Příměstský tábor 2011 
v Protivíně
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VZPOMÍNKA
Dne 31. května uplyne 17 let, 
kdy ode mne a od svých přátel 
odešel navždy 
pan Jaroslav Jaroš. 
Všem, kteří vzpomenou 
na jeho veselou a přátelskou 
povahu, děkuje

Libuše Jarošová, manželka

VZPOMÍNKA
Dne 25. května 
uplyne jedenáct let 
od úmrtí 
pana Miroslava Brůny. 

Za vzpomínku děkuje rodina

PODĚKOVÁNÍ
Vážení, dovolte, abych jménem 

svým a jménem obyvatel DZU (Dům 
s pečovatelskou službou) poděkova-
la paní Mgr. Věře Piklové a její dce-
ři Pavle Piklové za pečlivé seřazení 
knih v naší knihovně DPS. 

Pro uživatele jsou nyní knihy seřa-
zeny podle žánrů a tím je zpřehled-
něn a usnadněn výběr literatury. 

Děkují 
Olga Cvrčková, vedoucí OS PS

a obyvatelé DPS

● Výstava obrazů akademické-
ho malíře Mgr. Karla Kupky 

 Prodejní výstava potrvá do 
18. června. V nabídce též knihy 
od autora výstavy. 

● Cestou necestou v kresbách 
ing. Heleny Mašindové 

 Výstava potrvá do 23. června. 
  Vstup zdarma. 
● 90 let trampování na Protivín-

sku 
 Zveme příznivce na vernisáž 

24. června od 17 hodin. Výsta-
va potrvá do 30. července. Vstup 
zdarma. 

NARODILI SE
❀ 5. 5. syn Jan
 Kateřině Hlinkové z Krče

❀ 7. 5. dcera Adéla Motyčáková
 Pavle Danielové z Protivína

ZEMŘEL
✝ 28. 4. Alexandr Pelleš
 83 let, Protivín

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Zleva dole: Lucie a Jan Kadlecovi s dcerou Kristýnou, Andrea a Pavel Tůmovi 
se synem Filipem, Lucie Červeňáková a Milan Vojta s dcerou Milenou, Markéta 
Lišková a Josef Souhrada s dcerou Terezou
Zleva druhá řada: Dana a Jiří Hejskovi se synem Petrem, Lenka Dvořáková a Václav 
Záveský s dcerou Terezou, Julie Pavlíková se synem Jakubem

INFOCENTRUM PROTIVÍN 
ZVE NA VÝSTAVY

V pátek 6. května se uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. 
Fotografie na stránce  J. Mošovská

První občánek roku 2011 Štěpán Plíva s tatínkem Stanislavem Plívou a maminkou 
Janou Šťástkovou

Zleva dole: Zdeňka a Jaroslav Čecháčkovi s dcerou Adélou, Lucie a Štefan Marouš-
kovi se synem Davidem, Jiřina Sobkovčíková s dcerou Nelou, Martina Pilečková 
a Martin Kroutil se synem Davidem
Zleva druhá řada: Jana Niebauerová s dcerou Janou, Lenka Kolářová a Marek 
Böhm s dcerou Terezou
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Jako každý rok jsme zahájili řadu exkurzí žáků školy do různých přírodovědně zají-
mavých lokalit. Letos první výprava do nedaleké Národní přírodní rezervace Řežabi-
nec a Řežabinecké tůně určená osmákům byla zaměřena především na botaniku 
a ornitologii. Díky ochotě zoologa Prácheňského muzea RNDr. Jiřího Šebestiána 
jsme viděli ukázku odchytu a kroužkování našich drobných pěvců. Děti si prohlédly 
i ornitologickou pozorovací stanici a naučnou stezku vedoucí rezervací. Exkurzi jsme 
zakončili prohlídkou revitalizačních prací poblíž vesnice Putim. 

Naši mladí fotbalisté se opět po 
dlouhé době vytáhli. Ve středu 28. dub-
na se v Písku na umělé trávě konalo 
okresní kolo fotbalového turnaje pro 
žáky 1. – 3. tříd základních škol – 
MC DONALDS CUP. 

Už při psaní přihlášek jsem si říkal, 
že by to letos mohlo vyjít, protože tým, 
složený z hráčů přípravek FK Proti-
vín, doplněný Tomášem Schánělcem 
(FC Příbram) a Tadeášem Vojíkem 
(FC Písek), má svou velkou kvalitu 
a potvrdilo se to. 

Kluci ve skupině postupně pora-
zili Mirotice 3:1, ZŠ TGM Písek 5:0, 
Sepekov 4:0 a Čimelice 9:0. Každým 
vyhraným zápasem rostlo nejen 
odhodlání a sebedůvěra, ale také fot-
balový výkon, takže finálového sou-
peře – ZŠ Milevsko I převálcovali 5:0. 
Nebylo vůbec rozhodující, kdo dával 
góly, protože všichni hráči hráli maxi-
málně kolektivně a s jediným cílem 
– zvítězit. Konečný hvizd rozhodčího 
po finálovém zápase znamenal nejen 
obrovskou radost všech kluků, ale také 
postup do krajského finále. 

Tentokrát se koná 1. června na Hlu-
boké a naše škola se ho zúčastní zase 
po deseti letech. Václav Křišťál

1. běh: 3. 7. – 16. 7. 2011
Kocanda, země bájí, pověstí a pohádek
Velice zajímavá, humorně pojatá celotáborová 
hra je motivována směsí českých i světových bájí, 
pověstí a pohádek. S dětmi se setká např. Odysseus, 
Perseus, Král Artuš, Praotec Čech či Bivoj, s těmi 
menšími pak Asterix a Obelix, Ježibaba nebo 
Sněhurka a na Kocandě se určitě ukáže i Dařbuján 
a Pandrhola. 
Hlavní vedoucí: „Stanley Skóťa“ – Stanislav 
Skotnica st. (21 let praxe ve funkci hlavního 
vedoucího) 
telefon: 608 964 650, 602 887 295 
e-mail: stanleyskota@seznam.cz

3. běh:
31. 7. – 13. 8. 2011
Harry Potter
Chcete zažít stejná dobrodružství jako Harry Potter? 
Najít Kámen mudrců, vyhrát Ohnivý pohár nebo 
se proletět na koštěti? Naučit se používat čáry 
a kouzla? Pomoci zvítězit v největší bitvě v ději-
nách kouzelnického světa? Porazit „Ty víš koho?“ 
Pak právě pro tebe se otevírá Škola čár a kouzel 
Na Kocandě!
hlavní vedoucí: „Lenčík“ – Radek Lenemajer, 
telefon: 731 148 301 
email: kocandato@seznam.cz

4. běh:
14. 8. – 26. 8. 2011
Robin Hood
Anglie, l. p.  1190, král Richard vede křížovou 
výpravu do Svaté Země. Vládu nad Anglií svěřil 
svému bratru Janovi, který vládne lidu železnou 
rukou. Zavádí daně, ruší dávné smlouvy, zabavuje 
pozemky a majetek. Jediný, kdo se mu dokáže vze-
přít je Robin Hood, pán z Locksley. Staň se členem 
Robinovy družiny a pomoz zastavit drancování 
a navrátit Anglii mír a řád. 
Doporučeno pro děti 7 – 15 let. 
hlavní vedoucí: „Jeníček“ – Jan Mertl
telefon: 736 754 409 
e-mail: info@kocanda.info

Přihlášky a info na www.protivin.pionyr.cz

LETNÍ TÁBOR
na Kocandě – 2011

ZAČÍNÁME S LETOŠNÍMI EXKURZEMI

Vítězství po deseti letech

PO VÍTĚZNÉM FINÁLE
Zleva stojící: Tomáš Schánělec, Vojta Sochora, Ondra Vařečka, Lukáš Hrubý. 
Zleva klečí: Honza Novotný, Vojta Štěpka, Páťa Urban, Tadeáš Bečvář, Tadeáš 
Vojík, Michal Urban
Zleva leží: Vojta Branštýl a brankář Radek Jíra
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Jiří Wolf:  díl čtvrtý
BUK A BUČINY – OPOMÍJENÝ POKLAD PROTIVÍNSKA

Informace a zvěsti čerpal autor článku 
z archivů, jako přímý účastník, nebo 
od jiných účastníků, ale i z dosle-
chu. Vše se odehrálo v letech 1960 
až 1965. V tomto období byl autor 
zaměstnancem Lesního závodu 
Protivín. 

POKROK 
PROTIVÍNSKÉHO 
LESNICTVÍ 
PO ROCE 1945

Po osvobození zdejší lesy převzal 
stát  a vlastní je dodnes. Bouřlivý rozvoj 
techniky a přírodních věd spolu s péčí 
o práci dal vzniknout promyšlenému 
a moudrému lesnímu zákonu. 

Namísto namáhavé ruční těžby 
dřeva zavedl ředitel Vondrášek – sice 
těžké – motorové pily dvoumužné. Za 
traktorem byl připojen elektrický agre-
gát z letadel a malá maringotka. Do 
práce se jezdilo traktorem až na místo. 
Zde se nechal motor běžet a natáhl se 
kabel. Dva muži řezali vodorovné i svis-
lé řezy, třetí určoval směr pádu stromu, 
čtvrtý překládal kabel. Nevýhodou bylo, 
že se pila nehodila do hustých mladých 
porostů. Mezitím se vyvinula jednomuž-
ná motorová pila, mimochodem také 
ve Vodňanech, k použití v probírkách 
a prořezávkách. Nejprve všech pět 
osádek „agregátu“ použití jednomuž-
ných pil vehementně odmítlo. V place-
ném dnu volna zhlédli v Rudolci práci 
s „jednomužkou“ a vyzpovídali místní 
dřevaře. Když po dvouměsíčním zkus-
ném použití obdrželi slíbený průměrný 
plat, velmi ochotně přistoupili k nové 
technice. Některé agregáty se využily 
k sestrojení půdních vrtáků k hloubení 
jam při sadbě a pro kůly oplocení. Na 
svoz dřeva se začaly používat náklad-
ní automobily Praga V3S a později vel-
ké Tatry. To si vynutilo intenzívní údrž-
bu a rozšiřování cest. Vznikla profese 
celoročních cestářů, kteří odstraňovali 
výtluky, čistili svodnice, příkopy i pro-
pustě. Byl k použití traktor s připoje-
ným drtičem kamene nebo zkrajova-
čem krajnic. 

Protože dřevaři – pilaři vykazovali 
nepřiměřený zisk na úkor lesních hos-
podářů, závod zřídil pilnici k výrobě 
řeziva a palet. Současně se postavil 
horní manipulační sklad v Temelíně 
a posléze v Zadním Boru velká pila. 

Přes odpor lidových myslivců byla 
v Radanech obnovena bažantnice. 
Záhy odpor pominul, protože chovní 
bažantíci k neudržení hojně prchali 
do sousedství. Výkon prořezávek se 
přísně doržoval. Konaly je většinou 
ženy z pěstební činnosti za 200 korun 
jako doplněk k celoročnímu zaměstná-
ní. Byla to dřina, brzy ji nahradili muži 
s motorovými pilami. Pro ženy zůsta-
la doplňková práce při zhotovování 
a stavbě oplocenek. (Mimochodem, 
co není oploceno dnes, mlsná přem-
nožená zvěř zničí.) Podle vzoru Zápa-
dočechů z Horšovského Týna vzrostly 
mzdy v prořezávkách na 450 až 600 
korun. 

Chloubou českého lesnictví je zho-

tovení map tzv. hospodářských sou-
borů. Jsou to lesní plochy se stejnými 
podmínkami růstu optimálních dře-
vin a jejich genetické hodnoty. Desít-
ky špičkových odborníků po dobu 
15 let vyhledávaly zachovalé části lesů, 
zde hloubily půdní sondy (chemický, 
fyzikální a biologický rozbor v labora-
tořích), sepisovaly významné rostliny 
a historii těchto míst. Vznikly tak tisí-
ce zkusných ploch v každém kousku 
Českých lesů. Dodnes máme v Evro-
pě i ve světě prvenství v této podrob-
né a totálně poctivé práci pro tvorbu 
lesů s trvalých užitím. Vše je zakotve-
no v zákoně i vyhláškách, dodržuje se 
v desetiletých hospodářských plánech. 
Vždyť každý porost a v něm každá dře-
vina je označena buď přednostně ke 
sběru semen nebo jako standardní, 
nebo je zakázáno ji množit – obnovo-
vat. Na každé vzniklé holině je určena 
nejvhodnější skladba dřevin k dobré-
mu užití, ale i ostatních funkcí lesa. 
Jsme vzorem nejen pro USA, ale i pro 
Německo, Rakousko i Francii. 

Totální požadavek na kvalitu, gene-
tiku a dodržení skladby dřevin (zavádě-
la borovice, modřín douglaska a opět-
ně vyhynulá jedle) si vynutil nespoléhat 
na nákup sazenic. Založila se školka 
v Netolicích, Bavorově a na výjimečně 
příznivém místě v Bukách za Těšíno-
vem. Poslední byla zrušena záhy ne 
štastným zřízením vojenské tankové 
střelnice za Těšínovem s významným 
omezením pohybu osob. Vznikla velko-
školka ve Skalách. Ve velmi plodných 
bučinách se počaly sbírat bukvice 
setřásáním do plachet pomocí traktoru 
(lesník Bohuslav) a vysévaly se v růz-
ných školkách. Panenské buky z Hor 

rostou namísto parkosků z parků po 
celém území. Každé semeno a vypěs-
tované sazenice jsou přísně evidované 
až na místo výsadby. Ujímavost saze-
nic přesahovala 90 procent a vznikaly 
lesy pestré, smíšené k udržení přízni-
vého prostředí lesů. 

VLOŽKA
Když vojsko předložilo lesníkům 

plán střelnice v Těšínově, lesníci odmít-
li. Příliš velké území v lesích nepřístup-
né v době střelby a škody na rozstří-
lených stromech. Neuspěli. Lesníci se 
připojili k protestům majitelů pozemků, 
kudy měla být zřízena příjezdová cesta 
tankům, opět neuspěli. Spolu s dráhou 
napadli dopravu tanků po kolejích. Pod 
velkou zátěží budou kolejnice pras-
kat. Neúspěch. S JZD protestovali, že 
na ploše střelnice nebudou splněny 
dodávky – neuspěli. JZD mělo dodávky 
snížené a ještě na střelnici hospodaři-
lo. Vyvolali jednání přímo mezi ministry. 
Vznikla z toho ukázka, kdy z palebné 
čáry bylo vystřeleno 5 000 světelných 
nábojů, což jsem osobně kontroloval. 
V okolí byly hlídky lesník-voják až do 
Všeteče a Kaliště. Všechno v pořádku. 
V okolí nebyla vhodná náhrada střelni-
ce. Ještě dnes je území vojenské, ros-
tou tam divoce plevelné dřeviny jako 
kryt pro divočáky. Nechcete si díl kou-
pit, nebo pronajmout?
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nová 

AUTOŠKOLA 
Drahomír Vítovec 

zahajuje výuku 
a výcvik nových řidičů 

všech kategorií ve Vodňanech 

Zkoušky možné vykonat 
ve Vodňanech 

i v Českých Budějovicích 
Uplatňuji zaváděcí ceny

Bližší informace ✆ 721 409 760 

„Memoriál Petra Voka aneb Na třeboň-
skou šlapku vytáhni i babku“, takový název 
mělo zahájení letošní cykloturistické sezóny 
v našem kraji. Nadace Jihočeské cyklos-
tezky navázala na aktuální „Rožmberský 
rok“ a vybrala pro otevření sezóny oblast 
s rožmberskou minulostí – Třeboňsko. 
Tento rovinatý kraj s mnoha rybníky, včetně 
největšího Rožmberka, je rájem cyklistů. 
Tady můžou jezdit na kole všichni bez 
rozdílu věku, tedy i babky. 

V sobotu 30. dubna ráno se nás sešlo 
šest z Cykloklubu Rafanda a pět z Cyklo 
Zastávky. Cyklobus z Písku přijel přesně 
a vypadalo to, že od rána bude všechno 
klapat. Po zaparkování autobusu v Třeboni 
jsme sedli všichni na kola a jeli na náměs-
tí, kde byl start jízdy. Sešly se zde možná 
tři stovky cyklistů. A proč ne, sluníčko se 
vyklubalo z mraků a slibovalo, že bude svítit 

celý den. Bylo celkem teplo, prostě ideální 
počasí na cykloturistiku. 

Účastníky přivítal hejtman Jihočeského 
kraje pan Jiří Zimola spolu se starostou 
města Třeboň panem Houdkem a ředite-
lem Nadace Jihočeské cyklostezky panem 
Votřelem. Všichni popřáli cyklistům pěkný 
zážitek z jízdy a poté následovalo pře-
kvapení. Ke kašně přichází sám pan Petr 
Vok s Rožmberka doprovázen cyklistou 
s historickým kolem. Vystoupal na schody 
kašny a oficiálně zahájil cyklistickou sezonu 
v Jižních Čechách. Jeho přítomnost zpestřila 
úvod této akce. 

Po zahájení jsme všichni sedli na kola 
a zamířili k hrázi rybníka Svět. Míjeli jsme 
sochu Jakuba Krčína z Jelčan, který vítá 

návštěvníky, kteří míří po hrázi k Schwar-
zenbergské hrobce. Nás ale vedla trasa 
na hráz Opatovického rybníka a dále po 
cyklostezce k Pekelné bráně. Pokračovali 
jsme po turistické stezce až na hráz ryb-
níků Ženich a Nový Vdovec. Na hrázi nás 
upoutaly mohutné duby, kterými je hráz 
roubená. Z některých zbyla jen torza, ale 
i to byla pastva pro oči i fotografické záběry. 
Dost fotografování, musíme pokračovat dál. 
Po chvilce odpočinku se nám ostatní nějak 
vytratili, a tak jsme vyrazily dál samy. 

Při výjezdu z Novosedel nad Nežárkou 
jsme přehlédly modrou značku a udělaly 
jsme si tradičně jeden „okroužek“ navíc. To 
nás nemůže nijak překvapit. Po kombinaci 
polní a asfaltové cesty jsme přijely k zámeč-
ku Jemčina. Tady jsme se setkaly s cyklisty 
z Cyklo Zastávky. V místní restauraci jsme 
si objednaly jídlo, protože se ozýval hlad. 

To jsme netušily, že budeme hodinu čekat 
jako v čekárně. Když jsme si prohlédly 
okolí zámečku a uspokojily naše chuťové 
buňky, vydaly jsme se na další putování 
tímto malebným krajem. 

 Romantika šla stranou, když asi po dvou 
kilometrech Hela zjistila, že má prázdné 
zadní kolo. Nic naplat, musely jsme zasta-
vit a chystaly se opravovat. Právě kolem 
projížděli cyklisté z Písku. Jeden kolega 
nabídl pomoc a duši vyměnil. Poděkovaly 
jsme a pokračovaly dál. 

 Blížily jsme se ke dvoru Hamr, když 
se obloha zatáhla a najednou začalo pršet. 
Ovšem netrvalo to dlouho, byla to přeháňka. 
Další nás zastihla na hrázi rybníka Rožm-
berk. Foukal silný vítr a vypadalo to, že nám 

podrazí kola. Když se ozvalo hřímání, rychle 
jsme od rybníka mizely. Ani jsme se na hrázi 
nemohly moc rozhlížet. Škoda, je odtud krás-
ný pohled na náš největší rybník, jehož obzor 
uzavírá panorama města Třeboně. 

 Blížily jsme se k závěru a spěchaly 
jsme, protože na obloze se stále střídaly 
černé a modré mraky. Zbývalo nám jen pár 
kilometrů do cíle a hlavně jsme se těšily 
na sladkou tečku v podobě dobré zmrzli-
ny. Před cukrárnou jsme se zase všichni 
Protivínští sešli. Když jsme z třeboňského 
náměstí odjížděli k autobusu, mysleli jsme 
si, že máme jízdu šťastně za sebou. Pravda 
byla ale jiná. Hela jela, přední kolo zasyčelo 
a bylo prázdné. Vypila si pohár smůly až do 
dna. Napřed zadní a teď přední kolo. Tomu 
se říká „pech“. K autobusu dovedla kolo 
pěšky. Letošní zahájení cyklosezóny se nám 
určitě vryje do paměti. Jana Kalusová

ZAHÁJENÍ CYKLOSEZÓNY
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Takhle vypadá skóre KP žen JAFA Pro-
tivín. Čtyři zápasy a z nich čtyři body 
nejsou zrovna příznivým výkonem pro 
působení protivínské JAFY v jarní části 
soutěže KP žen. 

V prvním zápase jsme na domácí 
půdě v Protivíně přivítali tým hráček 
z Lažiště. V prvním poločase jsme po 
hrubých chybách inkasovali tři bran-
ky, v druhém poločase jsme pozměnili 
sestavu, ale moc nám to nepomohlo. 
I přesto, že hostující tým holky přehrá-
valy fyzicky, nepodařilo se nám změnit 
skóre, které při závěrečném hvizdu bylo 
0:3. Některé hráčky soupeřek z tohoto 
utkání odcházely s křečovými bolestmi 
v nohách, ale ukázaly svého bojovné-
ho ducha a hráčskou vyzrálost. Šance 
jsme si sice vypracovali, ale nervózními 
koncovkami jsme promarnili veškeré 
možnosti. Především neproměněné šan-
ce Denisy Pečené v 35. minutě a Adély 
Šariské z minuty 43. velmi mrzely. 

Druhý zápas v Kolodějích už vypadal 
zcela jinak. Po celou dobu utkání jsme 
měli převahu, ale nebyl nikdo v týmu, kdo 
by tohoto stavu využil a přivezli jsme si 
jeden bod za remízu 0:0. Opět se ukázala 
nesehranost a projevila se neúplnost týmu 
v útočné řadě. Velmi aktivní v celém zápa-
se byla Magda Melková a svým výkonem 
překvapila navrátivší se Andrea Honzíko-
vá po vleklých zdravotních problémech. 

 Další zápas se opět odehrál na proti-
vínském hřišti a jako hosty jsme přivítali 
hráčky z Tábora. Na zápas jsme se připra-
vovali nácvikem herních situací, které se 
viditelně osvědčily. Nepřítomnost klíčo-

vých hráček v našem týmu pro zdravotní 
a rodinné důvody byla nahrazena chutí 
do hry, snahou a disciplinovanou hrou 
ostatních hráček, bohužel jsme tohoto 
nedokázali využít ani ve vyložených 
šancích Jarošové, Pečené a Chumanové 
hned v prvních patnácti minutách. Po 
těchto neúspěších hra z naší strany zner-
vózněla. Po sporné situaci v pokutovém 
území zavánějící faulem na brankářku 
se podařilo soupeřce Smržové dát gól za 
záda domácí brankářky Klomfarové. Na 

0:2 zvýšila 
z třímetro-
vého ofsaj-
du Pěcho-
vá. Reakcí 
n a  t e n t o 
stav byl krásný gól Denisy Pečené 
v 82. minutě. Ani po obrovském tla-
ku v celém druhém poločase, kdy jsme 
soupeřky uzavřeli na jejich polovině 
nedošlo ke střelení dalších gólů, a tak 
utkání skončilo smutným výsledkem 
1:2. Nutno dodat, že toto utkání nebylo 
úplně povedené ani v případě výkonu hl. 
rozhočího. Ale i to k fotbalu patří. Prostě 
i „muži (rozhodčí) mají své dny“. 

 Že hrát fotbal umíme, jsme předvedli 
v následném utkání opět doma v Protivíně 
proti Jindřichovu Hradci. Pěknými akce-
mi a celkovým herním projevem jsme 
ukázali přihlížejícím divákům, jak vypadá 
hra na jednu branku. S velkým štěstím 
několikrát zabránila brankářka soupeřek 
inkasování gólů do sítě branky, kterou 
střežila. Změnit stav a hlavně skóre se 
rozhodla až kapitánka domácích Petra 
Říhová, když hezkou pohotovou střelou 
z hranice velkého vápna poslala nechy-
tatelně míč za záda hostující gólmanky 
do sítě. Ani neustálý tlak však nevedl ke 
vstřelení další branky a utkání skončilo 
1:0 pro domácí. 

Další utkání sehrajeme v Českých 
Budějovicích – Mokrém. 

Ve výsledkové tabulce KP se po 
čtyřech jarních kolech JAFA propadla 
na 5. místo se ztrátou jednoho bodu na 
4. Borovany. 

Ve čtvrtek 28. dubna mohli naši závodníci z řad oddílu Taekwon-
do Protivín díky panu Jeklovi ukázat své umění na setkání 
bývalých zaměstnanců ČZM a OM. Přestože prostory v R-erku, 
kde se konalo setkání, nedovolují ukázat vše z velkého umění dětí, 
byla exhibice velmi úspěšná. 

Děti pod vedením trenéra Milana Zobala předvedly ukázky 
technických sestav doplněných hudbou, prvky sebeobrany, umění 
s nunchakami a různé přerážecí techniky. Své umění předvedli jak 
ostřílení borci, tak řada nováčků. Všichni byli nadšeni, že někdo 
v Protivíně stojí o to, podívat se, co se svojí poctivou dřinou naučili. 
Vše, co děti předváděly, používají při svých častých soutěžích po 
celé České republice i v zahraničí. Bylo by pro ně velkou ctí, kdyby 
i jiné organizace, spolky nebo i soukromé osoby, využily možnosti 
takovouto exhibici podpořit na svých akcích. Z vlastní zkušenosti 
mohu jen vřele doporučit, stojí to za to. 

 Děkujeme všem zúčastněným za opět výbornou reprezentaci 
svého klubu a organizátorům za výborné pohoštění pro děti u pana 
Rychtáře.   Pepíno

Na snímku z utkání s JH v nejen her-
ním, ale především generačním sou-
boji s jistotou brání útokům soupeřek 
Iveta Kolešová. 

ČTYŘI KU ČTYŘEM

EXHIBICE TAEKWONDISTŮ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Fotbalové informace

Máte něco doma, 
co Vám překáží 

a někomu by mohlo být užitečné?

zajišťujeme 
KOMISNÍ PRODEJ
autosedaček, bruslí, hraček, 

jízdních kol, kočárků, oblečení 
a dalšího zboží

Po předchozí osobní, 
nebo telefonické domluvě na čísle 

608 413 211 
s Evou Zelenkovou

Dubnové zápasy začaly pro Proti-
vín šokem. Vedení přehlédlo ukončení 
hostování Romana Vierera v prosinci 
a ne v červnu, jak předpokládalo. Při-
šlo se na to až před zápasem v Kato-
vicích. Navíc i Katovice během zápa-
su poslaly do hry střídajícího hráče, 
který nebyl v zápisu. Do té doby to 
byl fotbal uprostřed hřiště. Domá-
cí hráč byl vyloučen, protivínským 
mužstvem se nesla zpráva o kontu-
maci a výsledkem byly 3 branky v síti 
hostů a jasná prohra 0:3. Kontumace 
nepřišla, naopak zkontumován byl 
zápas Protivín – Zliv v neprospěch 
domácích. Následoval peněžitý trest 
a tresty pro vedení mužstva. V takové 
atmosféře zavítali do Protivína hrá-
či Netolic. K záchranářskému utká-
ní nastoupili pouze s deseti hráči, 
na jednoho čekali asi do 20. minuty. 
Protivínští přesilovku zdárně zúročili 
po deseti minutách, kdy zaznamenal 
jediný gól zápasu matador Michal 
Remta. Po srovnání počtu hráčů se 
opticky hra vyrovnala, ovšem gólové 
příležitosti měli stále domácí, kte-
ří však nedokázali přesně zakončit. 
Hosté hrozili především střelami ze 
střední vzdálenosti. Při dvou z nich 
se vytáhl domácí brankář Kubička. Ve 
druhém poločase byla hra obdobná 
jako v prvním. Protivínští hostující tým 
do žádné vážné příležitosti nepustili 
a bohužel pokračovali v neproměňo-
vání příležitostí. Další utkání s týmem 
ze spodku tabulky přišel další týden. 
V Blatné se Protivínským moc neda-
ří. Nastoupili, jako by to chtěli změnit 
a v úvodu vedli brankou Čecha po 
rohu Říhy. Po hrubé chybě obrany 
soupeř brzy vyrovnal. Vorel krásnou 
střelou za hranicí šestnáctky znovu 
strhl vedení na stranu Protivínských, 
další hrubka v hostující obraně zna-
menala vyrovnání do šatny. Ve druhé 
části si už žádnou příležitost nevy-
pracovalo ani jedno mužstvo, takže 
remíza byla zasloužená. V dalším 
zápase Protivínští přivítali na domá-
cím hřišti hráče Strakonic. Domácí 
byli od začátku nebezpečnější. Již 
ve 14´ vychytal hostující brankář 
Rojík hlavičku Remty. Po následném 
rohovém kopu zakončoval opět Rem-
ta, ovšem tentokrát těsně přestřelil. 
Další velkou příležitost zlikvidoval 
znovu hostující brankář, který doká-
zal zareagovat na hlavičku Škody 
po trestném kopu Říhy. Následoval 
rohový kop a ke koncovce se dostal 
opět Škoda, tentokrát hlavou jen těs-
ně nad branku. Ve druhém poločase 
se hra nezměnila. Protivín se snažil 
překonat hostujícího brankáře Rojí-
ka, ale marně. Vychytal samostatný 

průnik Vorla, pak minul prázdnou brá-
nu Vojta. Nedáš – dostaneš, prosadili 
se hosté. Po povedené křídelní akci 
z levé strany osamocený Chalupa 
s přehledem zakončil na 0:1. Protivín-
ští se nevzdávali a po minutě vyrovnal 
Vorel. Potom prováhal svou příležitost 
Remta, který ztroskotal opět na hos-
tujícím brankáři. V další příležitosti se 
už Remta prosadil hlavou a stanovil 
výsledek na 2:1. Utkání v Branicích 
s Milevskem B začalo velmi opatr-
ně. Až v 18´ poprvé zahrozili domá-
cí dvakrát po rohových kopech, ale 
v cestě jim stál Kubička, který dokázal 
zareagovat a nebezpečné střely hla-
vou vytěsnit mimo branku. Protivínští 
se snažili o rychlé proti útoky, ovšem 
vždy selhali v zakončení. V prvním 
poločase Kubička dokázal zlikvido-
vat dvě velké šance domácích. Druhý 
poločas přinesl zlepšenou hru hostí, 
i přesto byli nebezpečnější domácí. 
Kubička musel vytasit další dva skvě-
lé zákroky, a tak udržel šance Proti-
vína na bodový zisk. Bohužel potom 
neodhadl dlouhý míč, který neudržel 
a Dvořák mohl pohodlně vsítit na 1:0. 
Protivínským se bez bodu odjíždět 
nechtělo a snaha o vyrovnání byla 
úspěšná. Po nádherné kolmé při-
hrávce z poloviny hřiště od Vaška se 
prosadil Remta, který tak korunoval 
svůj velmi dobrý výkon a zařídil remí-
zu 1:1. 

B tým pod novým vedením ješ-
tě neprohrál. V domácím zápase 
s mužstvem Chyšek byl k vidění vel-
mi slušný fotbal. Góly ale padaly až 
v závěru. Nejdříve se ujali vedení hos-
té, potom domácí vyvinuli velký tlak 
a výsledek otočili. Branky střílel Říha, 
který přišel pomoci, když nemohl 

nastoupit za „A“. V Hrazánkách zvítě-
zili Protivínští 4:2. Dostali se do dvou-
gólového vedení, které udrželi až do 
konce, přes obdržené branky. Góly 
stříleli Sládek, Ruczkowski, Ji. Křišťál 
a Jíra. Domácí zápas se Sepekovem 
měl podobný průběh jako předcháze-
jící. Vyrovnaný zápas, hosté se ujali 
vedení, Protivínští v závěru výsledek 
otočili a zvítězili. Kučera z penalty 
vyrovnal a Jíra v závěru šikovnou 
tečí zajistil 3 body. Na Hradišti vedli 
Protivínští dlouho 1:0 hlavičkou Jelín-
ka, soupeř dokázal pěknou střelou 
v závěru utkání vyrovnat, jinak bran-
kář Hanzlík domácí vychytal. Celkově 
bylo utkání velmi vyrovnané s řadou 
šancí na obou stranách. 

V dalším domácím zápase s out-
siderem přeboru Kostelcem se Pro-
tivínští dlouho trápili. Vázla kombina-
ce, šancí bylo pomálu, takže většina 
fanoušků sledovala televizní hokej 
ČR – Rusko. Kostelec ve druhé čás-
ti první střelou na branku skóroval, 
Bartuška brzo vyrovnal. Pak šli hosté 
dvakrát z poloviny hřiště na Hesouna 
úplně sami, ale naštěstí zakončovali 
vedle. Protivín zabojoval a po hezké 
akci J. Křišťál nadvakrát otočil skóre 
a vzápětí Němeček zpoza šestnáctky 
prostřelil hostujícího brankáře a bylo 
rozhodnuto. 

Podrobné výsledky mládežníků 
dnes nenajdete. Chci vás odkázat na 
webové stránky FK, kde se dozvíte 
vše ze života klubu. Odkaz je www. 
fkprotivin.cz Václav Křišťál

Stolní tenisté Slavoje Protivín „C“ se 
stali vítězi okresního přeboru. Po skon-
čení základní části se první čtyři mužstva 
utkala v Play off. Slavoj „C“ jako vítěz 
základní části se utkal se čtvrtými Svat-
kovicemi. Ty ovšem nedaly na první kolo 
Play off mužstvo dohromady a oba zápasy 
ve prospěch Slavoje vzdaly a Slavoj se 
tak bez boje dostal do finále soutěže, kde 
se utkal s Mirovicemi, které postoupily 
do finále přes Písek. K prvnímu utkání 
zajížděl Slavoj do Mirovic a po výsled-
ku 15:3 pro Slavoj se vlastně rozhodlo 
o celém vzájemném souboji. Následující 
odveta byla již formalitou a domácí výh-
ra 13:5 dokončila tažení Slavoje „C“ za 
přebornickým titulem. Třetí místo obsadil 
Písek a čtvrté Svatkovice. Druhý tým 
Slavoje v okresním přeboru, Slavoj „D“, 
obsadil místo páté. 
FINÁLE:
Mirovice : Slavoj „C“  3:15
(Vařečka P. 4, Zoch 4, Lednický 3, Vařeč-
ka K. 2, debly Vařečka P. – Zoch, Vařečka 
K. – Lednický)
Slavoj „C“ : Mirovice 13:5
(Vařečka P. 4, Zoch 4, Vařečka K. 3, debly 
Vařečka. – Zoch, Vařečka K. – Soumar)

 Karel Vařečka
 

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Největší dobro, které ...1. tajenka (1., 2. a 3. díl), není se podělit o své bohatství, ...2. tajenka jim jejich vlastní.“
(Benjamin Disraeli) Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. června 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Redakce se omlouvá za minulou křížovku. Tajenka neodpovídala otištěné křížovce. 
Nebylo tedy možné vylosovat výherce. 

Taekwondisté uspěli 
na SCORPIONS CUPU

V sobotu 16. dubna se konal již 7. roč-
ník Scorpions Cup v Olomouci v taekwon-
do – sportovním boji. Turnaj byl počítán 
do národní ligy, což bylo znát na počtu 
zúčastněných. Celkem závodilo 250 spor-
tovců z Polska, Slovenska, Litvy, Maďar-
ska a klubů České republiky. Protivínští 
taekwondisté byli zastoupeni šesti borci, 
kteří se svými výkony vůbec neztratili 
a probojovali se až do finále. Všichni měli 
ve svých váhových kategoriích minimálně 
16 závodníků. 
VÝSLEDKY:
1. místo Adéla Kubičková 
3. místa Daniel Trubka, Martin Doubek, 
Zuzana Doubková, Jakub Chudomel
4. místo Jaroslav Šídlo

čtvrtek 16. června 
od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Keith Waterhouse

JEFFREYMU JE ŠOUFL

      v hlavní roli 
OLDŘICH KAISER

V této tragikomedii se Jeffrey Ber-
nard, sloupkař a bohém, probudí 
v proslulé hospodě Coach and 
Horses v londýnské čtvrti Soho, 
kde ho hospodský omylem zavřel. 
V sérii komických výstupů Jeff-
rey, který čeká na hospodského 
Normana, rekapituluje svůj život 
a snaží se dobrat jeho smyslu. 
Představení nechybí ani typické 
improvizace a mnohoznačná hra 
s diváky. Hra se vrací na jeviště 
v „novém rouše“.
V dalších rolích účinkují Karolina 
Kaiserová, Rostislav Novák starší. 
a Jaroslav Hanuš
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Chcete se seznámit?

Máte manželskou krizi?

www. Vztah. info
Jiná cesta ke šťastnému vztahu!

V sobotu 30. dubna pořádal TJ Slovan Bohnice mezinárodní závod s olympijským bodovým koofici-
entem PRAGUE CUP 2011 a v neděli 1. května mezinárodní závod INTERNATIONAL CUP. Z protivín-
ských závodníků se zúčastnil pouze Honza Svoboda a potvrdil, že s bikrosaři z Protivína to soupeři nemí-
vají lehké. V sobotu od kvalifikačních jízd dojížděl na prvním a druhém místě a snadno si vybojoval finále. 
Ve finálové jízdě odstartoval jako poslední, ale v druhé zatáčce už byl na čtvrté pozici. Bohužel 
v souboji o další místo pád zastavil jeho postup a zbylo na něho pouze 8. místo. V neděli si ovšem 
spravil chuť a po celý den podával stejně vyrovnaný výkon jako předcházející den. Ve finále opětovně 
nedal dobrý start, ale po výjezdu z první zatáčky už byl na druhém místě. Dokázal se přiblížit na 
prvního jezdce, ale v cíli se ho už přespurtovat nepovedlo. Takže v celku dobrý víkend pro Protivín, 
jedenkrát 8. místo a jedenkrát 2. místo.
 

Na pozvání starosty z Buku u Vim-
perka se zúčastnili stolní tenisté Slavoje 
Protivín – Ivana Marková, Jiří Macháček, 
Milan Soumar a spolu s nimi i bývalí hráči 
Slavoje Zdeněk Monzer a Láďa Novák tra-
dičního turnaje ve stolním tenisu. Za účasti 
šestnácti hráčů se po vyrovnaných bojích 
podařilo prosadit na stupně vítězů právě 
„Slavojákům“. 

Vítězství vybojovala Ivana Marková, 
druhé místo obsadil Jirka Macháček a Milan 
Soumar obsadil místo osmé. Ve vyrovnané 
konkurenci se neztratili ani Zdeněk Monzer, 
který skončil těsně pod stupni vítězů na mís-
tě čtvrtém a Láďa Novák dvanáctý. 

Část našeho týmu se vydala v sobo-
tu velmi brzy ráno na dlohou cestu do 
Štrasburku. Cesta proběhla bez problémů, 
a tak již před polednem jsme čekali před 
halou na registraci. I tady jsme vše zvládli. 
Sobotní zápasy měl před sebou jen Kuba 
Chudomel. Vše probíhalo na minuty přes-
ně, a tak jsme si říkali, že bychom se měli 
z toho poučit. Po zhlédnutí „Pavouků“ nás 
ale přešel humor, protože jeho kategorie 
byla jako vždy nejvíce obsazena. A nastu-
poval hned na druhý zápas. Nastupoval 
s velkým odhodláním a taky to dal najevo. 
Začal okamžitě vyhrávat a udržel si to 
s velkým bodovým rozdílem až do konce. 
Tím si ale naštval rozhodčí. Po několika 
protestech, které proti nám vznesli, nastou-
pil do druhého boje. Jeho soupeř byl opět 
o hlavu větší, ale i tak se nelekl. Začal opět 
s vervou, ale když mu nebyl připsán ani 
jeden bod a soupeři začali naskakovat, aniž 
by zvedl nohu na vestu, věděli jsme, že je 
to konec. Dál už neměl šanci. Tady nás 
hned napadlo, že občas lamentujeme nad 
rozhodčími u nás, ale zlatí naši rozhodčí. 
Přesto, že to bylo bez medaile, pochvalu 
za předvedený výkon si zasloužil. Ten den 
jsme měli před sebou už jen registraci na 
nedělní zápasy, které čekaly na Zuzku 
a Martina Doubků. Navečer jsme se pře-
sunuli na hotel a udělali jsme si večerní 
procházku městem. 

Ráno jsme se přemístili opět do haly 
a netrpělivě čekali na „Pavouky“. Kon-
kurence byla opět velká, a tak oba měli 
před sebou několik zápasů. První zápas 
měla Zuzka. Vyzbrojena speciální helmou 
a trošku i obavami nastoupila do boje. 
Snažila se, kopy na hlavu byly krásné, 
akorát tam chyběla přesnost a tvrdost, 
způsobená tou obavou. Přestože předvedla 
krásný boj, své soupeřce na body podlehla. 
Po ní nastoupil Martin. Ten byl rozhodnu-
tý, že tu svoji smůlu již konečně prolomí. 
Jeho soupeř byl také o dost větší než on, ale 
nedal se. Rval se hned od začátku a byl to 
velice napínavý boj. Na body stále neroz-
hodný, chvilku vyhrával o bod soupeř, ale 
pak převzal vedení Martin. Těsně před 
koncem však zabodoval soupeř a převzal 
vedení. Naše hlasivky vzaly za své. Řvali 
jsme jak to jen šlo, ale bohužel se Martino-
vi již nepodařilo skóre zvrátit zpět ve svůj 
prospěch, a tak soupeři také podlehl. 

Sice jsme jeli domů tentokrát bez 
medaile, ale naplněni dobrým pocitem, že 
i ve světě jsme dobrou konkurencí ostat-
ním bojovníkům. 

 Další turnaj, kterého se slavojáčtí 
„profíci“ zúčastnili, pořádali myšenečtí 
„amatéři“. V místní hospůdce se devět 
hráčů utkalo systémem každý s každým. 
V přátelské atmosféře a za podpory „pivní 
kůry“ se vytříbilo toto pořadí:
 1.  Jiří Macháček
 2.  Ivana Marková
 3.  Jan Tománek
 4.  Zdeněk Monzer
 5.  Jan Mráz
 6.  Ladislav Novák
 7.  Michal Novotný
 8.  Jan Zeman
 9.  Jiří Jirotka
 Po předání medailí za první místa byli 
oceněni i „kanárci“ Jan Zeman a Jiří Jirot-
ka. 

 Ivana Marková 

V neděli 10. dubna se konal první ročník 
TAEKWONDO – Kolín Cup v poomse 
(technické sestavy). Zúčastnilo se celkem 
130 soutěžících z 15 oddílů z celé České 
republiky. Technické sestavy díky své nároč-
nosti a podpoře mistrra Youn Jae Lee a celého 
reprezentačního týmu se těší v ČR stále větší 
oblibě a hlavně je může cvičit každý v každém 
věku. Z našeho oddílu závodily Zuzana Doub-
ková a Martin Doubek. Zuzka i Martin jsou 

Na fotografii Jan Svoboda s číslem 14
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zkušení závodníci a oba dali o sobě vědět, 
i když měli každý ve své kategorii 16 cvičí-
cích. Zuzka se snažila o boj o finále, ale nako-
nec o dvě desetiny bodu z toho bylo krásné 
3. místo. Martin se bohužel neprobojoval do 
dalších bojů o jednu desetinu bodu a skončil na 
10. místě. Ve dvojicích si protivínští taekwo-
nodité vedli dobře, ale též pár desetin bodu je 
dělilo od 3. místa. 

Celá akce byla doprovázena ukázkami 
korejského bojového umění taekwondo, 
Hapkido (sebeobrana), Bonsul (boj s tyčí), 
Mogusul (nunčaky), Komdo (boj s mečem). 

PRVNÍ ROČNÍK


