
ROČNÍK XX ● číslo 6 ● červen ● 15  Kč

Dne 4. června proběhlo na výstavišti 
v Č. Budějovicích předávání cen v soutěži 
CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY pořádané 
REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU. Jedná 
se o soutěž regionálních potravinářských pro-
duktů z firem vyrábějících na území Jihočeské-
ho kraje, jež je součástí DNŮ PIVA. Výrobky do 
soutěže musí splňovat několik přísných kritérií. 
Jedním z hlavních je používání surovin z regi-
onu. Komise odborníků vybere v jednotlivých 
kategoriích vítěze a těm je přidělen certifikát 
kvality. V silné konkurenci protivínská firma 
získala ocenění nejvyšší za cukrářský výrobek 
LHENICKÉ JABLKO VE VANILCE. Certifikát 
převzal z rukou Jiřího Zimoly, hejtmana Jiho-
českého kraje, pan Josef Kubička, výrobní 
ředitel firmy KLAS. Toto ocenění není první, ale 
již třetí v posledních pěti letech trvání soutěže. 
Tento výrobek získal již před týdnem certifikát 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA.

Úspěch je oceněním kvalitní práce všech 
zaměstnanců firmy a zároveň dalším zviditel-
něním našeho krásného města Protivína. 

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi seznámit vás s některými investičními akcemi, které se městu 
podařilo zrealizovat a tím zlepšit prostředí ve městě a přilehlých obcích.
Zejména se nám podařilo vybudovat tři dětská hřiště v obcích Milenovice, 
Chvaletice a Těšínov. Dále byla dokončena kanalizace v Maleticích. Ve 
městě se podařilo zrekonstruovat dva městské byty a úpravu nábřeží před 
hotelem Blanice. I přes ekonomicky složité období se nám daří úspěšně 
zlepšovat životní komfort našich obyvatel.
Máme naplánované další investiční akce, které bychom měli realizovat 
v průběhu II. pololetí. 
A to zejména:
– kanalizaci v Myšenci, včetně nové vozovky
– levobřežní kanalizaci v Protivíně
– přepojení a optimalizaci plynových kotelen
– tři nové byty v prostorách bývalých kotelen
Je samozřejmě mnoho dalších drobných investic, které se průběžně 
realizují.
Věřím, že těmito investicemi se posune naše město zase o kousek dále.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Upravené nábřeží a parkovací plochy u hotelu

Milenovice

Těšínov

Chvaletice

Další výrazný úspěch firmy 
KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍNZASE O KOUSEK DÁLE...
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
DRUHÝ ROČNÍK PŘEBORU

Ve středu 25. května se na atle-
tickém stadiónu v Písku uskutečnil 
2. ročník atletického přeboru žáků 1. 
– 5. ročníku, kterého se samozřejmě 
zúčastnili i žáci protivínské školy. 
1. – 2. ročníky závodily ve sprintu 
a hodu, 3. až 5. ročníky už ve všech 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

Základní škola Protivín 

pořádá 

v sobotu 10. září 2011 zájezd
do jedné z nejhezčích oblastí 

Rakouska – do Salzkammergut 
(Solná komora)

Hallstatt – Bad Ischl – Gmünden
odjezd 7 hodin 

(v 6.45 hodin z Písku od Šipky)
cena zájezdu 500 Kč

program: 

Hallstatt–1 1/2 hodiny, 

Bad Ischl 2 hodiny, 

Gmünden 3 hodiny, procházka 

městem k zámku Orth

Předpokládaný příjezd 
ve 22 hodin

Přihlásit se můžete v kanceláři 

školy (tel. 382 251 143) nebo 

u pí. uč. Závorkové.

tradičních disciplinách – sprint, dálka, 
hod míčkem a vytrvalostní běh. Naši 
žáci se v konkurenci 10 škol neztra-
tili, skončili uprostřed startovního 
pole na 5. místě a získali celkem 8 
medailí. Startovalo celkem 26 žáků 
školy, tudíž skoro jedna třetina dětí 
nějakou získala.

Na snímku jsou všichni naši medailisté. Horní řada zleva: Gabriela Zelenková 
5. A – bronz v hodu míčkem, David Kuča 5. B – zlato v hodu míčkem, Viktorka 
Danielová 4. A – bronz v hodu míčkem, Filip Šedivý 3. B – bronz v dálce.
Dolní řada zleva: Viktorka Jelínková 3. A – zlato v běhu na 60 m, Eva Vyhnalová 
– bronz v dálce, Petra Kalianková 2. B – zlato v hodu míčkem, Tomáš Schánělec 
3. B – zlato v běhu na 60 m.

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Ve středu 11. května se šestičlenná 
hlídka děvčat zúčastnila okresní sou-
těže Mladých zdravotníků. Ve složení 
Šárka Marková, Eva Roušalová, Katka 
Moravcová, Anežka Kolešová, Sabi-
na Kyrianová a Zuzka Doubková se 
děvčata umístila na krásném 2. místě. 
Současně tato hlídka obsadila i 4. místo 
v soutěži Mladý záchranář. Děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy. Děti se 
scházejí od února ve zdravotnickém 
kroužku pod vedením paní učitelky 
Smejkalové a učí se 1. pomoci. Za pří-
pravu na soutěž děkujeme také paní 
Haně Hradské a Daně Zoubkové.

JIHOČESKÝ ZVONEK
Kristína Nídlová si vyzpívala v kraj-

ském kole Jihočeského zvonku, které se 
konalo 5. května v aule českobudějovic-
ké Základní školy Bezdrevská, stříbrné 
pásmo. S písničkou Marie Rottrové 
ukázala, že zpívat opravdu umí!

NĚMČINA VE FILMU
Ve čtvrtek 19. května využili ti žáci 

osmých a devátých tříd, kteří se učí 
německý jazyk, nabídky jihočeského 
„Goethe – centra“. Zhlédli v českobu-
dějovickém multikině Cinestar německý 
film, v původním znění, ale i s českými 
titulky „Die Welle“. V českém překladu 
„Náš vůdce“. Toto filmové představení 
bylo zaměřeno nejen na zlepšení jazy-
kových schopností, ale i na pochope-
ní možnosti zneužití moci v současné 
době. Film byl natočen podle skutečné 
události.
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Významné úspěchy našich sportovců, kterých dosáhli v rámci 
EU, ČR a Jihočeského kraje, jsou výsledkem spojení nadšení spor-
tovců, jejich realizačních týmů a podpory města.

Společně se snažíme v co největší míře pomáhat sportovním 
oddílům v jejich činnosti, protože využití volného času ke spor-
tování považujeme za významně přínosné jak pro sportovce, tak 
pro naše město.

Vybudováním areálu u základní školy vznikl prostor pro spor-
tování všech věkových kategorií.

Poděkování se uskutečnilo v pátek 10. června na školním hřišti, 
kde starosta města s ředitelem školy předali úspěšným sportovcům 
upomínkové předměty.

Velmi početné hejno holubů se vyhří-
valo na domě čp. 13 (zdravotní středisko) 
v Protivíně a jejich trus znečišťoval nejen 
novou střechu, ale především chodník před 
budovou. Hlavní hnízdiště tohoto hejna 
bylo v půdních prostorách budovy „Lesů“ 
čp. 42 v Zámecké ulici. Protože znečištění 
chodníku a především vnitřních prostor 
zdravotního střediska již bylo neúnosné, 
bylo nutné vyřešit, jak se nezvaných ope-
řenců zbavit.

Město Protivín si na pomoc pozvalo 
specializovanou firmu Animal Rescue 
– Odchytovou a asistenční službu z Čes-
kých Budějovic, která zajistila povolení 
Krajské veterinární správy k plánovanému 
odchytu a odstřelu holubí populace. Celá 
akce probíhala od prosince loňského roku 
až do letošního května, v hnízdišti v budově 
„Lesů“ byla posbírána a odstraněna všechna 
nakladená vejce a celkem bylo odchyceno 
a odstřeleno 409 holubů. 

Dalším problémem města jsou toulavé 
kočky, některé vypustili jejich majitelé, 
ostatní jsou již několikátou generací, která 
se v ulicích Protivína potuluje. K jejich pře-
množení přispělo to, že nejsou kastrované 
a především to, že zde nemají přirozeného 
nepřítele. V několika lokalitách jsou kočky 
krmeny místními občany a proto i přes veš-
keré nemoci nedochází k přirozené regulaci. 

Významné úspěchy, kterých dosáhli:
✔ KOPANÁ 
  vítězství v krajském kole MC DONALDS CUP
✔ BIKROS 
  Evropský pohár – 3. místo
✔ TAEKWONDO 
  Chorvatsko KARLOVAC OPEN – 3. místo
   Májový pohár Praha – čyřikrát 1. místo. 

Vážení sportovci, přijměte naše velké poděkování za výbornou 
prezentaci našeho města.

Jaromír Hlaváč, starosta města

V období od 25. – 27. března letošního roku bylo pomocí stejné firmy odchyceno 13 koči-
čích jedinců, z toho 6 kocourů a 7 koček. Všichni jedinci byli předáni veterinární ordinaci 
– MVDr. Halounovi, kde byla provedena vstupní lékařská prohlídka, kastrace, odčervení 
a označení jedinců zástřihem pravého ušního boltce pro snazší identifikaci.

Svatava Nečasová, finanční odbor – správa majetku

PODPORA SPORTU SE VYPLÁCÍ

ODCHYT PŘEMNOŽENÝCH HOLUBŮ A TOULAVÝCH KOČEK V PROTIVÍNĚ
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RADA MĚSTA ZASEDALA

IFOCENTRUM PROTIVÍN 

ZVE NA VÝSTAVU

90 let trampování 
na Protivínsku

Vernisáž proběhne
24. června od 17 hodin 

a výstava potrvá 
do 30. července 

vstup zdarma

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 11. 5. 2011...

–  souhlasí s vypsáním výběrového řízení na přepo-
jení čp. 890, 891, 892, 32 a 32 na plynovou kotelnu 
čp. 631 Družstevní v Protivíně

 a ukládá OS TS Protivín oslovit tyto firmy:
 – Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
 – Plynofikace s. r. o. České Budějovice
 – ČerTop s. r. o. Boršov nad Vltavou

–  bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze 
dne 10. května 2011

– souhlasí s pronájmem nově zrekonstruova-
ných bytů v čp. 19 na Masarykově náměstí 
v Protivíně

–  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
Obecně závaznou vyhlášku města Protivín, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství

–  schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic a stížností v předloženém znění

–  schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové 
finanční dotace v rámci Programu prevence 
kriminality Jihočeského kraje v roce 2011 
v částce 54 000 Kč

 a pověřuje starostu města jejím podpisem

–  vypisuje výběrové řízení na dodavatele akce 
„Kanalizace Myšenec“

 a souhlasí s obesláním níže uvedených 
firem:

 – Lesostavby Třeboň a. s.
 – Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
 – Kočí a. s. Písek
 – TANGENTA – B spol. s r. o.
 – STRABAG, a. s. Písek

RADA MĚSTA 
NA SVÉ SCHŮZI DNE 25. 5. 2011... 

–  předběžně souhlasila s pronájmem pozemku 
p. č. 872/4, zahrada o vým. 246 m2 v kú 
Protivín

 a uložila finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku

–  souhlasila s provedením zkušebního vrtu při 
hranici pozemku p. č. 567/2, ost. plocha, ost. 
komunikace v kú Krč u Protivína Zemědělským 
družstvem Krč

–  souhlasila se jmenováním členů hodnotící 
komise výběrového řízení na akci – přepojení 
domů Družstevní ul. čp. 890, 891, 892 a Masa-
rykovo nám. čp. 32, 33 na plynovou kotelnu 
v Družstevní ul. čp. 631

–  projednala a souhlasila s předloženou nabíd-
kou na zopakování pořadu Cyklotoulky Protivín 
s Michalem Jančaříkem na TV Barrandov, a to 
celkem třikrát – premiéra v létě 2011 a dvě 
reprízy v roce 2012 v nákladech 10 000 Kč + 
DPH

–  schválila předloženou nabídku na zpracování 
projektové dokumentace opravy kanalizace 

v ulici Ve Školce předloženou firmou AQUA-
SERV a. s. České Budějovice

–  schválila smlouvu na zajištění projektové 
dokumentace k územnímu řízení „Protivín 
– odkanalizování lokality Zábořská ulice“ 
s firmou AQUASERV a. s. České Budějovice

 a současně pověřila starostu města podpisem 
smlouvy

–  byla seznámena s výsledky ukončeného 
odchytu holubů a toulavých koček v Protivíně

–  souhlasila s povolením jednorázové hudební 
akce dne 25. 6. 2011 v areálu pivovaru Protivín 
– Belveder – do 24.00 hodin

–  svolala veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na čtvrtek 30. 6. 2011 

Kontejnery ASEKOL jsou v Protivíně rozmístěny v těchto ulicích: Mírová (u mlékárny), Jiráskova (U Chudých), Třešňová 
(u firmy Marwin).
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Dne 22. 4. 2011 byl vyhlášen ve 
Sbírce zákonů zákon č. 104/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., 
celní zákon, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů a zákon č. 99/2004 
Sb., rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně moř-
ských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybář-
ství), ve znění pozdějších předpisů. 
Výše uvedený zákon mění mimo jiné 
i kompetence ve vydávání rybářských 
lístků. Doposud vydával rybářský lístek 
občanům České republiky obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, v jehož 
obvodu měl žadatel o vydání rybář-
ského lístku trvalý pobyt, popřípadě 
cizincům, kteří se zdržovali v obvodu 
jeho působnosti.

Dle výše uvedené novely zákona 
o rybářství s účinností od 1. července 
2011 rybářský lístek vydává občanům 
ČR obecní úřad obce s pověřeným 
obecním úřadem (zde Městský úřad 
Protivín), v jehož obvodu má žadatel 
o vydání rybářského lístku trvalý 
pobyt, popřípadě cizincům, kteří se 
zdržují v obvodu jeho působnosti.

Rybářský lístek se vydává pro celé 
území České republiky na dobu 10 let, 
3 let nebo 1 roku ode dne jeho 
vydání.

Rybářské lístky se vydávají na zákla-
dě řádně vyplněného, celostátně plat-

ného, formuláře žádosti s doložením 
náležitostí (viz níže). Tiskopis žádosti 
je možné získat na odboru výstavby, 
dopravy a životního prostředí Měst-
ského úřadu v Protivíně (Masarykovo 
náměstí, budova čp. 18). Výdej rybář-
ských lístků probíhá pouze v pondělí 
a ve středu, a to od 8.00 do 11.30 a od 
12.30 do 17.00 hodin.

První rybářský lístek se žadateli 
vydává na základě předložení osvědčení 
o získané kvalifikaci pro vydání prvního 
rybářského lístku. Kvalifikační před-
poklady splňuje rovněž osoba, která je 
rybářským hospodářem, jeho zástupcem 
či rybářskou stráží.

Druhý a další rybářský lístek může 
být žadateli vydán, prokáže-li se dříve 
vydaným rybářským lístkem, popřípadě 
jiným dokladem osvědčujícím, že již byl 
držitelem rybářského lístku.

Cizinci může být rybářský lístek 
vydán, prokáže-li se:
a) dříve vydaným rybářským lístkem
b) jiným dokladem osvědčujícím, že již 

byl držitelem rybářského lístku
c) osvědčením o získané kvalifikaci pro 

vydání prvního rybářského lístku, 
d) rybářským lístkem, licencí nebo 

obdobným dokladem vydaným ve 
státě, jehož je občanem.
Pro ověření totožnosti předloží občan 

České republiky starší 15 let občanský 
průkaz a cizinec cestovní pas. Tento 
doklad bude po provedeném ověření 
žadateli vrácen. U občanů České repub-

liky mladších 15 let není doklad totož-
nosti vyžadován.

Vydání rybářského lístku podléhá 
správnímu poplatku (viz položka č. 14 
Sazebníku správních poplatků jako pří-
lohy zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, v platném znění), který 
bude uhrazen při podání žádosti v poda-
telně MěÚ Protivín, popř. na finančním 
odboru MěÚ Protivín.
Vydání rybářského lístku 
s dobou platností:
na 1 rok 100 Kč
na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo 
studující rybářství nebo osoby, které 
zajišťují rybářství v rámci svého povo-
lání nebo funkce 50 Kč   
na 3 roky 200 Kč 
na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo 
studující rybářství nebo osoby, které 
zajišťují rybářství v rámci svého povo-
lání nebo funkce 100 Kč 
na 10 let 500 Kč 
na 10 let pro osoby mladší 15 let nebo 
studující rybářství nebo osoby, které 
zajišťují rybářství v rámci svého povo-
lání nebo funkce 250 Kč 
Poznámka:
Osoby studující rybářství nebo osoby, 
které zajišťují rybářství v rámci svého 
povolání nebo funkce, se prokáží správ-
nímu úřadu potvrzením školy o studiu 
nebo potvrzením o výkonu povolání 
nebo funkce.

Zpracovala: Bc. Jaroslava Fialová 
odbor výstavby, dopravy a ŽP 

– bytu č. 4; 3+1 o vým. 87,1 m2, 
nacházejícím se v domě čp. 971 Blanická ul., 
Protivín
nájemné 6 533 Kč
služby spojené s užíváním bytu pro 3 osoby (tope-
ní, společná elektřina, vodné a stočné, ohřev vody) 
2 667 Kč + úhrada elektřiny za vlastní elektroměr
Nájem možný od 15. 6. 2011 na dobu určitou 
1 roku do 31. 5. 2012.

– bytu č. 8; 3+1 o vým. 90,5 m2, 
nacházejícím se v domě čp. 971 Blanická ul., 
Protivín
nájemné 6 788 Kč
služby spojené s užíváním bytu pro 3 osoby (tope-
ní, společná elektřina, vodné a stočné, ohřev vody) 

2 512 Kč + úhrada elektřiny za vlastní elektroměr
Nájem možný od 1. 6. 2011 na dobu určitou 1 roku 
do 31. 5. 2012.

– bytu č. 9; 3+1 o vým. 89,2 m2, 
nacházejícím se v domě čp. 971 Blanická ul., 
Protivín
nájemné 6 690 Kč
služby spojené s užíváním bytu pro 3 osoby (tope-
ní, společná elektřina, vodné a stočné, ohřev vody) 
2 510 Kč + úhrada elektřiny za vlastní elektroměr
Nájem možný od 1. 5. 2011 na dobu určitou 1 roku 
do 30. 4. 2012.

Bližší informace o bytech podá firma Ivan Svatoš 
a. s. Vodňany, telefon 383 383 053 paní Černá.

ZMĚNA KOMPETENCE VE VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

MĚSTO PROTIVÍN A IVAN SVATOŠ, A. S.
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000, Sb. o obcích ve znění změn a doplňků

zveřejňuje nabídku pronájmu
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

PODVODY NA INTERNETU
 Druhý květnový den přijali protivínští 

policisté oznámení o podvodném jed-
nání na internetu. Na prodejním portálu 
nabízel inzerent stolní počítač za částku 
2500 korun, zájemce z Protivína odeslal 
požadovanou částku, počítače se však 
nedočkal!

 Obdobně si přilepšil inzerent, který 
nabízel PC procesor, po zaslání část-
ky 1200 korun sice zájemce procesor 
obdržel, ale jiný a nefunkční.

 V souvislosti s podvodnými praktikami 
na internetu uveřejnili kriminalisté pre-
ventivní článek, který následuje:

 Pozor na podvodníky na internetu
 Písek – Kriminalisté z oddělení hospo-

dářské kriminality upozorňují na pod-
vodné praktiky na internetu! Podvody 
na internetu se bohužel stávají celore-
publikovým problémem a odhalování 
této trestné činnosti je velmi náročné. 
Je však třeba upozornit, že podvedení se 
často na internetu chovají lehkovážně, 
přehnaně důvěřivě a podvodníkům tím 
nahrávají. Písečtí kriminalisté upozor-
ňují na některé praktiky, se kterými se 
setkali při prošetřování případů.

POZOR NA MOTO INZERCE
 Kriminalisté řešili v dubnu letošního 

roku případ, kdy inzerent nabízel na 
internetových stránkách prodej motocy-
klu BMW. Prostřednictvím legendy, že 
motocykl zakoupil v České republice, 
ale nyní žije v Anglii, požadoval zaslání 
kupní ceny anglické přepravní firmě, 
která jednostopý stroj novému majiteli 
přiveze. Důvěřivý zájemce zaslal bez-
mála 30 000 korun, motocykl mu však 
doručen nebyl

 Obdobný případ kriminalisté řešili také 
v srpnu roku 2010. Zájemce o koupi 
osobního automobilu značky Toyota 
Hilux, který si vyhlédl na internetových 
stránkách, zaslal na účet do Anglie více 
než 18 000 Euro. Ani v tomto případě 
vozidlo novému majiteli doručeno 
nebylo!

 
INVESTICE
 Další oblastí, kde může dojít k pod-

vodnému jednání, jsou různé investice, 
nákup akcií či vyřizování dědictví.

 Kriminalisté se setkali s případem, kdy 
podvedený na základě pouze e-mailové 
komunikace zaslal do zahraničí (na 
účet do Velké Británie) několik set tisíc 
korun. Podvodník mu přislíbil zhodno-
cení peněžních prostředků. Místo toho 
však poškozený o peníze přišel. 

 Další muž se nechal po e-mailové 
komunikaci zlákat ke koupi cenných 
papírů. Dle pokynů podvodníka muž 
zaslal téměř 40 000 USD na bankovní 
účty v Nizozemí. K nákupu akcií však 
nedošlo!

 Jednou z legend, které podvodníci 
používají, je také vyřizování dědictví. 

Zkontaktovali poškozené s tím, že vyři-
zují dědictví po vzdáleném příbuzném 
v zahraničí, aby mohli v dědickém řízení 
pokračovat, žádají manipulační poplat-
ky. Po zaslání požadovaných prostředků 
však komunikace skončila!

 Kriminalisté upozorňují širokou veřej-
nost, chovejte se na internetu obezřetně! 
Nevěřte přehnaně výhodným nabídkám 
a na základě pouze e–mailové komu-
nikace neposílejte finanční hotovost. 
Obzvlášť opatrně se chovejte v pří-
padech, kdy jsou cílové účty vedeny 
v zahraničí. Objasňování této trestné 
činnosti je velmi náročné a kriminalisté 
jsou ve velké míře závislí na spolupráci 
s cizími státy, kde platí jiné právní před-
pisy a často se zabývají pouze podvody 
s vysokou škodou! Nenahrávejte pod-
vodníkům!

 
POPÍJELY V PARKU
 Dne 5. května řešili policisté skupinu 

podnapilých dětí ze základní školy. 
Žáci trávili polední pauzu v parku, kde 
požívali alkohol. Známek podnapilosti 
si všimla učitelka a okamžitě se případ 
začal řešit i s ředitelem školy. Policisté 
u dětí provedli dechové zkoušky, které 
ukázaly hodnoty od 0,23 do 1,42 pro-
mile. Všechny „výrostky“ si ve škole 
převzali rodiče.

KRADL PŘED AUTODÍLNOU
 Protivínští policisté a písečtí krimina-

listé spolupracovali na případu, který se 
stal dne 9. května ráno. Před autodílnou 
měl muž odcizit disky, tyče řízení a další 
součástky v hodnotě 10 000 korun. Na 
základě zjištěných skutečností muži sdě-
lili podezření ze spáchání trestného činu 
krádež a případ zpracovali ve zkráceném 
přípravném trestním řízení.

KRÁDEŽE OBJASNĚNY
 Ve středu 11. května sdělili písečtí 

kriminalisté obvinění ze spáchání krá-
deží vloupáním mladému muži (1990) 
z Protivína. Mladík má mít na kontě 
nejméně čtyři vloupání v Protivíně. 
Začátkem března se zřejmě vloupal 
do sběrného dvora, koncem měsíce do 
vozidla Ford Mondeo v Krčské ulici, 
ve stejnou dobu měl krást v klubovně 
a v dubnu pak v kolně u domu v ulici 
Marty Krásové. Kradl vše, co našel. 
Rádia, pneumatiky, vzduchovky, kajak, 
kytaru a další věci, způsobil škodu 
bezmála 60 000 korun. Na případu 
spolupracovali protivínští policisté 
a písečtí kriminalisté.

VLOUPÁNÍ DO STODOLY
 V noci z úterý 17. na středu 18. května 

kradl zloděj v obci Záboří u Protivína. 
Pachatel se násilně dostal do stodoly 
u domu, odkud odcizil čtyři veterány 
motocyklu Jawa a ČZ, motory z moto-
cyklů i okružní elektrickou pilu. Maji-
teli způsobil škodu přesahující 150 000 
korun. Na místo činu vyjížděli proti-
vínští policisté, kriminalisté i policejní 
psovod, zajistili stopy a vedou další 
šetření k objasnění případu.

VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU
 R o d i n ný  d ů m  v  u l i c i  M í r ová 

„navštívil“zloděj. Během noci z 20. na 
21. května zatím nezjištěný pachatel 
překonal branku, dostal se k domu 
a po překonání okna i do obytné části, 
kde odcizil elektrické čerpadlo. Dále 
v objektu odcizil horské jízdní kolo. 
Způsobil tak škodu dosahující k 35 000 
korun. Na místě činu zasahovali proti-
vínští policisté, kriminalisté i policejní 
psovod.

Společný projekt pěti místních akčních skupin – MAS LAG Strakonicko, MAS 
Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána 
Písecka – má první certifikované výrobky. Slavnostní předání certifikátů značky 
Prácheňsko regionální produkt se uskutečnilo ve čtvrtek 19. 5. 2011 v prostorách 
strakonického hradu za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, 
zastupitele Jihočeského kraje pana Jiřího Netíka a zástupce Asociace regionálních 
značek paní Kateřiny Čadilové. V krátkém programu, který uvedl Ing. Pavel Pavel, 
místostarosta Strakonic a hudebně doprovodila Pošumavská dudácká muzika, 
bylo předáno celkem 37 certifikátů umožňujících výrobcům označovat svoje 
výrobky regionální značkou a propagovat tak nejen sebe, ale i území bývalého 
Prácheňska v rámci celorepublikového systému regionálního značení. Možnost 
používat značku Prácheňsko regionální produkt získali např. výrobci ručně palič-
kovaných krajek, skleněných figurek, textilních figurek v prácheňském kroji, ručně 
zhotovených zvířátek ze sena a slámy, ručních svíček, březových košťat, hraček 
ze smrkového dřeva, ale také tradičních českých uzenářských výrobků, tradiční-
ho pečiva či medu. Za MAS Vodňanská ryba byly uděleny tři certifikáty a to 
panu Jaroslavu Muchlovi z Pražáku za řezbářské výrobky a dřevěné šperky, 
panu Petru Práškovi z Vodňan a jeho užitkové a dekorativní keramice a paní 
Marcele Krupičkové z Protivína, která může značku Prácheňsko regionální 
produkt používat na svých dekorativních perníkových výrobcích zdobených 
bílkovou polevou. 

Certifikační komise bude podruhé zasedat 29. června a bude posuzovat další 
výrobky zájemců o získání značky Prácheňsko regionální produkt. MAS Vodňanská 
ryba také určitě představí další šikovné výrobce, kteří budou moci bezplatně tuto 
značku používat do května 2013. PhDr. Alena Cepáková,

 předsedkyně MAS Vodňanská ryba

PRVNÍ CERTIFIKÁTY PŘEDÁNY



Podnět k založení, tehdy jako 
muzea, vzešel od protivínské-
ho rodáka, historika, úředníka 
Ministerstva školství a osvěty 
Karla Slepičky.

Psal se rok 1926. V letech 1926 
–1931 se projednávaly záležitosti 
kolem ustavení muzea, pořádaly 
se peněžní sbírky, připravovalo se vybavení 
(vitríny, skříně), upravovaly se místnos-
ti na náměstí v domě č. 19 (v něm sídlí 
muzeum dodnes), připravovala se instalace 
sbírek. Těmi, kteří myšlenku realizovali 
a jsou v muzeu uváděni jako zakladatelé, 
byli odborný učitel měšťanské školy chla-
pecké, tehdejší jednatel místní osvětové 
komise pan František Krhoun a odborný 
učitel Jan Kutta. Ustavující schůze se usku-
tečnila 25. června1931. Předsedou Muzejní 
komise byl zvolen MUDr. Křišťan Pokorný, 
místopředsedou a jednatelem Fr. Krhoun, 
správcem muzejních sbírek pak učitel Jan 
Kutta. Muzeum bylo poprvé slavnostně 
zpřístupněno 28. října 1932 při příležitosti 
14. výročí vzniku ČSR.

Pánové Fr. Krhoun a J. Kutta udržovali 
muzeum i přes okupaci a po osvobození. 
Správce muzea Fr. Krhoun odchází v roce 
1961 do důchodu, muzeum přebírá Jan Kut-
ta. V roce 1964 bylo muzeum přejmenováno 
na Památník (malá muzea se na návrh vlády 
z roku 1962 rušila).

V roce 1972 správce Jan Kutta onemoc-
něl, Památník byl uzavřen, prováděli zde 
jen na požádání pracovníci Městského kul-
turního střediska Protivín. V roce 1981 byl 
Památník převeden pod správu Okresního 
muzea Písek jako jeho pobočka. V tomtéž 
roce se (až do roku 1991) stala správkyní 
paní Anna Havlíčková, která v letech 1982 
až 1984 absolvovala při Jihočeském muzeu 
v Českých Budějovicích muzejní školu.

V letech 1984 až 1989 byl Památník za 
spoluúčasti MěNV Protivín reinstalován 
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a dne 6. května1989 slavnostně 
zpřístupněn veřejnosti. Byly zde 
připravovány především výstavy 
obrazů a fotografií. Otevřen byl 
sezónně od června do září a jeho 
návštěvnost se pohybovala od 
300 do 1 000 návštěvníků ročně.

Od roku1992 se v muzeu stří-
dali průvodci, především z řad studentů. 
V roce 2002 se správcem stává Mgr. Zdeněk 
Jíša, historik Prácheňského muzea (zároveň 
autor scénáře k období 19. – 20. století 
v rámci historického oddělení).

V letech 2002 až 2008 se prostory muzea 
rozšířily a zoolog Prácheňského muzea 
RNDr. Karel Pecl zde postupně vybudoval 
velmi zajímavou, poučnou, moderní techni-
kou vybavenou expozici Exotické přírody. 

Též díky ní a v návaznosti na další zajímavé 
objekty – Krokodýlí ZOO a Zoologické 
muzeum se počet návštěvníků muzea zvý-
šil. V loňském roce 2010 zhlédlo expozici 
4 684 návštěvníků, vybráno bylo 49 826 Kč 
(vstupné a doprovodný materiál). Od roku 
2007 je správcem Památníku Mgr. Věra 
Piklová.

Letos – ve středu 18. května pracovníci 
Památníku připravili „Muzejní odpoledne“. 
To zahájila vynikajícím přednesem lidových 
písní děvčata z pěveckého sboru ZŠ Protivín 
pod vedením paní učitelky Lenky Přástkové. 
Přítomni byli: ředitel Prácheňského muzea 
PhDr. Jiří Prášek, zoolog RNDr. Karel Pecl 
a starosta města pan Jaromír Hlaváč.

Muzeum navštívilo 96 osob, které byly 
provázeny „hosteskami“– děvčaty z 8., 7. 

Ředitel Prácheňského muzea PhDr. Jiří Prášek společně s bývalou průvodkyní 
Památníku města Protivín a sedmnáct let kronikářkou města Protivin paní Annou 
Havlíčkovou.

NOVÁ TURISTICKÁ SEZÓNA V PAMÁTNÍKU MĚSTA

Zleva v popředí: Průvodkyně Památníku města Protivín a organizátorka 1. Muzej-
ního odpoledne Mgr. Věra Piklová
Uprostřed: Výjimečná postava české výtvarné scény, kreslíř a karikaturista Štěpán 
Mareš.
Zprava: Autor zcela výjimečné a ojedinělé expozice Exotické přírody v Protivíně 
ze světa hmyzu, podmořské hladiny, hor, savan, pouští, ale i pralesa a mořských 
pobřeží, zoolog RNDr. Karel Pecl. Fotografie na stránce J. Fialová

a 5. tříd naší základní školy. Ta se, některá 
dokonce v dobových úborech, zhostila své-
ho úkolu na výbornou. Návštěvníci včetně 
pracovníků Prácheňského muzea oceňova-
li znalosti a „zápal“ při „průvodcovství“. 
Zvláště děvčata z 5. tříd – Zuzana Doub-
ková, Anežka Kolešová, Sabrina Kyrianová 
a Klára Moudrá byla skvělá.

V Památníku ve výstavní místnosti jsou 
kurátorem expozice Exotická příroda, sou-
časným zoologem Prácheňského muzea 
RNDr. Jiřím Šebestiánem, připravovány 
výstavy (loni během půlročního provozu 
jich připravil pět).

Letos budou tři, v současné době – do 
17. 7. –  je to výstava Mikrosvět viděný elek-
tronovými mikroskopy. Od poloviny srpna 
do konce října budeme moci zhlédnout 
obrazy protivínského rodáka, amatérského 
malíře J. Čibery.

Až do konce října denně kromě pondělí 
v době: od 9 do 12 hodin a od 13 do16 hodin 
můžete Památník navštívit.

Na Vaši návštěvu se těší
Mgr. Věra Piklová, správce Památníku



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 8. stránka

Město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín
Vás srdečně zvou na V. ročník

Městské slavnosti protivínské
„ZÁMECKÉ BABÍ LÉTO“

do protivínského zámku v sobotu 27. srpna 2011 od 12.30 hodin

STRAŇANKA
dlouhodobě naše nejlepší a nejžádanější kapela

1. místo a titul absolutní Mistr Evropy dechových hudeb 2009 
(současně vítězství v nejvyšší profesionální třídě)

Bára Basiková a BASICBAND

Pavel Bobek + P.R.S.T.

Milan Schelinger band

BLUE EFFECT – Unplugget

Tleskač

B.A.M.

Kristína Nídlová

taneční skupina ZIP

mažoretky / vystoupení moderních gymnastek /
/ pohádky pro malé i velké / zábavné hry pro děti /

/ horolezecká stěna / skákadlo

změna programu vyhrazena

Jako každoročně, také letos se ve středu 
11. května konala celostátní veřejná sbírka ve 
prospěch Ligy proti rakovině Praha. V našem 
městě Protivín se uskutečnila za podpory 
Pionýrské skupiny Protivín.

Hlavním tématem letošního programu 
sbírky je informovat veřejnost o „aktivní pre-
venci rakoviny“. Vybrané příspěvky putují 
na účet Ligy proti rakovině Praha. Hlavními 
cíly ligy jsou: výchova ke zdravému způsobu 
života, zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů nebo podpora onkologického 
výzkumu. Detailní informace o činnosti této 
ligy jsou k dispozici na webových stránkách 
www.lpr.cz. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
zejména všem, kteří svým příspěvkem 
pomohli v boji s rakovinou. V dnešní době, 
kdy opravdu zvažujeme každé vydané pení-
ze, patří všem dvojnásobné „díky“ za to, že 
jim není lhostejná situace druhých, zdánlivě 
cizích lidí. Ale na druhou stranu, myslím 
si, že nikdo z nás si nemůže být jistý, zda 
třeba příští rok nebude on sám vděčný za 
to, že několik dětí, studentů a dospělých 
se snaží svým úsilím nebo penězi přispět 
pomoci v boji s touto zákeřnou nemocí. 
Tímto je potřeba poděkovat rovněž dětem 
a studentům, kteří patří pod Pionýrskou sku-
pinu Protivín. Během dne aktivně rozdávali 
informace, letáky a sbírkové květiny a vybí-
rali příspěvky pro „Ligu“. Ochota podílet 
se na dobrovolné veřejně prospěšné akci je 
podle mého názoru příjemným zjištěním, 
že dnešním mladým lidem nemusí být vše, 
co se jich netýká, lhostejné. Je skvělé, že se 
ještě rodiče snaží své děti vést k hodnotám 
společensky trvale udržitelného přístupu. 
Svými aktivitami pro děti a mládež se tímto 
způsobem snaží přispět i místní Pionýrská 
skupina. Květinový den byl zakončen 
předáním uzavřených sbírkových vaků na 
Českou Poštu, která byla organizačním 
partnerem sbírky.

Ještě jednou děkuji za sebe těm, kteří 
se jakkoli zúčastnili sbírky Květinový den 
2011. Za Pionýr Protivín Iva Čajanová

Poslední květnový víkend se do 
protivínského Domu kultury hrnuli malí 
i velcí návštěvníci. „Dárek“ ke Dni dětí, 
který připravilo Městské kulturní stře-
disko ve spolupráci se Společností přátel 
železničního modelářství ze Skutče, 
potěšil i ty „odrostlejší“. Celkem přišlo 
550 milovníků železnic z Protivína, 
Písku, Vodňan i turistů ze vzdálenějších 
míst. Ve vestibulu bylo k vidění pět 
modelových panelů propracovaných do 
největších detailů.

Podle slov vystavovatele Jiřího Slád-
ka se jedná prakticky o nikdy nekončící 
práci. „Na modelu jsem strávil dva 
a půl tisíce hodin práce, a to nepočítám 
ty, ve kterých jsem přemýšlel nad jeho 
provedením. Jen samotný materiál na 
základ modelu stál přibližně šedesát tisíc 
korun. Mám ho zavěšený v ložnici. Jsem 
povoláním elektrotechnik a baví mě vrtat 
se v elektrice a vymýšlet vše tak, aby to 
fungovalo a nepotřebovalo zásah zven-
čí. Dělám model úplně samoobslužný, 
takže nepřehazuji koleje mechanicky 
a podobně.“

KVĚTINOVÝ DEN 
Český den proti rakovině v Protivíně

„POJĎME SI HRÁT“
Výstava kolejišť stála za to

Pro ty starší to byl návrat do dětství 
a pro menší spíš tak trochu „kus“ historie. 
Jejich hry jsou dnes jiné a elektrické vláč-
ky znají hlavně ze stavebnice Lego.

Pořadatelé ještě jednou děkují spon-
zorovi akce – Komunitní nadci Blanicko-
Otavské.



Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před 

představením v pokladně kina.

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

červenec 2011

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 3. července v 17 hodin
USA  Premiéra
RIO

Animovaný/komedie, o vzácném papouškovi Blu, který žije na malém městě se 
svojí paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Před léty ho zachránila 
před pašeráky, kteří ho jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského 
lesa. Blu se kvůli tomu nikdy nenaučil létat, ale natolik se zabydlel, že pro 
něj není problém uvařit kávu... Příběh nás zavede do pestrobarevné džungle, 
velkoměsta, na brazilské pláže i karneval. 
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
středa 6. července v 17 hodin 
USA   Premiéra 
HOP

Komedie. Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Když dostanete zálusk na kraslice 
a bonbóny, musíte si je vykoledovat. Jinde to obstarává Velikonoční zajíc. Žije 
na Velikonočním ostrově, velí armádě zajíců a kuřat, kteří vyrábějí sladkosti 
pro děti. Má syna, kterému by rád svůj podnik předal. Jenže Zajda kašle na 
povinnosti i tradice a touží stát se slavným rockovým bubeníkem. 
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 65 Kč

neděle 10. července v 19 hodin
USA    Premiéra  
VODA PRO SLONY

Romantický. Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého 
století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, 
zázraků a nebezpečí. Vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary 
Gruenové. Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara Reese Witherspoon a hvězda 
ságy Stmívání Robert Pattinson. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 70 Kč

středa 13. července v 19 hodin
USA  Premiéra
PIRÁTI Z KARIBIKU

Dobrodružný. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Spar-
rowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete 
tajemná Angelica (Penélope Cruz), není si jistý, zda se zamiloval nebo zda 
se jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla 
legendární Pramen mládí.
Mládeži přístupný, dabováno, 137 minut, vstupné 75 Kč

neděle 17. července v 19 hodin
USA  Premiéra
ÚTĚK ZE SIBIŘE

Drama založené na skutečnosti z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupin-
ky vězňů z ruského Gulanu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské 
zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před 
sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 133 minut, vstupné 70 Kč

středa 20. července v 19 hodin
USA  Premiéra
RYCHLE A ZBĚSILE 5

Akční. Nohou zašlapávají pedál do podlahy, jednou rukou řídí a ve druhé třímají 
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí, 
už popáté. Pod vedením režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na 
předchozích dvou dílech slavné akčně závodní série, se potkávají všichni staří 
známí – Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – které tentokrát doplní 
akční hvězda Dwayne Johnson. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 75 Kč

neděle 24. července v 19 hodin
USA  Premiéra
THOR

Akční/fantasy. Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh 
a také rebel. A možná se stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu... Thoro-
vu (Chris Hemsworth) otci, vládci bohů Odinovi (Anthony Hopkins), trvalo 
spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn 
ale dělá vše proto, aby...
Mládeži do 12let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 70 Kč

středa 27. července v 19 hodin
ČR Premiéra
LIDICE

Drama. Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Příběh Lidic je příběhem 
obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle 
scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v roce 2007, nabízí pohled 
na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Velkofilm 
plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod 
dějin a způsobit tragédii. Hrají  K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár, M. Adamczyk, 
Z. Bydžovská, S. Remundová, J. Budař a další...
Mládeži do 12 let nevhodný, 126 min., vstupné 75 Kč

neděle 31. července

NEPROMÍTÁME 

koná se SVATOANENSKÁ POUŤ

pondělí 25. července – Dům kultury Protivín

POHÁDKOVÝ DEN
Loutkový spolek BOĎI Jaroměř zve malé i velké na pohádky

od 10 hodin – Kašpárek a princezna, od 15 hodin – O Zubejdě Solimánské

čtvrtek 28. července – v 19. hodin, kaple sv. Anny

VĚRA KLÁSKOVÁ & ONDŘEJ POUR
OHLAS PÍSNÍ KELTSKÝCH

Od irských balad ke skvostům amerického folku a country v podání vynikajícího kytarového dua. 
Vstupné 50 Kč
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Kolem roku 1850 jsou ustanovovány ve 
městech placené požární sbory. Jejich 
znalosti, dovednosti a technické vyba-
vení však nedovedly požárům účinně 
čelit. Tak roku 1853 pražský požární 
sbor zklamal, když nezvládl techniku 
– parní stříkačku – při hašení Národ-
ního divadla. Proto po příkladu města 
Velvar, kde byl již v roce 1864 založen 
prvý dobrovolný hasičský sbor a po 
vzoru dalších měst v okolí se Protivínští 
rozhodli pro založení Sboru dobrovol-
ných hasičů.

Založení hasičského sboru roku 1876 
uzavírá v Protivíně zakladatelské období 
ve spolkovém životě. Před jeho založením 
byly v Protivíně již tyto spolky: Živnosten-
ský spolek od roku 1867, Čtenářská bese-
da od roku 1868, Bratrský spolek od roku 
1872, Čtenářsko – zábavní klub od roku 
1874 a Spolek vojenských vysloužilců 
od roku 1875. Dle tradice dal právě tento 
spolek popud k založení hasičského sboru, 
poněvadž v něm bylo velení pouze němec-
ké a národní hrdost většiny obyvatelstva se 
proti tomu bouřila. Dalším popudem prav-
děpodobně byl zákon ze dne 25. 5. 1876 
o policejním řádu, který v §35 ukládal 
starostovi každé obce, která má alespoň 
50 domovních čísel, přičinit se o ustavení 
hasičského sboru. Městys Protivín při sčí-
tání 31. 12. 1869 měl 142 popisných čísel. 
Brzy nato, patrně na výzvu představenstva 
obce, shromáždilo se v sále hostince Mod-
rá Hvězda přes 70 osob.

POČÁTKY HASIČSKÉHO

Nevíme, jaký to byl den. Jsme zvyklí 
tvrdit, že dříve v zimě bývala zima až 
to praštělo. A tak věřme tomu, že ten 
večer mrzlo, sníh křupal pod nohama, 
z komínů chalup se dýmalo a že sedm-
desát ne náhodných, ale záměrně směřu-
jících občanů protivínských, zahalených 
v huňatých kožiších si vykračovalo do 
hostince na společnou schůzi. Starosta 

obce Václav Böhm je pozval na dnešní 
večer, aby jednali o založení hasičského 
sboru. Byly přečteny stanovy vodňan-
ského sboru a jednohlasně usneseno, aby 
se spolek dobrovolných hasičů založil. 
Ihned se přihlásilo 68 osob za členy. Poté 
byl zvolen komitét pro sestavení stanov 
a pro další přípravy. Do komitétu byli 
zvoleni: Karel Rohr – ředitel panství, 
Karel Čemák – správce cukrovaru, Fran-
tišek Rod – příručí cukrovaru, Jaroslav 
Douša – důchodní, František Březina 
– hospodářský asistent, Matěj Huspeka 
– obecní radní, František Jenší – kupec, 
Václav Böhm – purkmistr, Jan Trautner 
– provazník, Jan Prokop – soused, Fran-
tišek Sobolík a Karel Bílek – kominík. 
Dne 20. července 1876, byla první schůze 
komitétu. Předsedou byl zvolen Václav 
Böhm, místopředsedou Karel Čermák. 
Sestavit stanovy se uvolili: K. Čermák, Fr. 
Rod, Fr. Březina a Fr. Jenší. Komitét se 
usnesl požádat obecní výbor o svolení zří-
dit hasičský spolek a poskytnout podporu 
na pořízení hasičského náčiní. Obecní 
výbor se usnesl ve schůzi 2. 8. 1876 dva-
nácti hlasy proti jednomu co nejrychleji 
zřídit spolek a věnovat 200 zlatých na 
náčiní, což starosta obce V. Böhm ohlásil 
na 2. schůzi komitétu, v níž byly přijaty 
v plném znění navržené stanovy. Dle nich 
byl název spolku: Sbor dobrovolných 
hasičů v Protivíně.

> > > > > > >Likvidace požáru zemědělského objektu v Krči.

Odstraňování padlých stromů po vichřici.
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135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně
Sbor dobrovolných hasičů v Protivíně 

pořádá oslavy 135. výročí založení sboru,
které se budou konat v sobotu 23. července 2011.

Oslavy budou zahájeny v 8 hodin na hokejbalovém hřišti u sokolovny. 
Uvidíte netradiční zajímavou soutěž hasičů, ukázku zásahové jednotky, 

soutěže pro děti a další zajímavosti.
Odpoledne od 16 hodin se můžete přijít pobavit na Belveder, 

kde zahrají Hastrmani.

Srdečně Vás zve SDH Protivín

Po překonání počátečních obtíží se 
začal život sboru rozvíjet obvyklým způ-
sobem. Sbor plnil svou vlastní funkci, 
výcvik členstva k ochraně před požáry, 
povodněmi a podobně, ale vedle toho měl 
v životě obce i nemalou funkci společen-
skou. Počet zásahů při požárech nelze 
přesně vyčíslit, poněvadž pro některá 
léta není o nich ve spolkových knihách 
záznam, průměrně zasahoval sbor ve 3 – 5 
i více případech ročně, většinou v okol-
ních vesnicích i ve Vodňanech, poměrně 
málo naštěstí bylo třeba jeho pomoci 
v místě samém. Za úspěšný zásah dostá-
val často od pojišťoven i od obcí odměny. 
Potíže činilo opatřování příspřeží ke stří-
kačce. Stálou starostí sboru ovšem bylo 
získávání peněz na nutné nářadí a výstroj 
členstva. Pravděpodobně z toho důvodu 
byl až do roku 1937 téměř převážně volen 
za předsedu sboru starosta obce: Václav 
Böhm, Václav Pexídr, Václav Zelenka, 
Ing. Jindřich Skřídlo. Obecní zastupitel-
stvo dávalo roční příspěvek 50 až 100 zl., 
přispělo na nákup stříkačky v roce 1877, 
v roce 1897 koupilo novou stříkačku 
a v roce 1895 zřídilo kolnu na úschovu 
stříkaček. Schůze sboru se dlouhá léta 
odbývala v místnostech radnice. Rovněž 
zemský výbor přispěl občas subvencemi na 
nákup nářadí. Pro vlastní spolkové potřeby 
byly získávány peníze pořádáním taneč-
ních zábav (o masopustě, o Velikonocích, 
o posvícení), výletů, zvláště po 1. světové 
válce a divadelních her. Pozoruhodné je 
složení členstva v době od založení do 
1. světové války. Mezi zakládajícími čle-
ny jsou téměř všichni vyšší schwarzen-
bergští úředníci, což svědčí o společenské 
vážnosti i potřebnosti sboru – někteří 
z nich jsou i funkcionáři sboru: ředitel 
panství Antonín Novák (psal se ovšem 
Nowack) byl dokonce velitelem v letech 
1881 – 1887, při cvičeních se ovšem 
dával zastupovat podvelitelem Josefem 
Voctem.

Současný stav
V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů v Protivíně 47 činných členů 

a 4 čestné členy. Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně zřizovaná 
městem Protivín z členů dobrovolných hasičů má v současnosti 27 členů. Je ve své 
činnosti řízena Krajským operačním střediskem HZS České Budějovice a zasahuje 
u všech požárů, povodňových situací a technických zásahů na území města a i mimo 
něj. Jednotka je vybavena dvěma automobilovými cisternami CAS 32 na podvozku 
Tatra 148 a CAS na podvozku vozidla KAROSA. Jednotka je v současnosti vybavena 
potřebnou výzbrojí a výstrojí včetně dýchacích přístrojů.

Práce členů Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně spočívá hlavně v zajištění akce 
schopnosti zásahové jednotky. V současné době při nedostatku finančních prostředků 
je plnění tohoto poslání velmi složité. Práce dobrovolných hasičů, která je bezplatná, 
se netěší v dnešní době takové vážnosti jako v minulosti. A přitom bez dobrovolných 
hasičů si určitě nikdo nedovede představit například řešení povodňových situací, 
likvidaci požárů, ale i řešení některých jiných, pro druhé tak nepříjemných situací 
jako jsou silniční nehody a jiné.

Z tohoto důvodu patří poděkování všem hasičům, kteří se aktivně práce zásahové 
jednotky zúčastňují. Jan Jelínek, velitel SDH

SBORU V PROTIVÍNĚ ��

Sbor dobrovolných hasičů pravidelně zalévá novou výsadbu zeleně v Blanické ulici.  
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Nejdříve bychom měli doplnit vaši vizit-
ku. Kde si vyděláváte na živobytí?

Jako můj děda v pivovaře. Zatímco 
on pivo rozvážel v nákladním autě, já ho 
ošetřuji na spilce. Ochlazená mladina se 
stahuje neboli „spílá“ do kvasných kádí 
nebo do CK tanků. V nich se zakvasí 
kvasnicemi a asi po týdnu, když se mladi-
na „prokvasí“ a kvasnice se po zchlazení 
rozkvašené mladiny usazují u dna, se 
mladé pivo po sebrání kvasnic suduje do 
ležáckých tanků.
Jak vám potom chutná pivo, když vás 
dennodenně obklopuje?

V práci si ani neloknu. To by bylo 
zle, kdyby přišla kontrola, odebrala krev 
a zjistila, že se člověk napil. Dávám si 
ho v neděli po obědě. Nejraději desítku, 
ale my máme všechna piva dobrá. Jsou 
uznávaná i daleko za Protivínem.
K dobrým pivovarským mravům patříval 
deputát.

Z těch starých dob mám plechovou 
známku na jeden litr. Zaměstnanci 
dostávali i mláto pro drůbež a hlavně pro 
prasata.
Jaké máte další historické vzácnosti?

Třeba staré plechové zátky na sudy. Držely špunty, byly jakousi 
červenou pečetí a zároveň dělaly pivovaru reklamu. Byl na nich 
schwarzebergský erb, jako na všem, co se týkalo pivovaru a mlé-
kárny. Pěkné jsou „erbovky“, lahve s vytlačeným erbem vepředu.

V mlékárně se používaly bílé, znak mělo 
dokonce i laboratorní sklo, o pivovarských 
lahvích ani nemluvě. Porcelánovým 
patentním uzávěrem byly opatřeny ještě 
po válce.
Předpokládám, že vaší pozornosti neušly 
ani etikety a tácky.

Těch mám plné krabice. Sběratelsky je 
ceněný asi sto let starý hranatý tácek, mod-
ře potištěný jen z jedné strany nezbytným 
knížecím znakem. Je o to vzácnější, že je 
nepoužitý. Mám ovšem tácky i z jiných 
pivovarů. Některé jsem získal docela zají-
mavým způsobem.
Vyměnil jste je, koupil, dostal? Poví-
dejte.

Jednou jsem se vracel z burzy v Čes-
kých Budějovicích Lanovkou a před jed-
ním domem vyklízeli půdu. Na chodníku 
byla hromada krámů. Lidi se v ní hrabali 
a vytahovali, co se jim hodilo. Já viděl, že 
mezi tím harampádím jsou i pivní tácky. 
Pán, který snášel ty staré věci, si všiml 
mého zájmu a vybídl mne, abych si vzal, 
co se mi líbí. Některé z těch starých tácků 
jsem dosud neměl, ani jsem je neviděl. 

Nádavkem mi ten pán nutil – nočník...
Tak vidíte, jak jste mohl lacino přijít k tak užitečné nádobě. Ale 
takové předměty asi nesbíráte?

Ani bych je neměl kam dát, protože všeho mám plné krabice 
a skříně. Jen co místa zaberou pohlednice.

Jaké jsou to pohlednice?
Když jsme mluvili o pivovarských suve-

nýrech, tak především ty. Nejstarší mám 
z roku 1898. Tehdy zabíral obrázek jen dvě 
třetiny pohlednice, na druhé straně se uváděla 
adresa. Na volné místo se psaly všelijaké 
vzkazy: přijeď co nejdříve, chlastu je tu 
dost a dobrého. Nebo na barevné litografii 
pod velkým sudem holduje parta chlapců 
doporučujíce – život je tak krátký, vždyť se 
nevrátí zpátky...
A co tady ty pohledy z ptačí perspektivy?

To jsou Vodňany, Písek a Protivín 
z leteckých snímků z pětačtyřicátého roku. 
Kromě toho, že je na něm krásně vidět 
celý komplex pivovaru, kolem města jsou 
nudličky polí.
To je výborný dokument. Mladší lidé si těžko 
dovedou představit, na jak malých plochách 
hospodařili dřívější rolníci. Kolik „Protiví-
nů“ jste vůbec soustředil?

Dohromady kolem 450 kusů, přitom každý 
je jiný.

SBĚRATELSTVÍ NENÍ JEN HROMADĚNÍ, 
Sběratelství nabízí tak široké pole působnosti, že je takřka nepřehlédnutelné. Sbírat se dá totiž kdeco. Není artikl, jehož by se 
nedotkla lidská vášeň pro shromažďování – od věcí uměleckých, spotřebních předmětů či dopravních a válečných strojů se sbírá 
téměř vše. Sbírají se samozřejmě i tištěné soubory literárních prací a vzácná díla, která lze spatřit v muzeích a obrazárnách, 
v zámeckých zbrojnicích a soukromých galeriích.
Nejrozvětvenější je však „lidové“ sběratelství, jehož počátky jsou spojeny s prvními poštovními známkami a zápalkovými nálepkami 
v 19. století. Později se lidé začali zajímat o kdejakou, zdánlivě i všední věc. Třeba o psí známky, knoflíky, cukry v malých sáčcích, 
staré účty firem s obrázky továren v záhlaví, ubrousky, utěrky, kartičkové kalendáříky, obaly od čokolád a cigaret, propagační 
propisky atd. Jak tvrdí známý jihočeský sběratel Václav Aubrecht – „nedá se sáhnout na věc, která by se nesbírala. “
Bohužel této lidské záliby se chytli i chytráci a překupníci, kteří do známek – častěji však do vzácných mincí – ukládají peníze. 
Jim ani tak nezáleží na dochování historického dědictví, neprožívají radost z kompletních sérií, ani nepátrají po kořenech svých 
exponátů v mapách a učených knihách.
V poslední době však pravověrných sběratelů ubývá. Jednak z finančních důvodů, nebo si našli jiné záliby. Například co bývalo 
filumenistů. Před patnácti roky jich bylo organizováno v republikovém svazu deset tisíc. Nyní jich není ani celá tisícovka. V kurzu 
jsou ještě tak „odznakáři“, ale i těch ubývá. V Čechách se odznaky už téměř nevyrábějí a dovážené z Thajwanu a Hongkongu 
jsou sice na pohled krásné, ale méně kvalitní a přitom stojí dost peněz.
Od sběratelství upouštějí většinou starší lidé, kteří také nevidí naději, že někdo z rodiny bude v jejich koníčku pokračovat. Přece 
se však najdou mladí lidé, jimž se sběratelství stalo velkou zálibou. Jako pětadvacetiletému Zdeňku Nečesanému z Protivína.
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Jaký je nejvzácnější či alespoň nejkurióznější?
To bude kreslená pohlednice o budoucnosti našeho města z roku 

1907. Po náměstí jezdí tramvaje, vidíme tu i visutou dráhu a nad 
tím se vznáší horkovzdušný balón.
Poněkud přehnaně fantastická představa o Protivínu jako vel-
koměstu, kde chybí snad jen metro… Zůstaňme skromnější. 
Přesto je až neuvěřitelné, kolikrát byl a je Protivín fotografovaný 
a malovaný.

Jen různé pohledy na zámek jdou do desí-
tek. Myslím, že mám komplet město i zámek, 
snad až na „drobečky“, na které asi už nedo-
sáhnu, protože se nedochovaly. Neobvyklý je 
jakýsi „dvojpohled. “ Dvě pohlednice vedle 
sebe zlomené vejpůl zabírají celé náměstí 
s dominantou Zelenkova hotelu. Když je lidé 
posílali, museli je přeložit, aby byly ve veli-
kosti obvyklých pohlednic. Zajímám se ale 
i o okolní vesnice a města – Maletice, Heřmaň, 
Chvaletice, Ražice, Strakonice. Na myšenec-
kém pohledu je patrná zřícenina hradu a přes 
Maletice v pozadí s Klokočínem vede ještě 
dřevěný most. Ze Strakonic mám spoustu 
fotografií z osvobození Američany v květnu 
pětačtyřicátého roku a podařilo se mi vytvořit 
sbírku pomníků Jana Žižky u Sudoměře.
Kdy vás vůbec popadla sběratelská 
vášeň?

K ní mě přivedla paní učitelka Rychtaří-
ková. Měl jsem ji na dějepis a protože věděla, 
že sbírám známky, řekla mi: „Když jsi takový 
sběratel, dám ti nějaké staré pohlednice a snaž 
se k nim přidat další. “ Přišel jsem domů, vzal 
lupu, prohlížel jsem je a tak se mi zalíbily, že 
jsem skutečně začal shánět další.
Za první republiky vydávali pohlednice i obchodníci a knih-
kupci.

V Protivíně asi nejvíc pan Rybák. Většinou ale malé série. Tak 
vznikaly i nákladem samotných rodin. Nechaly se vyfotografovat 
před svým domem a posílaly je svým známým, aby viděli, jaký 
barák si postavily.
Chodil jste po sousedech a žadonil o pohlednice?

To ne, to bych považoval za otravování lidí. Spíš se orientuji na 
burzu a internet. Nějaké jsem získal náhodou, některé také koupil. 
Ale dnes už překupníci nevědí, co by si za ně řekli. Vím, že taková 
pohlednice má cenu tak sto korun a oni za ni chtějí tisícovku. To 
také za mnou přišel člověk, který měl Protivín složený z několika 
kusů a vydával ho za originál.

Myslím, že je čas, abychom přešli k vaší další zálibě, k fila-
telii.

Sbírat známky jsem začal asi jako každý kluk v první třídě. 
Hodilo se mi všechno, co mi přišlo pod ruku. S kamarády jsme 
běhali po babičkách a strejčkách a škemrali o staré dopisy a pohled-
nice – které jsem tenkrát ještě nesbíral, škoda –, ze kterých jsme 
vystříhávali známky nebo je odlepovali nad párou. Půlku věcí jsme 
zničili, protože nám to nešlo.

Za těch skoro už dvacet let vás známky neomrzely?
Kdepak, i když teď už je nedoplňuji, protože se specializuji 

na pohlednice. Známky taky vyžadují spoustu peněz, chce-li 
člověk mít i všechny odchylky, přetisky, chybotisky, jestliže by 
měl držet krok. Mám hodně Československa, Evropu, Ameriku, 
Asii i některé tématické série, třeba lodě nebo faunu.
Ale na burzy snad jezdíte pořád, ne?

Určitě, ale jak říkám. Spíše koukám po pohlednicích. Když 
jsem přišel na první burzu, všichni se po mně otáčeli. Co prý tu 
chce, takový mladý...
Znám jednoho filatelistu, který se zamiloval do Mony Lisy. 
Člověk by ani nevěřil, kde všude ji vydávají. Taky dovede o té 
renesanční krásce vyprávět jako profesor umění.

Také si něco přečtu, to jinak nejde, zvlášť když mám rád 
historii. Studoval jsem například památnou Žižkovu bitvu 
u Sudoměře. Tento památník mám z různých dob od roku 1925, 
kdy byl odhalen, na patnácti fotografiích. Nebo krásně barevné 
jsou známky živočichů z teplých moří a motýlů. Také jsem se 
dočetl o chobotnici krakatici, která má až sedmnáctimetrová 
chapadla a u tlamy má zobák jako papoušek. Naštěstí žije ve 
velkých hloubkách, kdyby chytila člověka za ruku, přestřihla 
by ji jako nůžky nit.
Nemíváte náladu sednout si doma, vyjmout ze skříně pohled-
nice nebo zalistovat v zásobnících se známkami, a jen tak si je 
prohlížet? Prostě se potěšit se svými „úlovky?“

To tedy mívám a dost často. Třeba i v deset večer. Udělám 
si hrneček čaje, vezmu lupu do ruky a – kochám se. A hledám, 
jestli snad nenajdu něco nového, nějaký detail, co jsem dosud 
přehlédl.
Takže ptát se, jestli vás sběratelství baví, je zbytečné!?

Nebo si odpoledne sednu na kolo a jedu se podívat, jestli 
ten dům na staré fotografii ještě stojí nebo jak se to jeho místo 
změnilo. Zajímá mne, jak se objekty po staletích mění, obnovují 
či zanikají. Ano, sběratelství je můj velký koníček, náplň volného 
času a zdroj informací o minulých dobách. Pokaždé mám velkou 
radost, když mi do sbírky přibude něco nového. 

Jan Chmelík

NÝBRŽ I VÁŠEŇ A RADOST Z KOCHÁNÍ
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Jako každý rok, i letos 4. června, se 
odehrál v okolí Chaty u Lomu, klubovny 
Pionýrského oddílu „Kocanďáci“, 18. 
ročník celoměstské oslavy Dětského dne. 
Byl zaměřen na téma „Kouzelníci a čaro-
dějové“. Pořádal Pionýr Protivín a děti 
musely jako vstupenku přinést namalovaný 
obrázek nebo jiný výtvor na toto téma. 
Oficiální začátek nastal úderem druhé 
hodiny, ale organizátoři se sešli už dříve, 
aby připravili vše potřebné k uskutečnění. 
Tradičně nechyběli koníci ze Stájí Štětice. 
Každý účastník za svou vstupenku obdržel 
igelitovou tašku s malou sladkou odměnou 
a účastnickou kartu, se kterou putoval po 
nejrůznějších disciplínách: létající hůlky, 

Ohlédnutí za XVIII. koncertem dětských pěveckých sborů. Naším hostem byly DPS Rolničky a Koťata z Velešína.

ODPOLEDNE PRO DĚTI 
S EXOTICKÝMI ZVÍŘATY
Občanské sdružení společnost pro 
rozvoj Protivína a SKP Pastelka vás 
zvou na „Setkání s exotickými zví-
řaty“, která předvede Viktor Amb-
rož, ředitel Parku exotických zvířat 
o. p. s. Dvorec. Akce se koná v sobotu 
25. června od 15 hodin v prostoru 
Zahradní restaurace Belveder v Pro-
tivíně. Vstupné je zdarma.

● Prodám parní čistič „MAXI Vapori 
2000 system“. Málo používaný. Cena 
dohodou.

 Telefon 733 118 858
● Prodám 3+1 byt v osobním vlastnictví 

v Protivíně po rekonstrukci (plastová 
okna + zateplení), včetně 2 sklepů. 
Kuchyň kompl. vybavená, vč. spotře-
bičů. Šatna + vestavěná skříň, možno 
přenechat i ostatní zařízení bytu. Cena 
dohodou. 

 Informace tel. 728 367 219

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Plnoletý Den dětí v Protivíně

hod do kotlíku, blechy, kouzelné desky, 
perníkový strom, kouzelný kotel, kouzel-
nická školka, létající košťata, lovení ingre-
diencí, čarodějnický kvíz. V černé kuchyni 
si kluci a děvčata pochutnali na špekáčku. 
Následovaliy„pódiovky“, kde si děti mohly 
zasoutěžit například v jedení velkého koláče 
nebo foukání balónku.

Počasí přálo, tak se všichni přítomní 
mohli těšit z krásně prožitého odpoledne. 
Poděkování patří firmám, bez kterých 
by se tato akce nemohla uskutečnit: PRO-
TON, Duvemaro, Lékárna U Palmy, Kro-
kodýlí ZOO, Stavební firma Čajan, V&P 
GASTRO Protivín s. r. o., Zahradní restau-
race Belveder, Řeznictví U Rychtářů, David 

Polanský – Autodoprava, Pekárna Klas 
Polanských, Stavebniny – J. Řehoř, Svět dětí 
– Ž. Šafránková, cukrárna Café Gallery – M. 
Hlaváčová, Kadeřnictví – J. Schánělcová, 
Kadeřnictví – P. Šípková, Hodinářství – V. 
Kubelka, AG Blatná – provozovna Proti-
vín, Finanční poradenství – J. Jíně, MELO 
– květinářství a čaje – Melounovi, PNEU 
– P. Veselý, Motorové pily a zahradní tech-
nika V. Brůžek, Technické služby Protivín. 
Děkujeme.  Za PS Protivín Lenčík

Foto Václav Lenemajer
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Letos oslavuje kamýcká měřičská 
věž své výročí. Stojí zde na hřebeni 
nejvyššího vrcholu Protivínských hor 
již dlouhých 70 let. Vrcholek a lesy hory 
jsou vidět z daleka a z mnoha míst okolo 
Protivína. 

Ještě v 60. letech byla věž jasně 
viděna. Pamatujete? Její cimbuří svítilo 
do krajiny pod Vysokým Kamýkem jako 
věž starého hradu. Proto stanout u roz-
hledny byl samo sebou náš klukovský 
sen. Podle starých map jsme se vydali 
co by desetiletí kluci na cestu do lesů. 
Turistická značka tehdy ještě neexis-
tovala, a tak to nebylo jednoduché. 
Překročili jsme mělčiny Blanice pod 
Kornoušků, stoupali lesním průsmy-
kem Rabině a do kamýckých hvozdů 
jsme vstoupili někde poblíž Zlaté louky. 
Kamýcké zrádné bludičky nás však 
zavedly kamsi k vrcholku hory Pecivál. 
Tam z rozložitého smrku jsme přes 
hrozny smolnatých šišek viděli ochoz 
rozhledničky daleko na východě v záři 
podvečerního slunce. – Od těch dob 
uběhlo mnoho let. Dodnes jsou cesty 
k vrcholku Vysokého Kamýka a staré 
rozhledně velikým povzbuzením. Hora 
se stala jakýmsi poutním místem pro-
tivínských trampů a lidí, co mají tyto 
lesy rádi. Tajemné a moudré stíny lesů 
přímo svádí k přemýšlení a medita-
cím o věcech, které čas odnesl, ale 

také i přinese. Čas se zde 
nechá vzít do rukou a pře-
mýšlet nad voláním hory 
i její staré věže, jejíž letitý 
prach tam z jejího nitra 
na nás vždy tak kouzelně 
působil. Stejně jako hrubý 
a hodně pamatující kříž 
stojící u paty věže. Dodnes 
jsou na něm vruby a malé 
zářezy co by pamětníci 
prvovýstupů. – Z rozhledny 
byly nádherné výhledy přes 
špice stromů ku vzdále-
né Šumavě i do českého 
vnitrozemí. Stromy však 
vrcholek brzy přerostly a výhledy byly 
ty tam. Rozhlednu často střežili i vojáci 
v dobách cvičných střeleb na střelnici 
v Těšínově. – Nutno také dodat, že 
Vysoký Kamýk je důležitý triangulační 
bod. Je o tom psáno na kameni, který 
je v místech, kde kdysi stávala stará 
dřevěná věž. V roce 1864 zde proběhlo 
nivelační měření stejně jako i na mnoha 
místech tehdejšího mocnářství. – Horu 
znali i dávní Keltové – jejich hroby jsou 
roztroušené po svazích lesů. Vrchol byl 
svědkem mnoha příhod i tajemných 
setkání. Naše kroky sem putovaly v těch 
nejtěžších dobách pro klid a také veliká 
rozhodnutí v životě. Hora byla jakýmsi 
světlem v nelehkých dobách. – Kamýc-
ká sedmiboká věž byla postavena 
v roce 1941. Spolu s ní byly postaveny 
po naší vlasti v létech 1936 – 1942 
i její další sestry. Najdeš je na Brdech, 
u Orlické přehrady, skrývá je lesopark 
pražského Ládví, ale jsou i u Votic, 
Obrataně a sázavského Melechova 
a Ondřejova. Všechny jsme prošli, ale 
tak krásné bukové lesy jako zde na 

Městské kulturní středisko v Protivíně pořádalo kurz První 
pomoc u dětí. Jako „účastníci z Pastelky“ chceme vedoucí Sylvě 
Karfíkové velmi poděkovat, protože něco tak zajímavého a pro-
spěšného jsme již dlouho nezažili.

MUDr. Jiřina Holická nás hned svým úvodem tak zaujala, 
že jsme se potom celou dobu těšili na to, co bude následovat. 
Když jsme se na kurzy hlásili, nevěděli jsme přesně, co nás čeká, 
jak to bude probíhat. Paní doktorka byla úžasná, protože nám 
dokázala vysvětlit, jak které věci mohou vznikat, co je jejich 
příčinou a co se děje v těle. Takže její odpovědi na to, jak se třeba 
stavět k tzv. vyraženému dechu nebo k dítěti, které se vzteká tak, 
že až z pohledu přihlížejícího „ztrácí vědomí“, byly absolutně 
logické. Téměř vše, co jsme probírali, jsme si i vyzkoušeli na 
sobě jako figuranti nebo jako ti, kdo pomáhají. Neseděli jsme 
jako pecky, nepsali si jen suché informace, ale převážně jsme 
hráli a do sebe vstřebávali to, jak zasahovat, co v jaké situaci 
dělat a naučili jsme se, že jde také o naši bezpečnost, protože 
např. při záchraně tonoucího asi těžko zavolám pomoc, když se 
já sám začnu taky topit.

V době, kdy píšeme tento článek, bude za námi již i druhá 
část, která byla neméně zajímavá. Děkujeme paní Karfíkové za 
to, že si dala práci a sehnala paní doktorku Holickou, jež nás 

Vysokém Kamýku nena-
jdeš nikde. Ticho podzimu, 
modrou letní oblohu i jarní 
zelenavé šero spolu s jino-
vatkou zimy, to jsou hlavní 
karty, které znovu a znovu 
lákají poutníky. U kříže, 
kde jsou jména mrtvých 
kamarádů, se zapalu-
jí dušičkové a vánoční 
svíce našich vzpomínek. 
V mohyle u kříže jsou 
kameny z dalekých míst, 
pláží Normandie, řím-
ského Kolosea, aténské 
Akropole, ale i posvátných 

míst, co jsou zanesena v našich duších. 
Najdeš zde kamínek z brdského Zlatého 
dna, beskydské Ivančiny i hor a říček 
Šumavy. Tady u kamýcké rozhledny si 
člověk uvědomuje, že není nic pomíjivěj-
šího, než čas. Hodiny života nepřinutíš 
jít zpět, ale můžeš je zde natáhnout. 
Zvláštní podivné místo. Dál a dál stojí na 
hřebeni rozhledna jako maják v lesích.

Možná, že brzy budeme na ticho 
a samotu lesů jen vzpomínat. Rozhled-
na má být totiž opravena a také uvedena 
do provozu díky všude přítomným mobi-
lům. Znovu budou lidé hledět do dálek, 
ale kouzlo starých dob zmizí. Jistě bude 
záležet jen a jen na samotných lidech. 
Tohle místo a duševní kontakt s ním 
může pochopit jen ten, kdo zná sílu 
přírody a přichází bez falše. Kamýcká 
rozhledno, děkujeme ti za perly oka-
mžiků, které máme navěky uloženy ve 
svých vzpomínkách. – Rozhledna na 
Vysokém Kamýku slaví svých 70 let. 
1941 – 2011. Slaví 70 let a to 627 metrů 
vysoko nad mořem. 

–Sládek Petr–

svým přístupem, odborností i vtipem opravdu dostala. Pokud by 
se tyto kurzy měly někdy ještě opakovat, doporučujeme nejen 
rodičům s malými dětmi, ale všem, kdo nechtějí jen bezradně 
přihlížet k úrazu nebo nějaké tragédii, aby se přihlásili. Ten 
zážitek a užitek stály za to. Účastníci z SKP – Pastelky

KAMÝCKÁ VĚŽ SLAVÍ SEDMDESÁTINY

ZAJÍMAVÝ A PROSPĚŠNÝ KURZ 1. POMOCI
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O druhém květnovém víkendu se 
setkali přátelé myslivosti a kynologie 
na jarních zkouškách loveckých psů. 
Setkání se konalo v Milenovicích na 
fotbalovém hřišti. Počet přihlášených 

V pondělí 30. května navštívilo naši 
školku krásné divadelní představení 
„O dopravních prostředcích“.

Ve středu 1. června nás čekal den 
plný zábavy, her a soutěží, kterými jsme 
oslavili Mezinárodní den dětí.

V tento měsíc nás čeká ještě mno-
ho zajímavých akcí, na které se velice 
těšíme. 

Doufáme proto, že nám také počasí 
bude přát. V pondělí 6. června se usku-
tečnil výlet naší školičky do zoologické 
zahrady v Borovanech u Českých Budě-
jovic. Fotografie z tohoto výletu spolu 
s ostatními z dalších akcí naší školy 
naleznete na našich internetových strán-
kách www.ms2protivin.estranky.cz.

Bohatý program – divadelní předsta-
vení, návštěva krokodýlí ZOO, sokolní-

psů předčil očekávání pořadatelů, 
a zkoušky muselu být rozloženy do 
dvou víkendových dnů. Celkem bylo 
přihlášeno 45 psů, z toho 22 velkých 
plemen a 23 malých plemen.

Pořadatelé zkoušek – Českomo-
ravská myslivecká jednota a Okres-
ní myslivecký spolek Písek navázaly 
na dlouholetou tradici a spolupráci se 
zdejším mysliveckým sdružením Pla-
tan Protivín a zkoušky umístily do zdej-
ší romantické krajiny podél řeky Blani-
ce. Po slavnostním zahájení a uvítání 
všech účastníků, které přednesl ředitel 
zkoušek Jan Rejda, následovala vete-
rinární prohlídka psů, kterou provedla 
MVDr. Bohunka Smolíková.

Zkoušky proběhly v přátelské 
atmosféře a pořadatelům přálo i poča-
sí. Jednotlivé skupiny velkých i malých 
plemen prováděly požadované zkouš-
ky v lokalitách Račický rybník, Mileno-
vice, Hamana a Skály.

Touto cestou děkujeme myslivec-
kému sdružení Skály za jejich spolu-
práci. Psi prováděli jednotlivé úkony 
dle povelů jejich vůdců a zkušební 
komisaři byli s výkonem spokojeni. 
První den konání zkoušek bylo vyhod-
noceno 18 psů v první ceně a druhý 
den 21 psů. Tento výsledek ukazuje, 
že psi byli velmi dobře připraveni na 
tuto soutěž a gratulujeme vůdcům.

MS Platan Protivín

JARNÍ ZKOUŠKY PSŮ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ci s dravci, to vše si během posledního 
měsíce tohoto školního roku užijeme.

Slavnostní rozloučení starosty města 
J. Hlaváče s předškoláky se usku-

teční 13. června. Ve školce se s naši-
mi předškoláky rozloučíme v úterý 
28. června – i tento rok „kouzelně“, a to 
kouzelnou nocí „Za pokladem Inků“.



V pátek 3. června přivítal v obřad-
ní síni nové občánky našeho 
města Jaromír Hlaváč, starosta 
města.
Zleva: Monika Čechová s dce-
rou Adélou, Daniela Danihelová 
a Roman Halmeš s dcerou Martou, 
Lenka a Jiří Žemličkovi s dcerou 
Michaelou, Lucie a Tomáš Schwem-
movi se synem Tomášem, Alexandra 
Sochorová s dcerou Terezou, Marie 
Lidová a Roman Plachý se synem 
Romanem
foto dole
Zleva: Barbora a Stanislav Vlasá-
kovi s dcerou Annou, Kamila a Erik 
Danovi se synem Patrikem, Jana 
a Petr Novákovi s dcerou Eliškou, 
Jana a Martin Zoubkovi s dcerou 
Barborou, Eliška Skalová s dcerou 
Emmou Foto J. Mošovská

NARODILI SE
❀ 28. 5. dcera Kristýna
 Anně Kramplové 
 z Milenovic

❀ 29. 5. dcera Eliška
 PhDr. Jaroslavě Tlapové 
 z Protivína

❀ 30. 5. syn Matěj
 Hedvice Celerinové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 2. 6. Šarlota Žáková
 82 let, Protivín

✝ 7. 6. Václav Slavík
 91 let, Protivín

✝ 12. 6. Stanislava Doupovcová
 79 let, Protivín

Vzpomínáme

V úterý 5. července 
uplyne 15 let od chvíle, 
kdy můžeme již jen vzpomínat 
na Josefa Podlesného. 

Manželka 
a dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 26. května 2011 
uplynul jeden rok od úmrtí 
pana Václava Hrdiny 
z Protivína.

S láskou 
a bolestí v srdci vzpomíná 

syn Milan s rodinou

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. Náplní budou nejrůznější 
sportovní hry, celodenní výlet, ruko-
dělné činnosti. Děti mají zajištěn teplý 
oběd a pitný režim. Zajištěn je odborný 
dohled s certifikovanými a zkušenými 
vedoucími. Tábor je určen pro děti od 
6 let do 15 let. Denně od 8 do 16 hodin. 
Cena 990 Kč/ týden. 
Termíny: 
18. – 22. 7., 25. – 29. 7., 15. – 19. 8., 
22. – 26. 8.
Termín přihlášení: do 24. 6. 2011
Informace: R. Lenemajer 
telefon 731 148 301 
nebo E-mail: kocandato@seznam.cz
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2011 V PROTIVÍNĚ
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Novinky
městské
knihovny

Městská knihovna Protivín připravila 
pro své čtenáře sérii nových turistických 
průvodců, které přinášejí řadu užitečných 
informací pro cestování po naší republice 
i za hranicemi. 

Pro cesty do zahraničí 
si můžete vypůjčit:
Průvodce na cesty 
Nakladatelství freytag@berndt: 
Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko, 
Nizozemsko

Z nakladatelství Marco Polo: 
Řím, Paříž, Francie, Nizozemsko, Norsko, 
Rakousko, Španělsko – součástí publikací 
jsou přehledné mapy, rejstříky, barevné foto-
grafie – seznamují s historií, památkami, 
přírodou, přinášejí tipy na výlety

K cestování po České republice 
nabízíme:
Průvodce na cesty 
Nakladatelství freytag@berndt: 
11 svazků putování po 11 krajích naší vlasti 
– přibližují kulturu, historii, přinášejí infor-
mace o ubytování, památkách, sportovním 
vyžití

Turistický průvodce ROTHER
Nejkrásnější turistické trasy – nejkrásnější 
pěší výlety – Jižní Čechy a Šumava, Česko-
saské Švýcarsko, Český ráj a Podkrkonoší, 
Kokořínsko a České středohoří. Součástí 
jsou mapy, barevné fotografie, rejstříky, 
užitečné kontakty.

Využijte možnost rezervace na telefonu 
382 251 806 nebo e-mail: knihovna@kul-
tura-protivin.cz.

V každém čísle letošního ročníku 
PL zveřejníme fotografi i  zají-
mavého místa, památky a podobně 
z Protivína a okolních obcí. Vaším 
úkolem je poznat místo, kde se 
zajímavost nachází.
Vítězem dubnového losování foto-
hádanky INFOCENTRA se stal pan 
Václav Sládek z Protivína. Blaho-
přejeme! Jednalo se o vilu Hygiea, 
čp. 255. V Infocentru čeká odměna.
Otázka pro červen: Na které 
budově se nachází tato plastika 
šťastné rodinky?
Těšíme se na správné odpovědi, 
které můžete zaslat do 9. července 
na e-mail infocentrum@muprotivin.
cz nebo nám svou odpověď přijďte 
sdělit osobně.

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN...
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
PŘEMOŽITELE NENAŠLI 
ANI V KRAJSKÉM FINÁLE

Ve středu 1. června se ve fotbalovém 
areálu na Hluboké sešlo 16 nejlepších 
školních mužstev na krajském finále 
soutěže McDonalds cup v kategoriích 
2. – 3. ročník a 4. – 5. ročník. Celý den se 
po hřištích pohybovaly známé osobnostíi 
nejen fotbalu, ale i politiky. Slavnostní 
zahájení provedli pan Tomáš Jirsa, senátor 
a starosta Hluboké s bývalým prvoligo-
vým fotbalistou Martinem Vozábalem, 
ceny předávali vedoucí oddělení školství, 
mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 
pan Václav Průcha, členka rady kraje pro 
mládež a tělovýchovu paní Jana Krejsová 
a další bývalý prvoligový fotbalista Karel 
Vácha.

Protivínští kluci přijeli jako vítězové 
okresu Písek první kategorie bez jediné 
porážky a skóre 24:1 a jejich představy 
o umístění byly tedy dost vysoko. Losování 
do dvou čtyřčlenných skupin rozdělilo 
mužstva takto. Skupina A – Horní Planá, 
Kubatova ČB, Bavorov, Protivín. Skupina 
B – Pohůrecká ČB, Vimperk, Sezimovo 
Ústí, Třeboň. K prvnímu zápasu ve sku-
pině nastoupili kluci s Horní Planou. Již 
po několika minutách bylo jasné, že toto 
utkání bude jen o počtu branek v soupeřo-
vě síti. Nakonec to bylo 9:0, naše branky 
stříleli Schánělec 3, Bečvář 3, Novotný 
2, Vojík. Ve druhém zápase tentokrát na 
umělé trávě nás čekala ZŠ Kubatova ČB. 
Utkání bylo velmi vyrovnané, soupeř měl 
většinu zápasu převahu, ale nevytvořil 
si žádné vyložené šance. Kluci výborně 
bránili a dařilo se jim posílat do volných 
prostorů míče pro Tomáše Schánělce, který 
z těchto brejků 6x!!! skóroval. Soupeři se 
podařilo vždy jen výsledek snížit. Celkový 
výsledek 6:2 byl pro soupeře až krutý.

Ke třetímu zápasu s Bavorovem nastu-
povali kluci s vědomím, že po vítězství 
by do semifinálového utkání nastupovali 
z prvního místa ve skupině. Nenechali 
nic náhodě a celkem snadno zvítězili 4:0 
brankami Bečváře, Novotného, Schánělce 
a M. Urbana.

V semifinále na kluky čekalo Sezi-
movo Ústí. Obránci soupeře sice velmi 
dobře uhlídali Shánělce, branky doká-
zali dát jiní. Stříleli v prvním poločase 
Vojík a ve druhém Novotný. Vítězství 
2:0 znamenalo postup do finále proti ZŠ 
Pohůrecká ČB. Tam už se opět prosadil 
Tomáš Schánělec. Třemi brankami sta-
novil výsledek 3:1 a vystřílel si tak nejen 
nejlepšího střelce turnaje, ale i celkové 
1. místo. Nutno říci, že turnaj nebyl jen 
o něm. Velmi dobře zachytali oba bran-
káři Radek Jíra a Kuba Záleský, v obra-
ně dominoval Vojta Branštýl, v záloze 
zejména ve vyřazovacích zápasech zářil 
Tadeáš Bečvář, zdatně mu sekundoval 
Honza Novotný. Vedle Tomáše bojoval 

na hrotu Tadeáš Vojík. Pro mne byl vel-
kým milým překvapením výkon Petra 
Dobeše, ale všichni kluci zaslouží velkou 
pochvalu za odvedený výkon, nesporné 
fotbalové umění a ohromnou bojovnost 
a obětavost. Velké poděkování patří 
trenérovi Pavlu Novotnému, pod jehož 
vedením se výkon mužstva neustále 
zlepšuje. 

Vítězství v krajském finále je velkým 
úspěchem kluků, školy a FK Protivín, ve 
kterém všichni kromě Schánělce (Pří-
bram) a Vojíka (Písek) hrají. Poslední, 
kterí ze školy v této kategorii z okresu 
postoupili, byli kluci, kteří dnes již 
hrají mezi dospělými. Bylo to přesně 
před deseti lety. Škoda jen, že se v této 
kategorii nehraje celostátní finále, pro-
tože si myslím, že by se ani tam kluci 
neztratili.

Václav Křišťál, ředitel školy

Program oslav v pátek 29. července 
21.00 hodin – zahájení oslav s kapelou PARKÁN

sobota 30. července
13. 00 hodin – hudební festival s ROCK RÁDIEM
   Představí se postupně místní kapely:
   MORFIUM, HAND GRENADE, HAMR
   Během odpoledne budou probíhat 
   divácké soutěže o hodnotné ceny !

Na snímku jsou vítězové krajského finále ZŠ Protivín po vyhlášení výsledků již 
s pohárem, medailemi a cenami.
Stojící zleva: trenér Pavel Novotný, Marek Lafata, Patrik Urban, Filip Šedivý, Jan 
Novotný, Tomáš Schánělec, Vojtěch Sochora
Sedící zleva: Petr Dobeš, Radek Jíra, Vojtěch Branštýl, Tadeáš Bečvář, Jakub 
Záleský, Lukáš Hrubý, Michal Urban, Tadeáš Vojík.
Pro nemoc na snímku chybí Vojtěch Štěpka a Ondřej Vařečka, kteří se také 
zasloužili o postup z okresního kola.

21.00 hodin  – koncert kapely Jiřího Hebíka 
   – HE band (bez vstupného!)
Doprovodný program:
od 9. do 12. hodin – prohlídky pivovaru Platan
od 9. do 12. hodin – burza sběratelů pivních kuriozit

neděle 31. července
13.00 hodin  – přijďte si zatancovat 
   s kapelou RELAKS

POUŤOVÝ VÍKEND POD PLATANY 2011
Pivovar Platan zve všechny své příznivce na tradiční 

jedenáctý ročník slavností zlatavého moku do letního areálu Belveder
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Poprvé v ucelené sestavě jsme se rozjeli 
do Lažiště, kde čekal soupeř pomýšlejí-
cí na první místo v tabulce KP žen. 

Zápas měl podobný průběh jako při 
soupeření doma v Protivíně – marná 
snaha pokořit branku soupeřek. Hra se 
nám dařila a domácí byli očividně zasko-
čeni. Bohužel rána z kopačky Plojharové 
v 5. minutě (spíše nákop bez účelu) pře-
kvapila naši brankářku a pak i všechny na 
hřišti, i mimo hrací plochu a překvapení 
v podobě gólu domácí hodně oslavovali. 
Hru jsme nevzdávali a viditelně jsme 
dávali najevo, že jsme nepřijeli prohrát. 
Velmi pěknými akcemi a herní aktivitou 
jsme opět rychle získali vládu na hrací 
ploše a všechny hráčky bojovaly tak, jak 
to k fotbalu patří. Po jednom tvrdším 
obranném zákroku obránkyně Ivety Kole-
šové kopaly domácí přímý kop a Cigel-
bauerová v 7. minutě potrestala laxnost 
a nepozornost naší strážkyně svatyně 
a byla tu další překvapivá rána – 2:0.

V 16. minutě však Nikola Suchanová 
krásnou akcí a zakončením nedala šanci 
domácí brankářce a kontrovala vstřele-
ním gólu na 2:1. Taktovku v utkání jsme 
neustále ovládali my a především velmi 
aktivní Pečená a povzbuzená Suchanová 
dělaly v obraně domácích vítr. Nepří-
jemnosti pro domácí ještě podporovala 
s chutí hrající Magda Melková a pokud 
se jí dostal míč k nohám, čelily soupeřky 
výzvu k nejvyšší pohotovosti.

I když se valil na domácí branku jeden 
útok za druhým, tak nabylo štěstí změnit 
stav utkání. Změnila to až Pečená, a to 
v 50. minutě.

Ze sdělovacích prostředků jsme 
informováni, že naše kulturní veřejnost 
– především spisovatelé, nakladatelé, 
knihkupci a knihovníci – ale i nejširší 
vrstvy čtenářů a milovníků knih, se při-
pojili k celostátní Výzvě na obranu knih.
Požadavek nakladatelů je zachovat sou-
časnou DPH na knihy, případně ji i snížit.
Výzvu na obranu knih dosud podepsalo již 
160 tisíc občanů.

Také Městská knihovna Protivín se při-
pojila k této celostátní akci a odeslala Svazu 
českých knihkupců a nakladatelů v Praze 
v uplynulých dnech petici se 160 podpisy 
čtenářů, kteří tímto způsobem vyjádřili 
nesouhlas s chystaným zdražením knih. 
Stále je možné se připojit na internetových 
stránkách Svazu knihkupců a nakladatelů  
http://sckn. cz/index. php?p=vyzva

Bylo hezké dopoledne, počasí tak akorát 
na to, aby se maminky z Pastelky společně 
s několika dalšími maminkami z Klubu 
žen vydaly do protivínské krokodýlí ZOO. 
Sešlo se nás tolik, že jsme se s dětmi sotva 
vešly do prostorů, kde jsme si prohlédly 
krokodýly, hady a kostry. Celou dobu nás 
velmi zajímavě provázel Honza Sobotka, 
který se nám s trpělivostí přes všechen šru-
mec a hluk věnoval. Poté jsme se vydaly, 
žel už jen některé, do místního infocentra, 
abychom zhlédly kostry v zoologickém 
muzeu a výstavu obrazů.

Děkujeme Komunitní nadaci Blanicko-
Otavské za sponzorství této akce.

Zveme všechny maminky z Protivína 
a okolí, aby se mezi nás přišly podívat i se 
svými dětmi. M. Š. 

Nepříjemnou tečkou smolného zápasu 
bylo překvapivé a nesmyslné a nepod-
ložené vyloučení Denisy Pečené za údajné 
připomínky k výkonu rozhodčího. To 
se odehrálo po faulu, který předcházel 
v 90. minutě slibné gólové šanci zmiňo-
vané hráčky, která postupovala na bránu 
domácích, které podržela gólmanka, a tak 
nerozhodný výsledek 2:2 mrzí.

Po následujícím volném kole jsme při-
vítali v Protivíně soupeřky z Kolodějí nad 
Vltavou. V zápase, s očekáváním bodo-
vého zisku, jsme i s omezenou sestavou, 
kdy chyběla především v trestu nehrající 
Denisa Pečená, dokázali splnit roli favori-
ta a v pohodovém zápase jsme výhrou 3:0 
navýšili stav o tři bodíky na 28. Po prvním 
poločase za stavu 0:0 už jsme si myslely, 
že více smůly už mít nemůžeme a góly 
jsou pro nás zakleté. Tento stav se jala 
ve 48. minutě změnit Nikola Suchanová 
a pěkným sólem zakončeným efektním 
přehozením brankářky změnila na 1:0. 
Hra se přesunula pouze na jednu polovi-
nu a do útoků se více zapojovaly hráčky 
z obrany. Při jednom takovém pokusu se 
přes tři čtvrtiny hřiště rozběhla Nikola 
Trnková a střelu, kterou dokončila své 
velké sólo, neudržela gólmanka soupeřek 
a míč pohodlně dorazila do sítě Radka 
Troblová. Na 3:0 navýšila Magda Mel-
ková, když po nahrávce z rohového kopu 
poslala nekompromisně střelu z 23 metrů 
na bránu a brankářka na střelu pod břevno 
ke vzdálenější tyči neměla šanci.

Nyní nás čeká poslední boj proti tábor-
ským holkám, budeme snažit o co nejlepší 
výsledek v tomto ročníku KP žen.  RK

VÝZVA 
 NA 
  OBRANU 
   KNIH

SKP PASTELKA 
MEZI KROKODÝLY

V BODOVÝCH DOSTIZÍCH BUDE CHYBĚT ZTRÁTA Z LAŽIŠTĚ 

Na snímku uniká jedné ze soupeřek opora Jafácké obrany Nikola Trnková.
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KONCERT PRO SOKOLOVNU
Občanské sdružení Společnost pro roz-

voj Protivína vás zve na charitativní open 
air festival konaný v sobotu 25. června 
2011 od 17 v Protivíně v Belvederu (areál 
pivovaru Platan).

Na festivalu vystoupí kapely ARAXA, 
ILEGAL BAND, KRYPTON, SATY-
CARION a jako hlavní host večera kapela 
BROUCI BAND (Beatles Revival).

Vstupné je ve výši 100 Kč a lístky je 
možné zakoupit v předprodeji v Restau-
raci R-erko v Protivíně nebo na místě 
akce v den konání. Výtěžek z akce bude 
poskytnut na Dárcovský fond Sokolovna 
(č. ú. 7312002824/8040, VS: DF 9003).

Přijďte se pobavit a podpořit obnovu 
sokolovny v Protivíně!

V roce 2000 se zrenovovala studánka 
v obci Záboří. Tehdy na vyčištění měli 
veliký podíl mladí hasiči. Nazvali ji 
studánka svatého Floriána. Střídavě 
se o ni několik let starali. V letošním 
roce generální opravu provedli senioři 
br. Parýzek, br. Šupitar a br. Schánilec.
V sobotu 13. srpna oslaví zábořští hasiči 
120 let trvání sboru zároveň se srazem 
rodáků obce. Na slavnosti jsou zváni 
všichni, kteří mají rádi dobrou zábavu. 
Po celou dobu bude vyhrávat dechová 
kapela DOUBRAVANKA. (Více v příštím 
čísle Protivínských listů). 

Foto a text JKo.

Okresní soutěž Požární ochrana očima 
dětí 2011 byla vyhlášena Okresním 
sdružením hasičů ČMS Písek a Hasič-
ským záchranným sborem JčK – územ-
ním odborem Písek.
Porota pracovala ve složení: Václav Jalo-
vecký, Stanislav Dlesk, Jan Řehoř, Zdeněk 
Brázda a Jaroslav Kadlec. Protivínští získali 
ocenění v kategorii literární práce.
Okresní vyhodnocení:
kategorie L1
 2. Toušková SDH Milenovice
kategorie L2
 1. E. Plundrichová SDH Milenovice
kategorie L3 
 1. M. Plundrichová SDH Milenovice
Čestné uznání:
 Vilím Plundrich SDH Milenovice

Krajské vyhodnocení provedla komise 
ve složení: Mgr. Josef Wachta, Mgr. Lucie 
Cihlářová, Jaroslav Kadlec, Stanislav Dlesk 
a Zdeněk Brázda.
Výsledky literárních prací:
kategorie L2 
 1. E. Plundrichová, SDH Milenovice
kategorie L3
 1. M. Plundrichová, SDH Milenovice

J. Kadlec, OSH Písek

Ve čtvrtek 26. května pořádalo SKP 
– Pastelka již podruhé bezva závo-
dy pro ty nejmenší. Na hokejbalovém 
hřišti se odpoledne sjely děti na tak 
dobrých strojích, že by jim leckterý 
motorista mohl vskutku závidět. Letos 

ZÁVODY NA ODRÁŽEDLECH
nám sluníčko opravdu tolik hřálo, že 
jsme se musely schovávat do stínu. To 
byla ovšem příležitost k opravě a údrž-
bě našich mašin. Děti se vyřádily jak 
se patří, tak se všichni těšíme na příští 
rok, abychom si to zopakovali.  M. Š.

▲ ▲ ▲

▼ ▼ ▼
POŽÁRNÍ OCHRANA 

OČIMA DĚTÍ 2011

Městská knihovna

Protivín

(a veřejný internet)

bude v době

od 1. 8. do 12. 8. 2011

UZAVŘENA – dovolená
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Ani zlepšená hra a výsledky v závěru 
sezóny nepomohly protivínským hokej-
balistům k postupu do play-off a sezóna 
tak pro ně, na rozdíl od předešlého roku, 
kdy hráli finále, skončila předčasně. Je to 
důsledek tvorby nového týmu. Loni ukončili 
kariéru někteří starší hráči a mladí nabírají 
zkušenosti. Pokud ale mladí hráči vydrží 
a budou pokračovat, lze předpokládat, že 
se zlepšené výsledky dostaví a protivín-
ský hokejbal kvalitativně poroste. Dobří 
a nadějní hráči v Protivíně rozhodně jsou. 
K dobru věci by mělo pomoci také rozšíření 
realizačního týmu.
Výsledky posledních zápasů hokejbalu 
TJ Platan Protivín:
sobota 16. dubna
TJ Platan Protivín – SK Palestine Thumbs 
9:2 (2:0, 3:1, 4:1)
Střely: 31:18, vyloučení: 2:0, 
využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0
sobota 9. dubna
SK HC Rosa České Budějovice – TJ Platan 

Protivín 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Střely: 35:22, vyloučení: 9:10, 
využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0
sobota 2. dubna
TJ Platan Protivín – TJ Plav – Velešín 7:1 
(2:0, 1:0, 4:1)
Střely: 40:19, vyloučení: 8:11, 
využití přesilovek: 4:0, oslabení: 0:0

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE 
2. OHbL JIH – 2010 – 2011
pořadí  název týmu
1.   SK Hospříz
2.   HC Olešník
3.   TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec B 
4.   HBC Betonova Holubov B
5.   SK HC Rosa České Budějovice
6.   SK Palestine Thumbs 
7.   SK Beer Stars Pluhův Žďár
8.   HBC Vikings České Budějovice
9.   HC Dranreb Nová Včelnice
10.  TJ Platan Protivín
11.  TJ Plav – Velešín

V sobotu 21. 5. 2011 se konal v Praze již 
9. ročník Májového poháru v taekwondo. 
Soutěžilo se v Poomse (technické sestavy), 
Kyorugi (sportovní boj). Turnaj byl součástí 
Národní ligy taekwondo, je zaměřen pro děti 
a kadety. Zúčastnilo se 15 oddílů z České 
republiky a jeden oddíl z Bratislavy, v počtu 
240 závodníků.

Protivínští taekwondisté dali o sobě 
vědět a byli překvapením celého turnaje. 
Závodili Zuzana Doubková, Adéla Kubič-
ková, Jakub Chudomel, Martin Doubek, 
Jaroslav Šídlo. 

Jako první nastoupili ve trojicích – ve 
sportovních sestavách Zuzana Doubková, 
Adéla Kubičková, Martin Doubek. Dali 
o sobě při tak těžké konkurenci vědět. 
Všichni bodovali a mile překvapili.

V odpoledních hodinách začali sportov-
ní boje, kde bylo na co koukat a hlavně to 
byly boje, kde bojovali svěřenci a zároveň 
trenéři s taktikou proti sobě. Všichni svě-
řenci si museli sáhnout až na dno, protože 
jejich kategorie byly hojně obsazeny 14 až 
20 soupeři.

Děkujeme za finanční podporu OM 
Protivín, umožnila kvalitní přípravu pro-
tivínských taekwondistů. Kéž by Proti-

vínští měli stálého sponzora, tak by určitě 
dosahovali mnohem lepších výsledků i na 
mezinárodní scéně.

Umístění:
jednotlivci
Poomse (technické sestavy)
1. místo   Zuzana Doubková
3. místo   Adéla Kubičková
trojice: 
2. místo   Zuzana Doubková, 
  Adéla Kubičková, 
  Martin Doubek

Kyoruci (sportovní boj)
1. místo   Zuzana Doubková
1. místo   Adéla Kubičková
1. místo   Jakub Chudomel
1. místo   Jaroslav Šídlo
2. místo   Martin Doubek 

družstva:
2. místo   v Poomse 
  (technické sestavy)
1. místo   v Kyorugi 
  (sportovní boj)
Celkový vítěz turnaje

M. Zobal, trenér

Loni v listopadu, když bylo zahájení 
výstavy fotografií k desátému výročí naší 
Cyklorafandy, byli přítomni i manželé 
Marešovi z Protivína. Štěpán Mikuláš 
Mareš je umělec a ocenil kladně naši 
snahu přiblížit občanům cíle našich jízd 
na kole a někdy i pěšky. Na oplátku nás 
pan Mareš pozval na prohlídku ateliéru, 
abychom si prohlédly jeho tvorbu. Sice 
jsme některé obrázky už viděly na výsta-
vě na Klokočíně, ale pozvání jsme rády 
přijaly.

Počkaly jsme si až bude tepleji, aby-
chom mohly posedět na zahradě. Vše se 
domluvilo a den „D“ byl středa 25. května. 
Připojil se k nám i Jirka Plíva, který byl 
též pozván. Ve středu v podvečer jsme se 
vypravili společně na návštěvu. Manželé 
Marešovi nás vřele přivítali a usadili jsme 
se v koutku překrásně upravené zahrady, 
kde bylo připraveno pohoštění. Paní domu 
napekla výborné zelňáky k vínu a též 
výborné řezy ke kávě. U vínka nám pan 
Mareš líčil, jak skládá básničky, které 
doplňuje kresbami. Také u příležitosti naší 
návštěvy pro nás jednu složil. 

Potom jsme si šli prohlédnout díla 
pana Mareše do ateliéru. V několika míst-
nostech jsou k vidění pěkné a mnohdy 
i vtipné obrázky s různými doplňky. To 
všechno se nám moc líbilo. Autor vždy 
doplnil, kdy a kde obrázek tvořil.

Po prohlídce jsme si šli ještě sednout 
do zahrady. Tato naše zahradní párty trvala 
až do večera a stále bylo o čem vyprávět. 
Bylo to příjemně prožité odpolede oboha-
cené o umělecký zážitek Jana Kalusová

PŘEKVAPENÍM MÁJOVÉHO POHÁRU

ZAHRADNÍ 
PÁRTY

restaurace 
U ROUBENÉ STUDNY 

Chvaletice
otevírací doba: 

v červnu od pátku do neděle
od 11 do 22 hodin
v červenci a srpnu 
od úterý do neděle 
od 11 do  22 hodin

telefon 739 610 419

HOKEJBALOVÁ SEZÓNA PROTIVÍNSKÝCH

TABULKA SOUTĚŽE – 2. OHbL JIH – základní část 2010 – 2011

poř. název týmu Z  V V P R Skóre  B 

1.  SK HC Rosa České Budějovice  20 16 0 1 3 115:53  49
2.  SK Palestine Thumbs  20 13 1 2 4 109:67 43
3.  SK Hospříz  20 13 0 2 5 118:72  41
4.  SK Beer Stars Pluhův Žďár  20 10 3 1 6  88:62  37
5.  HC Olešník  20 10 3 0 7 67:59 36
6.  HBC Vikings České Budějovice  20 11 1 1 7 71:69 36
7.  TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec B  20 9 1 1 9 94:81 30
8.  HBC Betonova Holubov B  20 6 1 1 12 61:81 21
9.  HC Dranreb Nová Včelnice  20 4 1 0 15 38:93 14
10.  TJ Platan Protivín  20 3 1 2 14 48:87 13
11.  TJ Plav – Velešín  20 3 0 1 16 48:133 10
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zahrada 

U roubené studny Chvaletice
VÝPRODEJ OKRASNÝCH DŘEVIN
Informace na tel. 775 300 277

Každý rok v měsíci květnu se v Plzni 
pořádá největší dívčí turnaj v házené 
– Memoriál Karla Šulce. Tento rok se 
konal jubilejní 20. ročník. 

Tato sportovní akce se počtem účast-
níků každoročně zařazuje mezi významné 
sportovní události v celé České republice. 
Do Plzně se opravdu sjela družstva ze 
všech koutů České republiky – Ledeč, 
Tachov, Pardubice, Praha, Turnov, Koby-
lisy, Veselí nad Mor., Písek.

Družstvo házené Slavoj Protivín se 
tohoto memoriálu každý rok účastní. Hrá-
lo se od pátku 5. 5. do neděle 8. 5. Jedno 
družstvo střídalo druhé. Byla k dispozici 
4 asfaltová hřiště, tartanové hřiště a nová 
oblouková sportovní hala.

Naše družstvo bylo složeno ze sedmi 
dívek a jednoho chlapce, i když byl turnaj 
dívčí. Byla povolena výjimečně i účast 
chlapců po domluvě mezi družstvy. Sou-
peřem jim byla družstva Turnova, Prahy 
Slávie, Prahy Hájů, Ledče nad Sáz., Písku, 
Pardubic, Kobylis, Astry Prahy, Plzně 
DHC 200 a Plzně HC.

První den soutěže sehráli šest zápasů 
vždy po 12 minutách a druhý den čtyři 
zápasy, třetí den už se hrálo o umístění 
podle výsledků z předešlých zápasů. Tady 
už hráli pouze jeden zápas. S tím, že se 
v celkovém hodnocení umístili na 9. místě 
ze 17 družstev.

Zahráli si na všech hřištích, která byla 
k dispozici. Nejhorším povrchem byl snad 
asfalt, kde došlo i k několika nebezpeč-
ným pádům, které skončily jen odřeninou. 
Jinak se nikomu nic vážného nestalo.

Nocleh i strava byla zajištěny v míst-
ní základní škole. Počasí bylo pěkné po 
celé tři dny, sluníčko hřálo i připalova-
lo. V sobotu byla pro děti uspořádaná 
pyžamová diskotéka a později pro všechny 
ohňostroj. Všem zúčastněným se sobotní 
večer líbil.

V neděli bylo vyhlášení všech nejlep-
ších družstev i jednotlivců v různých kate-
goriích. Z našeho družstva byla vyhlášena 
jako nejlepší střelkyně Andrea Pisingero-
vá, která se zařadila mezi nejlepší v počtu 
vhozených branek s počtem 39.

Házená však není hra jednotlivce, ale 
celého družstva proti soupeři. Nezáleží 

jen na obraně, ale i na útoku. A nema-
lou roli hraje i brankář. Proto výsledky 
jednoho jsou výsledkem celého družstva 
a jejich spolupráce při útocích na sou-
peře. A jeho branku. Je to jako ti muš-
ketýři „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho.“.

Tento článek je psán v době, kdy ještě 
házenkářská sezóna nekončí. Družstvo 
má ještě sehrát zápasy ve Strakonicích 
a Českých Budějovicích a pak se teprve 
uvidí.

Účast našich malých házenkářů na 
tomto memoriálu byla opět dobrou zku-
šeností. Poznali zde různé soupeře, kteří 
mají různý styl hry a to není jen hra. 
Někdy to je opravdu tvrdý boj.

Na závěr musím opět poznamenat, že 
celé družstvo se skládá z 8 hráčů. Za celý 
rok se nenašla žádná nová dívka, která 
by měla zájem házenou hrát. Družstvo 
se drží zatím nad vodou, ale běda, kdyby 
nastala ta situace, kdy už nebude moci 
s dívkami hrát i chlapec. Již při tomto 
memoriálu nastal s jedním družstvem 
malý problém, kdy nesouhlasili s hraním 
chlapce. Později se vše vyřešilo díky zra-
nění jedné z našich hráček, ale ne vždy to 
vyjde tak dobře.

Stále se píše, co všechno se dělá pro 
děti, budují se nová hřiště, ale někdy mi 
připadá, že děti sport vůbec nezajímá. 
A ti, co sportují, jsou těm ostatním pro 
smích. Mělo by to být spíš naopak.

Tímto chci našemu družstvu házen-
kářů popřát ještě mnoho úspěchů a dobré 
umístění v tomto roce.

V pátek 27. května skládali protivínští 
taekwondisté zkoušky na technické 
stupně pod vedením korejského mis-
tra Youn Jae Lee držitele 7 danu mis-
trovského stupně, nevyššího v Čes-
ké republice.
Zkoušky skládali nejen začátečníci, 
ale i pokročilí cvičenci. Na začátku 
zkoušek všem mistr zdůraznil, o čem 
taekwondo je a jak se mají cvičenci 
chovat a co po nich bude chtít.
Všichni cvičenci dostali zabrat 
a snažili se jak jen to šlo. Nakonec 
všem mistr udělil technické stupně, 
ale u některých připomněl chyby, 
ukázal, jak na nich pracovat a kladl 
důraz na zlepšení.
Zkoušek se zúčastnily i dvě nejstarší 
žačky oddílu – Alena Chudomelová 
a Eva Doubková, jak je vidět, taekwon-
do se dá cvičit v každém věku.

Potom přijďte 27. července od 15 hodin 
na fotbalové hřiště v Protivíně.

U příležitosti konání basebalového tábo-
ra s Američany z Tennessee SKP – Pastelka 
pořádá Interaktivní Člověče, nezlob se! 
a zve všechny rodiny z Protivína. Čeká nás 
netradiční hra, kde rodiny budou jako živé 
figurky, a na dráze budou mít i jiné úkoly 
než jen se dostat co nejrychleji do domečku. 
Zaručujeme hodně zábavy, legrace, smíchu 
i překvapení. Doporučujeme přijít v triku ve 
stejné barvě nebo se stejnými kšiltovkami 
apod., aby se rodiny snadno rozlišily.

Akce se pořádá za přispění Komunitní 
nadace Blanicko-Otavské a z prostředků 
Americké ambasády v ČR.

Andrea Pisingerová – nejlepší střelkyně 
turnaje

MEMORIÁL KARLA ŠULCE V HÁZENÉ

ZKOUŠKY TAEKWONDISTŮ

CHCETE ZAŽÍT NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO, 
NETRADIČNÍHO?
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Fotbalové informace
„A“ V dalším kole zavítali do Protivína 

hráči Siko Čimelice. Utkání bylo vyrovnané, 
plné příležitostí na obou stranách. V domá-
cím dresu se opět blýskl brankář Kubička, 
který dokázal zlikvidovat tři samostatné 
nájezdy a několik nebezpečných střel z hra-
nice velkého pokutového území. Bohužel 
pro domácí ve 42. min. trestný kop Pávce 
probíhající hráči nedokázali tečovat a ten 
skončil za zády bezmocného Kubičky. Ve 
druhém poločase se snažili domácí o zvrat, 
jenže zůstalo jen u snahy. Čimelice doká-
zaly být při svých útočných akcích velmi 
nebezpečné a to především zásluhou skvěle 
hrajícího Pávce. V závěru se hostujícímu 
týmu podařilo vstřelit v rychlé akci gól 
na konečných 0:2. Ten, kdo neviděl zápas 
v Dřítni, neuvěří. Protivínští byli po celý 
zápas jednoznačně lepší, vedli do poločasu 
brankami Škody, Ruczkowského a Remty 
3:0, v 62. minutě po brance Vorla 4:1, přesto 
nedokázali zvítězit. V 63. minutě dostali 
gól na 4:2, vzápětí po zbytečné ztrátě míče 
soupeř dal kontaktní gól a v předposlední 
minutě dokonce vyrovnal. Lehkovážnost 
a individuální chyby byly hlavní příčinou 
ztráty bodů. Vždyť kromě čtyř branek hosté 
zahodili snad 5 vyložených příležitostí. Ale 
na ty se fotbal nehraje a tak domácí vytěžili 
z minima maximum. V dalším kole zavítali 
do Protivína hráči Olešníka. Utkání bylo 
plné krásných branek. Vše zahájil překrásnou 
brankou ze 26 m hostující kapitán Hanousek, 
který vymetl šibenici. Pak se ale střelecky 
probudili i domácí. Nejprve se prosadil po 
průniku Ruczkowskeho Remta, který obešel 
i brankáře. Po ostrém centru Vierera otočil 
výsledek opět Remta krásným volejem. 
Potom se z trestného kopu z velké dálky 
bombou trefil Škoda. Díky těmto střelcům 
a skvělému stoperovi Vaškovi, který dokázal 
zabránit třem nebezpečným rychlým pro-
tiútokům, skončil poločas 3:1 ve prospěch 
domácích. Do druhého poločasu znovu 
vletěli domácí náporem a po dvou minutách 
zvyšovali svůj náskok po nešťastné vlastní 
brance Ryse. Po kolmici Remty se prosadil 
křížnou ranou Vorel. Vše završil svou třetí 
brankou Remta, který dokázal akrobaticky 
zareagovat na odražený míč a nůžkami 
umístit míč k tyči branky hostí. Domácí 
zaslouženě zvítězili 6:1 a Remta tak hattric-
kem podtrhl svůj skvělý výkon. V Oseku 
hráči Protivína potvrdili zlepšenou formu. 
Ujali se vedení hned v první minutě brankou 
Pichlíka, tentýž hráč po čtvrthodině zvyšoval 
na 2:0. Domácí působili bezradně, přesto se 
jim podařilo štastně snížit po rohu. Hosté se 
nenechali vyvést z rovnováhy a ještě před 
poločasem zvýšil Remta. Ten úřadoval i po 
přestávce. Nejprve zvýšil na 4:1, po snížení 
domácích pak pečetil výsledek na koneč-
ných 2:5. Kromě něj podal vynikající výkon 
Vierer, autor čtyř gólových přihrávek, J. Vojta 
– asi nejlepší na jaře, velmi dobrý výkon ale 
podalo celé mužstvo. Tímto výsledkem si 
mužstvo zajistilo klidný závěr sezóny, bez 
strachu ze sestupu. 

„B“ po celý květen pokračovalo v dob-
rých výkonech a i když snad pokaždé hrálo 

v jiné sestavě, stále na jaře neprohrálo. 
V domácím zápase s Kostelcem měli celý 
zápas převahu, kterou pak nedokázali 
vyjádřit brankami. Ve druhé části se hosté 
z ojedinělého protiútoku ujali vedení a mohli 
po dalším brejku skórovat podruhé, naštěstí 
netrefili branku. V poslední čtvrthodině se 
konečně prosadili domácí. Nejprve Bartuš-
ka, po něm Ji. Křišťál a v závěru Němeček 
stanovili skóre na 3:1. V Miroticích padly 
obě branky v první části. Domácí se ujali 
vedení po zaváhání celé protivínské obrany 
a brankáře, hosté vyrovnali zásluhou zkuše-
nosti Jíry. Ve druhé části se hrál jen odvar 
fotbalu, i když obě mužstva měla několik 
příležitostí na vítězství. V domácím zápase 
se Semicemi se Protivínští rychle ujali vedení 
po dorážce Jelínka a asi si mysleli, že půjde 
vše hladce. Opak byl pravdou. Štěstíčko se 
otočilo zády (3x tyč), zkušení hosté hráli dál 
svou kombinační hru a překvapivě v závěru 
domácí rozebrali. Po závaru před domácí 
brankou prošel několikrát tečovaný míč za 
záda brankáře Hesouna a remíza byla na svě-
tě. Ve Smetanově Lhotě před zraky „Dina“ 
Honzy Kollera zahájili lépe domácí, když 
v desáté minutě proměnili přísný pokutový 
kop. Hosté vyrovnali Vl. Mikulenkou, který 
se tváří tvář brankáři nemýlil. I druhý poločas 
zahájili lépe domácí, když po nedorozumě-
ní Mikulenky J. s brankářem Hanzlíkem 
vstřelili pohodlně branku na 2:1. Na to zare-
agovali hosté brankou Veselého po závaru. 
Domácí šli opět do vedení, když se krásně 
trefil z pětadvaceti metrů Hrach. Ani poté se 
však Protivínští nevzdali. Nejprve po krásné 
akci Bartušky vyrovnal hlavou opět Veselý, 
následně se Bartuška prosadil po individuální 
akci sám a v devadesáté minutě završil skóre 
Vlášek dorážkou po další akci dnes neza-
stavitelného Bartušky. Hráči B týmu děkují 
4 dorostencům, kteří jeli ihned po příjezdu 
ze svého utkání a vytáhli tak B týmu trn 
z paty. Derby se Skalami začalo mužstvo ve 
velkém stylu, hrálo vynikající běhavý fotbal, 
dalo dva góly – vlastní po centru Bartušky 
a Jakub Křišťál– jediné, co se jim nedařilo, 
bylo proměnit alespoň polovinu branko-
vých příležitostí. Ve druhé části se domácí 
ukolébali vlastním výkonem, pokračovalo 
neproměňování šancí a zkušení hosté začali 
vystrkovat růžky. V poslední čtvrthodině 
snížili a v závěrečném tlaku mohli vyrovnat, 
proti však byl brankář Hanzlík.

„D“ Ze zápasů dorostu uvádím pouze 
výsledky, nepodařilo se mi sehnat podrob-
nosti. Doma Vlachovo Březí 10:0, Netolice 
2:6, Osek 2:3, Čkyně 2:5, Mirovice 5:7

St. Ž“ Hosté z Prachatic zpočátku 
utkání domácí mužstvo podcenili. Protivín 
překvapil Prachatické výbornou kombinací 
a důrazem. Vypracoval si tři tutovky, ale 
koncovka byla špatná. V závěru poločasu 
po akci Ruczkovského konečně skóroval 
Vejšický. Po obdrženém gólu hosté přidali 
a podařilo se jim vyrovnat. Do té doby 
v podstatě neohrozili Honzíkovu branku. 
Do druhého poločasu vystřídal v mužstvu 
domácích Bartuška a hned prvním dotykem 
s míčem vsítil druhý úspěch domácích. 

Od této chvíle se hrála vyrovnaná partie. 
Prachatice byly důraznější, Protivín obě-
tavější a hrozil z brejků. v Pět minut před 
koncem měli hosté největší šanci utkání. 
Závar v malém vápně domácích zachraňoval 
odkopem z brankové čáry, výborně hrající 
Pergler. V závěru už si pak hráči Protivína 
vítězství pohlídali. K utkání ve Vimperku 
jsme nenastoupili v dobré pohodě, zatímco 
soupeř vyučoval v produktivitě. Ze čtyř úto-
ků v prvním poločase vstřelil čtyři branky. Ve 
druhém poločase se sice hra vyrovnala, náš 
tým už však neměl sílu vstřelit další bran-
ky. Jedinou vstřelil Plundrich. S vedoucím 
Pískem doma měli Protivínští ze začátku 
mírnou převahu. Vypracovali si i branko-
vé příležitosti. Do vedení však šli hosté. 
Komín nádhernou hlavičkou po rozehraném 
rohovém kopu nedal Honzíkovi šanci. Hra 
se vyrovnala. Obě mužstva produkovala 
kvalitní fotbal. Domácí bojovali a přineslo 
to kýžený úspěch. Cina atakoval soupeřova 
obránce, ten si vypomohl ve velkém vápně 
faulem a penaltu bezpečně proměnil Hlaváč. 
Do druhého poločasu nastoupili domácí 
velkým odhodláním. Všichni hráli s velkým 
nasazením. Hned v úvodu unikl po pravé 
straně B. Smitka a jeho přihrávku podél 
branky zužitkoval Plundrich na 2:1. Písečtí 
po té přitvrdili, někdy až za únosnou hranici, 
ale Protivín výsledek udržel. Vítězství je o to 
cennější protože, za hosty nastoupilo několik 
hráčů z „A“ mužstva. 

„Ml. Ž“ Proti Prachaticím se vrátil do 
branky Kuba Štiak a díky jeho skvělým 
zákrokům jsme neprohráli dvouciferným 
rozdílem. Přestože byla na straně soupeře 
kvalita, naši hráči dokázali až do závěru 
poločasu odolávat jejich tlaku. Kromě Kuby 
zaslouží velkou pochvalu Adéla Kubičková, 
která neúnavně bojovala a snažila se podpořit 
útočníky. Také ostatní hráči i přes nepříznivý 
výsledek 0:5 bojovali a pokoušeli se držet 
krok se soupeřem. Ve Vimperku vzhledem 
k tomu, že jsme museli nastoupit pouze se 
šesti hráči v poli (místo osmi), nám sou-
peř uštědřil krutou porážku 19:0. Bohužel 
kromě zdraví některých opor nás porazila 
nedisciplinovanost některých spoluhráčů... 
Také k utkání s Pískem nastoupili naši hráči 
v značně obměněné sestavě, neboť některé 
opory stále marodí. V prvním poločase se 
nám dařilo držet se soupeřem krok a dokonce 
jsme si vytvořili dvě gólové šance, které 
obrana soupeře se štěstím zachránila. Do 
druhého poločasu jsme nastoupili s cílem 
pokračovat v předvedené hře a pokusit se 
vyrovnat. Bohužel nám opět došly síly, 
takže naše obrana musela čelit neustále se 
valícím útokům soupeře. Za stavu 0:3 se Cina 
zmocnil míče na půlící čáře, obešel několik 
obránců a chladnokrevně prostřelil branká-
ře. Na více už jsme síly neměli a naopak 
v závěru jsme ještě dvakrát inkasovali. 1:5 
je konečný výsledek.

Přípravky. Obě mužstva hrají svá 
nadstavbová utkání. Starší ve skupině 
o umístění, mladší ve finálové skupině. 
Starší v květnu porazili doma Podolí II 3:2 
brankami Novotného 2 a Bečváře, remizovali 
v Sepekově 1:1 (Bečvář).

Mladší zatím bez ztráty bodu bojují 
o přeborníka okresu. Porazili Mirotice 6:3 
(Bečvář 3, Štěpka, Hrubý, M. Urban), Čížo-
vou 2:3 a Hradiště 11:0.

V. Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.
„tajenka“... bude určitě poražen. “ (Napoleon Bonaparte) Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. července 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku křížovky z květnových novin se stává paní Tomková z Protivína. 
Blahopřejeme!

V dubnu se rozběhla letošní fourcrossová sezóna. Pro místního 
bikera Jakuba Říhu je v letošním roce prioritou zdárné dokončení 
střední školy a příprava na další studia, ale přesto se snaží držet stále 
krok s naší i světovou fourcrossovou špičkou. Na domácí scéně se 
odjely zatím dva závody Českého poháru v Praze a Aši.
Obou závodů se kromě domácích bikerů, kteří v současnosti vládnou 
světovým tabulkám, již tradičně účastní i nejlepší evropští jezdci. 
Z domácího poháru se tak stává závod minimálně evropské úrovně. 
Je tedy i pořadatelsky zařazen do série evropských pohárů. V obou 
závodech Kuba ukázal, že patří do špičky. V Praze Stodůlkách získal 
2. místo v malém finále, tj. celkově 6. V Aši se situace naprosto stej-
ně opakovala a opět se zařadil mezi 8 nejlepších evropských jezdců. 
Následoval závod evropského poháru – noční závod v Polsku.
I zde měl našlápnuto na skvělý výsledek. Po vynikajícím 3. nej-
rychlejším čase v kvalifikaci dojel nakonec po kolizi v semifinále 
na vynikajícím 7. místě.
2. závod evropského poháru v Anglii z důvodu maturitních zkoušek 
vynechal.
Ze světových pohárů měl možnost se zatím zúčastnit pouze 
2. závodů v Belgii a ve Skotsku. I tady ukázal, že patří do světové 
TOP 20.

Ze závodu ve Skotském Fort William je následující reportáž:
1. letošní start ve světovém poháru a „jen“ 19. místo?
Kvalifikace se ztrátou 1,525 vteřiny na Jadera Gravese (mistra 
světa) je dobrá práce.
Následné postavení do horní poloviny pavouka, ve které se sešlo 
12 jezdců z první světové dvacítky a tři mistři světa, je ale studená 
sprcha.
Graves, Slavík, Alvareze, Rinderknecht, Maroši, Saladini, Měchura, 
Meier, Beaumont, Derbier a Říha. Opravdu slušná společnost.
Je tedy jasné, že minimálně pro 10 TOP borců nebude ve finále 
místo.
1/16 – Rinderknecht, Říha, Weis, Lewinson a jasný postup z dru-
hého místa za Reinderknechtem.
1/8 – Graves, Rinderknecht, Říha, Beaumont – 3. místo v závěsu 
za Rinderknechtem a Gravesem znamená konec postupu.
Bohužel, sejít se už v 1/8 s budoucím vítězem Rinderknechtem 
a nejlepším fourcrossařem současnosti je prostě pech.
Ale takový je fourcross.
Další závod světové série nás čeká v Rakouském Leogangu. 
Loni se Kuba na této trati prosadil na podium, když vyhrál malé 
finále.

FOURCROSSOVÁ SEZÓNA 2011
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Turistický oddíl 

TJ Slavoj Protivín

ve spolupráci 

s městem Protivín 

pořádají 23. ročník 

turistického pochodu 

a cykloturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 10. září 2011 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 P15 – cca 15 km: Protivín 
– Bor – Budičovice – Radany – Babka 
– Protivín
Cyklistická trasa P20 – cca 20 km: Pro-
tivín – Bor – Božovice – Radany – Kloub 
– Milenovice – Protivín
Cyklistická trasa P50 – cca 50 km: 
Protivín – Radany – Křtětice – Čavyně 
– Paseky – Protivín
Odměny: po úspěšném absolvování zvo-
lené trasy obdrží účastník
v cíli malé občerstvení, pamětní list 
a drobnou upomínku na akci

V sobotu 21. května pořádal SK BMX 
Klatovy mezinárodní závod s olympij-
ským bodovým koeficientem Grand 
Prix Klatov a v neděli 22. června druhý 
závod Českého poháru.

Z protivínských závodníků se zúčast-
nili Honzík Seidl a Honza Svoboda. Nej-
mladší Jihočech Honzík Seidlů si vůbec 
nevedl špatně, v kvalifikačních jízdách 
si snadno vybojoval finále, byť v jedné 
jízdě si vyzkoušel přitažlivost zemskou. 
Po následném pádu se rychle otřepal 
a znovu pustil do boje. Ve finálové jízdě 
odstartoval jako poslední, ale přesto se 
po soubojích se soupeři prokousal na 
4. místo. Takže super umístění. 

Starší Honza celý den jezdil na výbor-
nou. Ovšem ve finále hrozný start a před 
první zatáčkou na posledním místě, ale za 
zatáčkou na skvělé druhé pozici. Po ztrátě 
rychlosti v souboji se soupeři už své umís-
tění nezlepšil, přesto pochvala za skvělý 
manévr v první zatáčce a samozřejmě za 
2. místo. Oběma Honzům gratulace za 
super výkon.

V neděli pokračovalo zápolení v Kla-
tovech druhým závodem Českého poháru. 
Náš oddíl reprezentoval jen Honzík Seidl, 
a starší Honza raději volil přípravu do 
školy, neboť umístění u maturity je stej-
ně důležité. Honzík Seidlů s přehledem 
odjel rozjížďky, jen ve finálové jízdě se 
mu nevedlo tak jak v sobotu a musel se 
spokojit s 6. místem. I tak patří Honzíkovi 
gratulace. 

O posledním květnovém víkendu se dva nejodvážnější borci Martin Doubek a Jakub 
Chudomel ze závodního týmu taekwonda Protivín vypravili na mezinárodní turnaj do 
Chorvatského města Karlovac. Obsazení turnaje bylo velice kvalitní, zúčastnilo se ho na 
700 závodníků z 65 klubů reprezentujících 13 států. Dosáhnout na medaili bylo velice obtíž-
né, protože kategorie byly obsazeny až 30 závodníky. Bojovalo se zde v Poomse (technické 
sestavy) i Kyorugi (sportovní boj). Protivínští závodníci se zúčastnili obou disciplín.

Jako první nastoupil do bojů Jakub a přesto, že jeho výkon byl velice dobrý, neznalost 
elektronického bodovacího systému LaJust se mu vymstila, a tak se mu v tak silné konku-
renci podařilo umístit jen na 6. místě. O něco lépe na tom byl Martin. Ten mezitím okoukal 
techniku tohoto systému, zapojil do toho všechny své znalosti a dařilo se mu probojovávat 
stále výš, až k boji o medailové umístění. Ani zde nedal soupeři nic zadarmo, bohužel větší 
zkušenosti soupeře byly rozhodující. Medaile mu o pár bodů unikla. 

Mezi tím, v průběhu celého dne, probíhaly závody v Poomse. Tam se našim závodníkům 
dařilo lépe. Opět nastoupil první Jakub. Předvedl krásné výkony, a tak i v silné konkurenci 
vybojoval pěkné 3. místo. Stejně na tom byl i Martin. I ten si celou dobu držel medailové 
umístění. V závěru soutěže však mírně zaváhal a medaile mu unikla. Bylo z toho zase 
4. místo. Oba dva však byli oceněni pochvalou od pořadatele za předvedené výkony. 
Odměnou jim byl následující den, kdy mohli trénovat toto umění na pláži u moře.
Umístění závodníků: 
Jakub Chudomel:  Poomse 3. místo, Kyorugi 6. místo
Martin Doubek: Poomse 4. místo, Kyorugi 4. místo 

TAEKWONDO MÁ KOV I Z CHORVATSKA

NAŠIM HONZŮM 
SE V BIKROSE DAŘILO


