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V květnu byla dokončena další z plánovaných investičních akcí města 
– rekonstrukce vodní plochy na návsi v naší druhé největší obci – Krči. 
V průběhu šesti týdnů se centrum obce měnilo před očima a určitě k lepšímu. 
Nádrž byla nejprve odbahněna, stěny obloženy kamenem a po terénních 
úpravách okolí ozeleněno. Spolu s upraveným zákoutím u hasičské zbroj-
nice a dětským hřištěm u mateřské školy tvoří pěkný celek – pěkné centrum 
obce. Jaromír Hlaváč, starosta města

Od září 2012 se rozšíří kapacita 
2. Mateřské školy Protivín na 97 dětí 
v MŠ, kapacita 120 jídel ve školní jídelně 
je dostačující.

V nové třídě, která ponese název 
„Kuřátka“, bude moci být umístěno 
13 dětí. Třída bude mít celodenní provoz od 
8.00 do 14.30 hodin. Děti bude vzdělávat 
jedna učitelka.

Pro tuto třídu bude od rána zpřístupněn 
vchod od haly ZŠ, který se odemyká jen 
v případě pobytu dětí na zahradě v odpo-
ledních hodinách. Rodiče si budou moci 
pohodlně zaparkovat auto a dítě odvést do 
třídy.

V původně městském bytě, který je 
součástí mateřské školy a nebyl obydlen, 
budou provedeny stavební úpravy, aby třída 
splňovala hygienické, požární a bezpečnost-
ní požadavky.

Jsem ráda, že budu moci vyhovět ales-
poň části rodičům dětí, které nebylo možné 
umístit z kapacitních důvodů do MŠ.

Bc. Ivana Lacinová, ředitelka školy

Piva Lobkowicz Premium Lobkowicz Premium a Lob-
kowicz Premium Nealko, která se vaří v protivínském 
pivovaru, sklízela vavříny na Slavnostech piva v Českých 
Budějovicích. O víkendu 2. až 3. června si odvezla po bron-
zové medaili z prestižní degustační soutěže Pivo České 
republiky 2012, která je každoročně nedílnou součástí 
slavností. Odborná porota složená z kvalifikovaných exper-
tů z pivovarů České republiky tak potvrdila vysokou kvalitu 
ležáku Lobkowicz Premium i jeho nealkoholické varianty 
Lobkowicz Premium Nealko.

Anonymní degustační soutěže se letos zúčastnilo 280 piv 
z 52 pivovarů. Vzorky byly zařazeny do 17 kategorií, odbor-
níci je ochutnávali od středy 30. 5. do pátku 1. 6. 2012.

Klání Pivo České republiky 2012 se letos uskutečnilo již 
po 16., záštitu nad ním převzali hejtman Jihočeského kraje 
a primátor Statutárního města České Budějovice.

Prémiový ležák Lobkowicz je tradiční české pivo pyšnící 
se charakteristickou lahodnou chutí a harmonií mezi plností 
a hořkostí. K jeho výrobě se používají výhradně kvalitní 
suroviny tuzemského původu – český chmel odrůd Žatecký 
poloraný červeňák a Premiant, český slad vyrobený pouze 
z ječmene odrůdy Bojos a voda z jihočeského hlubinného 

– LUCIE BÍLÁ se skupinou P. Maláska
– Hradišťan
– Barbarské tance
– Poweriser show 
   „Skokan v obleku“ a „Klaun a principál“
– Šumavanka
– Historický šerm skupina RIVAL Písek
– Petr Spálený a APOLLO BAND 
– Železný ZEKON
– Taekwondo Protivín
– Capoeira – skupina Tribo Unida 
   Česká Republika
– Poletíme
– Strahov
– UV SHOW
– Taneční OHŇOVÁ SHOW
– Michal Nesvadba
– Pohádkový cirkus – Divadlo Facka
– Bubble show
– Divadlo Kamarádi Brno

Předprodej vstupenek od 15. července 2012 
v Městském kulturním středisku Protivín a Infor-
mačním centru Protivín.

VSTUPNÉ:
dospělí 120 Kč / 200 Kč 

senioři nad 70 let 
a děti nad 140 cm 80 / 120 Kč

děti do 140 cm zdarma

Návsi v Krči to sluší

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
2. Mateřské školy Protivín

PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2012:

pokračování na 4. stránce

Bronz pro piva Lobkowicz Premium a Lobkowicz Premium Nealko
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 16. stránce

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ V PROTIVÍNĚ
V pátek 18. května se v Domě kultury Protivín uskutečnil již XIX. výměnný 

koncert Dětských pěveckých sborů při ZŠ Protivín. Letos se v roli hosta představil 
DPS při ZŠ Chotoviny vedený Miroslavou Honzovou.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Ve čtvrtek 3. května proběhlo v Písku 

okresní kolo Atletického čtyřboje. Lehko-
atletických závodů se zúčastnila i družstva 
žáků a žákyň naší školy. Družstva star-
tovala čtyř až pětičlenná, kdy každý 
závodník musel splnit 4 disciplíny: sprint 
na 60 metrů, hod kriketovým míčkem(vrh 
koulí), skok daleký(vysoký) a vytrva-
lostní běh. Všichni se maximálně snažili, 
protože každý výkon byl bodově ohodno-
cen dle platných atletických tabulek. Po 
sečtení výkonů čtyř nejlepších závodníků 
každého družstva vzešlo konečné pořadí. 
Mladší žáci (Kubiš, Nečas, Štiak, Tou-
šek), mladší žákyně (Kubičková, Čurdo-
vá, Černá Vendula, Lupínková, Zimová) 
a starší žákyně (Soukupová, Danielová, 
Husová, Hornátová, Čabanová) shodně 
obsadili čtvrtá „bramborová“ místa. Starší 
žáci (Kocanda, Ruczkowski, Honzík, 
Hlubocký, Jakš) zazářili díky výborným 
výkonům a obsadili celkově 1. místo, 
čímž si zajistili postup do krajského kola, 
které se uskutečnilo 5. 6. v Českých Budě-
jovicích. Jakub Kocanda se umístil celko-
vě na 1. místě a Jan Honzík na 2. místě. 
Všem zúčastněným žákům děkujeme za 
vzornou reprezentzaci školy na okresní 
soutěži. Starším žákům gratulujeme 
k 1. místu a postupu do krajského kola.

Medailová umístění našich žáků 
v okesních kolech atletických závodů

POHÁR ROZHLASU
Matěj Kubiš  1. místo skok vysoký
Jan Toušek  3. místo skok vysoký
Jan Honzík  3. místo skok do dálky
Linda Danielová 
  3. místo skok do dálky
Adam Jakš  1. místo vrh koulí
David Ruczkowski 
  3. místo běh na 1500 m
Michaela Kašová 
  1. místo běh na 800 m

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Matěj Kubiš 1. místo běh na 60 m
  2. místo skok vysoký
Jan Honzík 3. místo běh na 60 m
  1. místo skok daleký
  2. místo 
  v celkovém pořadí
Linda Danielová
  3. místo běh na 60 m
  1. místo skok do dálky
Adam Jakš
  2. místo vrh koulí
David Ruckowski
  2. místo běh na 1000 m
  3. místo hod 
  kriketovým míčkem
Jakub Kocanda
  3. místo běh na 60 m
  2. místo běh na 1000 m
  1. místo 
  v celkovém pořadí

Začalo to už dopoledne, kdy jsme zpívali pro 1. stupeň naší základní školy. Všich-
ni jsme si dopolední koncert užívali a příjemně se tak naladili na koncert večerní. 
V mezičase jsme ovšem s dětmi z Chotovin strávili celé odpoledne. Někteří zašli 
do cukrárny, někdo na pizzu a jiní třeba zažili hudební odpoledne v partě chotovin-
ských i protivínských dětí. Po společně strávených chvílích jsme se všichni opět sešli 
v kulturním domě, abychom se připravili na tolik očekávaný večerní koncert pro 
veřejnost. Vládla nervozita, ale i zvědavost, jak asi nakonec vše dopadne. Koncert 
měl neobyčejnou atmosféru. Dovoluji si tvrdit, že každý posluchač si našel píseň, 
která ho oslovila. Představily se opravdu písně všeho druhu. Od lidových až po 
současné hity. Nakonec si všechny sbory zazpívaly dohromady pod „taktovkou“ 
Lenky Přástkové, za klavírního doprovodu prof. Miloslava Mikuly, houslí Michala 
Nováka, flétny Zuzky Doubkové a mé kytary.

Od tohoto okamžiku se každý z nás nemohl dočkat 25. května, kdy se zase my 
Protivínští vydáme do Chotovin předvést, že i v Protivíně jsou tací, které zpívání 
opravdu baví. Kristína Nídlová, členka DPS při ZŠ Protivín

VÝMĚNNÝ KONCERT V CHOTOVINÁCH
Náš pěvecký sbor každoročně pořádá výměnné koncerty a jinak tomu nebylo ani 

v tomto roce. Letos jsme jeli za dětmi z pěveckého sboru do Chotovin. Moc jsme 
se na to těšili. Vždy se totiž seznámíme s mnoha novými lidmi a užijeme si hodně 
legrace. Po příjezdu na místo konání koncertu, což byla chotovinská sokolovna, jsme 
se rychle převlékli do „sborového“a začali jsme si ještě nějaké písničky procvičo-
vat. Všechny zněly celkem dobře. Jelikož byli všichni, včetně paní učitelky i pánů 
učitelů, dobře naladění, ani jsme neměli příležitost mít trému. Dopolední koncert 
dopadl dobře a moc jsme si ho všichni užili. Hlavně ty společné písničky nakonec!!! 
Po dozpívání jsme se domluvili, kdo u koho přes den bude, a šli jsme na oběd do 
chotovinské školní jídelny. Poté jsme se přesunuli do nově postavené kuželkárny. 
Někomu šlo koulení lépe, někomu hůře, ale na tom vůbec nezáleželo. Hlavní bylo, 
že se všichni zúčastnili! O to víc bylo zábavy. Po krásně prožitém odpoledni jsme 
měli večerní koncert v kostele. Ten byl snad ještě hezčí než ten dopolední. Asi tomu 
dopomohla i atmosféra kostela. Po dozpívání jsme se museli všichni rozloučit, což 
bylo pro některé z nás i docela těžké. Cestu nazpátek jsme celou prozpívali a už se 
moc těšíme na další výměnný koncert!

Michaela Kašová, členka DPS při ZŠ Protivín
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
PROTIVÍNA KONANÉHO 
DNE 31. KVĚTNA 2012

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
loženou kontrolu ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 20. 3. 2012.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bezú-
platný převod pozemku p. č. KN 708 kú Myšenec 
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Protivín a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném 
převodu.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín revokuje usnesení 
ze dne 19. 6. 2008 v části 2 a schvaluje podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 710 
kú Myšenec, ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
131 m2, p. č. KN 1522/5 kú Skály u Protivína, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 965 m2 a p. 
č. PK 1522/1 díl 5 kú Skály u Protivína o výměře 
997 m2 z vlastnictví obce Skály do vlastnictví města 
Protivín.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje zřízení 
zástavního práva k bytu 739/7 Protivín – manželé 
Danielovi, ve prospěch Českomoravské stavební 
spořitelny.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
části pozemku p. č. 2729, ost. plocha, ost. komunika-
ce zaměřeného jako díl „c“ o vým. 14 m2 kú Protivín 
firmě OM Protivín a. s. za cenu 4 000 Kč a uzavření 
kupní smlouvy.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s přijetím 
neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb 
– Pečovatelskou službu Protivín na rok 2012 ve výši 
539 000 Kč.

V dubnu letošního roku vydalo nakladatelství Ing. Jaroslava 
Háka novou knihu Krokodýl Bambo z pozůstalosti známého 
autora pohádek a filmového scenáristy Miloše Macourka.

Patronem knihy se stala Krokodýlí ZOO Protivín, která je 
v současnosti také jejím výhradním prodejcem.

GRANT KONABA A MĚSTA
V letošním roce se Komunitní 
nadace Blanicko-Otavská a Měs-
to Protivín dohodly na vypsání 
společného grantového kola. 
Hodnotící komise doporučila 
a následně nadace schválila pro-
jekty Sdružení dobrovolných 
hasičů Krč, Základní školy Proti-
vín, Střediska křesťanské pomoci 
Pastelka, Apicentra vzdělávání 
Václava Jakše, Svaz Zdravotně 
postižených, Horizont o. s., Český 
svaz včelařů a Sdružení dobro-
volných hasičů Záboří. Mezi tyto 
organice bylo v grantech rozděle-
no 100 tisíc korun.

INFORMACE 
PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky
Ve dnech 22. 7. 2012 od 24.00 do 29. 7. do 
24.00 hodin bude z důvodu konání tradiční 
protivínské pouti přemístěna autobusová 
zastávka z Masarykova náměstí do ulice 
Komenského – u sportovní haly.

Odbor správy majetku, L. Štěpánová

2.6. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s přijetím 
neinvestičního příspěvku na podporu akceschopnos-
ti JSDH JPO II ve výši 57 500 Kč od Jihočeského 
kraje.

2.7. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s roz-
šířením 2. MŠ Protivín o jednu třídu přestavbou 
nevyužitého bytu.

2.8. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s digitali-
zací kina firmou XCData s. r. o. vzešlou z výběrového 
řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy; 
hodnota díla dle výběrového řízení je 2 951 124 Kč 
+ DPH dle platné sazby v době realizace.

2.9. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s nabídkou 
Komerční banky a. s. tak jak byla předložena se 
zvýhodněním ve formě dotace na úroky od Evrop-
ské investiční banky a ukládá finančnímu odboru 
připravit návrh smlouvy na příští jednání ZM.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v před-
loženém znění rozpočtové opatření č. 2.

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín zřizuje osadní výbor 
Záboří v následujícím složení

 předseda:  Marie Burdová, Záboří 39
 členové:  Štěpánka Bláhová, Záboří 55
   Pavel Krejčí, Záboří 35
   Ondřej Soukup, Záboří 37
   Václav Brož, Záboří 70
 a přiznává předsedovi OV Záboří s platností od 

1. 6. 2012 měsíční odměnu ve výši 300 Kč.

3.3. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí se změnou 
v rejstříku škol a školských zařízení ve věci navýšení 
kapacity 2. Mateřské školy Protivín, kdy po staveb-
ních úpravách se kapacita MŠ zvýší na 97 dětí.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MILOŠ MACOUREK, ADOLF BORN: KROKODÝL BAMBO

Jistě se vám už stalo, že jste se probírali staršími věcmi, třeba 
v zásuvce stolu – a najednou vám přišlo pod ruku něco, o čem jste 
si mysleli, že už dávno zmizelo. Nenávratně. Podobný je i osud 
Macourkovy pohádky Krokodýl Bambo. Autor už není deset let 
mezi námi. Tím, kdo se probíral skicami z dřívějška, a najednou 
mezi nimi narazil na rukopis svého nejlepšího přítele, nebyl 
nikdo jiný než ilustrátor Adolf Born. Protože jde ale o pohádku 
scénáristy a spisovatele Miloše Macourka, jehož vysněný svět 
byl vždy plný tajemství, nepátrejme dál po detailech, proč se 
Krokodýl Bambo neobjevil ani v jednom ze dvou předchozích 
souborů pohádek o Žofce s tématem zoo. Je přece úžasné, že 
se Krokodýl Bambo objevil nyní a ilustrátor Adolf Born ho 
s takovou chutí po těch letech ilustroval.

Kniha Krokodýl Bambo bude pokřtěna ve středu 
27. června 2012 v Krokodýlí ZOO Protivín od 10 hodin 
v rámci slavnostního otevření nové rekonstruované části. 

Účast na pokřtění knihy přislíbily vdova paní Jiřina Macour-
ková a herečka Mahulena Bočanová. Přijďte se podívat.

Miroslav Procházka, ředitel Krokodýlí ZOO

www.moderniprace.cz
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dokončení z 1. stránky

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

jezera, to vše za použití vlastního his-
torického kmene kvasnic. Neobsahuje 
žádné chmelové extrakty či jiné náhražky, 
navíc je to opravdová nešizená dvanáctka 
vařená na stupňovitost 12,2 %. Lobkowicz 
Premium získal řadu dalších ocenění 
– například na Australian International 
Beer Awards 2011 nebo na soutěži Zlatý 
pohár PIVEX – PIVO 2011.

Nealkoholické pivo Lobkowicz Pre-
mium se vyrábí z křišťálově čisté vody 
z podzemního jezera, českého, bavor-
ského a karamelového sladu a chmele 
odrůd Žatecký poloraný Červeňák, Pre-
miant a Cascade, s použitím vlastního 
kmene kvasnic. Výsledkem je osvěžující 

Ordinace
 Škodu 3 tisíce korun způsobil 

zloděj, který v době od večera 4. 
května do dopoledne 6. května kradl 
ve veterinární ordinaci v Protivíně. 
Pachatel rozbil okno, vnikl dovnitř 
a odcizil zde finanční hotovost. 
Na místo činu vyjížděli protivínští 
policisté, kriminalistický technik 
i policejní psovod se služebním 
psem.

Krádež vrat
 V pondělí 7. května dopoledne při-

jali protivínští policisté oznámení 
o krádeži vrat v hodnotě 20 tisíc 
korun. Zatím nezjištěný pachatel je 
měl odcizit z oplocení fotovoltaické 
elektrárny v části Bor u Protivína. 
Policisté okolnosti krádeže prošet-
řují.

Nešťastné rozměňování peněz
 Jde o starou „fintu“ podvodníků, 

ale bohužel se opět povedla. Zatím 
nezjištěný pachatel využil nepo-
zornosti obsluhy v protivínské pro-

dejně a během rozměňování peněz 
ji připravil o tisíc korun. Policisté 
případ prošetřují jako přestupek 
proti majetku.

Zloděj v chalupě
 Odpoledne 15. května přijali poli-

cisté oznámení o vloupání do 
domu ve Žďárských Chalupách. 
Zatím nezjištěný pachatel vypá-
čil vstupní dveře do obytné části 
a kradl. Odcizil elektrické ruční 
nářadí, pivní džbánek, vzduchovku 
a z hospodářských budov odnesl 
sady gola klíčů a vrtáky. Celková 
škoda činí 20 700 korun. Na místo 
činu vyjížděli protivínští policisté, 
kriminalistický technik i policejní 
psovod se služebním psem.

Nedodržela domluvu
 Dne 19. května odpoledne došlo na 

Boru ke sporu, ke kterému vyjížděli 
i policisté. Otec si měl dle předcho-
zí domluvy vyzvednout své dítě, 
žena mu ho však odmítla půjčit 
a dokonce ho měla napadnout úde-
rem pěstí. Policisté případ oznámili 
správnímu orgánu jako přestupek 
proti veřejnému pořádku k dalšímu 
projednání.

Mražené kuře
 Přestupku proti majetku se dopustil 

30. května muž, který v prodejně 
potravin v Protivíně odcizil jedno 
mražené kuře a pronesl ho bez 
zaplacení pokladnami. Policisté 
případ vyřešili uložením blokové 
pokuty.

Kradli na návštěvě
 V úterý 29. května sdělili protivínští 

policisté podezření z krádeže dvěma 
mladíkům (1992 a 1993) z Českých 
Budějovic. Muži měli 20. května 
navštívit kamaráda v Protivíně a při 
tom i kradli. V obývacím pokoji 
odcizili finanční hotovost 5 tisíc 
korun, kterou měla v kabelce že-
na středního věku. Na objasnění 
případu spolupracovali protivínští 
policisté s píseckými kriminalisty 
a krádež zpracovávají ve zkráceném 
přípravném trestním řízení.

Dopravní přestupky
 Protivínští policisté se během měsí-

ce května věnovali také dopravě. 
Při kontrolách odhalili přes čtyřicet 
dopravních přestupků. Nejčastěji 
šlo o řidiče, kteří nebyli připoutáni 
bezpečnostním pásem, své děti 
přepravovali bez dětských autose-
daček, neměli vozidla v dobrém 
technickém stavu, zapomínali na 
svícení a další.

pivo plné chuti, které se velmi blíží chuti 
klasického piva a které má zároveň fyzi-
ologicky vyvážené složení. Obsahuje pří-
rodní antioxidanty, má nízký obsah sodíku 
a není uměle přislazováno. Díky velmi 
nízké energetické hodnotě je optimálním 
nápojem pro všechny zastánce zdravé-
ho životního stylu. Lobkowicz Premium 
Nealko nedávno obhájilo loňské prvenství 
v testu nealkoholických piv motoristického 
magazínu Auto Tip a úspěchy sklidilo také 
v dalších degustačních soutěžích – např. 
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2012, Pivo 
České republiky 2011, Australian Inter-
national Beer Awards 2011 Zlatý pohár 
PIVEX – PIVO 2011.

PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2012:

ZO ČSCH Záhoří
pořádá v neděli 

29. července od 8 do 18 hodin 

v parku u sv. Anny 

(před sokolovnou) 

v Protivíně 

PROPAGAČNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
králíci
  holubi 
   drůbež 
     exoti
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Digitální kino nabízí obraz, jaký jste ještě neviděli.
Digitální kino se stalo v posledních letech fenoménem, který 

s vyšší kvalitou obrazu a zvuku současně mění aktuální a pes-
třejší programovou nabídkou i dramaturgii. Zdigitalizovaná 
jednosálová kina už totiž na atraktivní filmy nečekají dlouhé 
týdny po premiéře, jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti, 
kdy navíc distribuční kopie na pětatřicetimilimetrovém pásu 
dorazila z nejbližšího multiplexu více či méně opotřebovaná. 
Obraz je tak nejenom bez viditelných šrámů, ale hlavně doko-
nale stabilní. Životnost digitálních kopií, které distributoři roze-
sílají na externích pevných discích, totiž není nijak omezená. 
Digitální obsah zabezpečuje důkladná dvoustupňová ochrana, 
takže projekce filmů umožňují až časově omezené elektronické 
„klíče“, které kino dostává do e-mailové schránky od distribu-
torů, protože instalovaná moderní technologie má v digitálním 
kině k počítačům velice blízko.
Nač se můžete v digitalizovaném protivínském kině těšit?

Určitě je to špičkový obraz, což platí pro projekce běžné 
– „placaté“, které lidstvo zná už od počátků němého filmu, 
i ty ve 3D, tedy trojrozměrné, které jste dříve mohli vidět 
v hlavním sále některého multiplexu nebo před rokem 2009 
pouze v kině IMAX v Praze. Filmy ve 3D nejsou ničím 
neznámým a zvláště v Severní Americe, která je největším 
kinařským teritoriem na světě, zažily v minulém století 
svou „zlatou éru“ už několikrát, poprvé to bylo v 50. letech, 
podruhé to bylo o nějakých třicet až čtyřicet let později. 
Proč se nestaly takovou událostí jako dnes? Filmová studia 
i kina byla odkázána na zastaralou technologii anaglyf, kdy 
prostorový (nebo také stereoskopický) vjem zprostředkovaly 
pouze jednoduché „filtrační“ 3D brýle v nejrozšířenější verzi 
s červenou fólií pro pravé oko a modrou pro levé, ale občas 
se vyskytovaly i jiné kombinace (kupříkladu červeno-zelené 
nebo žluto-modré). Za efektní prostorový efekt však diváci 
zvláště u delších 3D filmů platili bolestmi hlavy, protože 
korekce „deformovaných“ barev extrémně namáhají mozek. 
Anaglyf byl technologií pasivní a i když moderní pasivní 
technologie používají odlišné fyzikální principy, potýkají se 
s jinými problémy, třeba s nepříjemnými „duchy“ v obraze, 
kdy obrysy nejsou úplně ostré.

Tento problém řeší úspěšně aktivní systémy firem 
XpanD, Volfoni (ten je instalován v protivínském kině) 
a Eye3shut. Vyžadují samozřejmě aktivní 3D brýle s insta-
lovanou baterií, která s hodinářskou přesností ovládá stří-
davě clony pro levé a pravé oko: „sklíčka“ u brýlí používají 
tekuté krystaly, podobně jako dnes asi nejrozšířenější LCD 
televizory. Pasivní 3D brýle jsou sice levnější, ale aktivní 
nabízejí nejlepší kvalitu, ať už jde o propustnost světla, jas 
i vysoký kontrast, a nikoli náhodou se odpovídající systémy 
používají u projekcí na světových filmových festivalech. 
Raketový vzestup obliby 3D projekcí zaznamenala kina 
po ohromném úspěchu fantasy Avatar, kterou jen v České 
republice od premiéry na konci roku 2009 vidělo více než 
1,3 milionu diváků. Kromě 3D technologie bude přínosem 
i dokonalejší prostorové ozvučení protivínského kinosálu, 
které už podporuje formát Dolby Surround 7.1, jinak také 
novodobý standard pro velká hollywoodská studia. Protože 
vybavení kina už může počítat i s kinoserverem nejmladší 
generace Qube XP–I, vychutnáte si brzy také filmy natočené 
s vyšším počtem snímků za vteřinu (půjde o dvojnásobný 
nárůst ze 24 na 48 obrázků), s nimiž zvláště akční scény 
působí nepoměrně plynuleji. Prvním takovým filmem bude 
další fantasy Hobit: Neočekávaná cesta, u které se s premi-
érou počítá už letos v prosinci.

Změny však zdaleka nejsou jen o technických novinkách. 
Kino bude pamatovat také na výukové a naučné filmy pro 
školy i školky. Výjimkou nemusí být ani přímé přenosy 
kulturních či sportovních akcí, ať už se jedná o představení 
opery, rockový koncert nebo třeba fotbalové mistrovství, 
možností je bezpočet, ale tady vždy záleží na aktuál-
ní nabídce vlastníků autorských práv. „Rodinné stříbro“ 
každého kina tak představuje program s atraktivními filmy, 
který limituje jen a jen zájem diváků. Ti se však do nově 
digitalizovaných jednosálových kin po celé republice rádi 
učí znovu chodit.

Zahájení digitální projekce v kině Protivín, realizované 
firmou XC–Data předpokládáme v měsíci červenci. Sle-
dujte zvláštní plakáty.

PROBÍHÁ DIGITALIZACE PROTIVÍNSKÉHO KINA
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Rada města Protivín
Masarykovo nám. 128/27
398 11 Protivín

V Protivíně, 4. 5. 2012

Otevřený dopis o městském rozhlase
Nejen jako zastupitel, ale také jako člen občanského 
sdružení Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. musím 
vyjádřit své znepokojení nad přístupem města ve věci 
hlášení městského rozhlasu.

Začátkem ledna 2012 jsem žádal o zveřejnění pozván-
ky na Charitativní ples v městském rozhlase. Toto bylo 
odmítnuto, s odůvodněním, že rozhlas bude sloužit 
pouze pro akce města, aby se nevyhlašovaly komerční 
akce.

Dne 4. 4. 2012 a 6. 4. 2012 byla opakovaně městským 
rozhlasem hlášena upoutávka na velikonoční prodej ryb. 
Nic proti tomu nenamítám, naopak jako lékař jsem rád, 
že se alespoň o málo zvýší konzumace rybího masa 
u spoluobčanů.

V případě plesu, na rozdíl od prodeje ryb, se však jedna-
lo o čistě charitativní akci ve prospěch místní sokolovny, 
která je v majetku města. Veškerý výtěžek z plesu vždy 
odchází na účelový fond Sokolovna, který zaštiťuje 
Komunitní nadace Blanicko–Otavská. Na tento účet, 
vedený u Oberbank AG pod číslem 7312002824/8040, 
může kdokoliv přispět jakoukoliv finanční částkou. Ta 
bude využita pouze na rekonstrukci Sokolovny nebo 
její případný provoz.

Říkal jsem si, že zřejmě došlo k rozumné změně pří-
stupu ze strany města. K mému překvapení bylo však 
odmítnuto vyhlášení pozvánky na akci pro děti „Májka“, 
opět pořádané Společností pro rozvoj Protivína, o. s. 
Náplní akce bylo malování křídami pro děti o ceny, 
zdobení a stavění májky, opékání vuřtů.

Jsem zastáncem dodržování pravidel, ale v tomto pří-
padě jsem poněkud zmaten.

MUDr. Jan Kolář
Družstevní 890, 39811 Protivín

Již před 15 měsíci rozhodnutím Rady města Protivín č. 
59/2011 bylo používání městského rozhlasu omezeno 
tak, aby skutečně tento sloužil občanům jako zdroj 
informací, které se hlásí v případě vzniku mimořádných 
a krizových situací (povodně, požáry atd. ), dále k infor-
macím ohledně bezproudí, přerušení dodávek vody či 
při ztrátě dokladů nebo domácího zvířectva. Dále bylo 
rozhodnuto, že městský rozhlas bude též sloužit k ohlá-
šení akcí města a ve výjimečných případech se vyhlásí 
akce pro děti nekomerčního charakteru.

Tuto informaci jsem poskytl panu Kolářovi v lednu 2012 
a zároveň jsem mu sdělil, že město disponuje plakáto-
vacími plochami a ke zveřejnění je možno využít též 
městské noviny, které má každý občan k dispozici.

Praxe před tímto rozhodnutím byla taková, že kdokoliv 
přišel a přinesl si text k vyhlášení, město mu vyhovělo, 
což považujeme za nesystémovité, protože jsme byli 
nuceni hlásit jakéhokoliv prodejce, který si za 30 Kč 
nechal vyhlásit svou prodejní akci.

Ohledně májky – musím říci, že jsem osobně byl ve 
všech našich obcích i na některých místech ve městě, 
kde se konala tato veselice. Všude bylo mnoho lidí, a to 
i bez vyhlášení městským rozhlasem. Není přece mys-
litelné, abychom hlásili, že bude májka ve Chvaleticích, 
Myšenci, Záboří atd., další den bychom mohli hlásit, že 
se hraje fotbal v Krči a v Milenovicích, a později, že se 
hraje fotbal v Protivíně. Většinou, po vyhlášení jakýchko-
liv zpráv městským rozhlasem, se mnoho lidí telefonicky 
dotazuje, co se vlastně hlásilo a kde je jaký problém.

To, že byl vyhlášen prodej ryb, je politování hodná sku-
tečnost, kdy se pracovnice městského úřadu dopustila 
chyby. Byla na tuto věc upozorněna, aby se neopako-
vala, a tím považuji tento problém za vyřešený. Za tuto 
věc se omlouvám.

Město neuvažuje do budoucna o změně rozhodnutí 
Rady města Protivín v tomto bodě.

Jaromír Hlaváč, starosta města

POZVÁNKA 
NA MIMOŘÁDNOU 
ČLENSKOU SCHŮZI

Český rybářský svaz 
místní organizace Protivín 
zve své členy na mimořád-
nou členskou schůzi, kte-
rá se koná 27. června od 
19 hodin v salonku restau-
race R-erko.

OZNÁMENÍ SPOZ OBČANŮM
Dne 26. 6. 2012 proběhne dopoledne a odpoledne na 
náměstí v Protivíně petiční podpisová akce za podporu 
Miloše Zemana na funkci prezidenta republiky.
Zároveň Strana práv občanů Zemanovci nabízí pomoc 
občanům v řešení jejich problémů. 
Kontakt: 777 240 958, jokubicka@atlas.cz MO SPOZ

PLACENÁ INZERCE

Otevřený dopis o městském rozhlase

Vyjádření se k dopisu pana Koláře ze dne 4. 5. 2012 
ohledně využívání městského rozhlasu
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RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. 5. 2012...

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného 
břemene spočívajícího ve výměně venkovní-
ho vedení NN a umístění kabelového vedení 
do pozemku města Protivín p. č. 1199/1 v kú 
Maletice, za jednorázovou náhradu ve výši 
450, – Kč + DPH s tím, že smlouva, GP 
a návrh na vklad do KN bude na náklady 
oprávněného

Rada města souhlasí s tím, že město Protivín 
bude pořadatelem PROTIVÍNSKÉ POUTI 
konané v termínu od 28. 7. do 29. 7. 2012. 
Na dobu od příjezdu lunaparku bude zajiš-
těno uzavření náměstí (PO–NE) a s tím 
související objížďky, autobusová zastávka 
bude od 23. 7. 24.00 hod. do 29. 7. 24.00 
hod. přemístěna do Komenského ulice, 
provoz atrakcí a hudební produkce v týdnu 
23. 7. – 29. 7. bude v těchto časech: PO–ČT 
14–21, PÁ 14–22, SO 8–23, NE 8–21 hod.

Rada města souhlasí s tím, aby provoz 
atrakcí lidové zábavy při příležitosti tradiční 
protivínské pouti zajistil pan Josef Kučera, 
bytem Roudenská 23/520, Č. Budějovice za 
stanovené nájemné 80 000 Kč + platná DPH 
+ 10. 000 Kč smluvní pokuta

Rada města ukládá OS Technické služby Pro-
tivín zajistit umístění dopravního značení 
a označníku autobusu do Komenského ul. 
dle povolení MěÚ Písek a odboru výstavby, 
dopravy a ŽP MěÚ Protivín a umístění kon-
tejnerů na odpad

Rada města ukládá OS Městská policie Protivín 
zajistit umisťování stánků tak, aby byly využi-
ty pouze vyznačené plochy pro stánkový 
prodej určené (viz situace, která je přílohou), 
zabezpečen průchod po chodnících, průjezd 
po komunikacích a zajistit umístění atrakcí 
dle schválené situace a dále zajistit, aby 
stánkaři dodrželi čistotu a pořádek (úklid 
prostorů)

Rada města ukládá OS Městská policie Pro-
tivín zajistit výběr poplatků ze stánkového 
prodeje dle vyhlášky o místních poplatcích 
a poplatku 200 Kč – záloha za služby (úklid) 
pro případ, že stánkař nezajistí úklid svého 
pronajatého místa

Rada města stanovuje odpovědnou osobu za 
průběh zvláštního užívání komunikace při 
protivínské pouti pana Jaromíra Seberu, 
velitele MP Protivín

Rada města stanovuje odpovědnou osobu za 
umístění dopravního značení, označníku 
autobusu a kontejnerů při protivínské pouti 
pana Josefa Veselého, vedoucího OS TS 
Protivín

Rada města souhlasí s prodejem části pozem-
ku p. č. 2729, ost. plocha, ost. komunikace 
zaměřeného jako díl „c“ o vým. 14 m2 v kú 
Protivín firmě OM Protivín, a. s. za cenu 
4 000 Kč

 a doporučuje zastupitelstvu města prodej 
části pozemku ke schválení

Rada města souhlasí s pořádáním jednorázo-
vých akcí v Zahradní restauraci Belveder, 
Pivovar 168, Protivín v níže uvedených 
termínech a časech:

 – 23. 6.  TLUSTÁ BERTA
   20.00 – 03.00 hodin 
 – 29. 6.  KISS PÁRTY LIVE  

  20.00 – 03.00 hodin
 – 5. 7.  UDG   

  20.00 – 03.00 hodin
 – 13. 7.  MANDRAGE   

  20.00 – 03.00 hodin

UPOZORNĚNÍ 
pro návštěvníky Městské knihovny

Ve dnech 
od 30. července 
do 10. srpna 
bude z důvodu 
dovolené uzavřena 
Městská knihovna 
Protivín (včetně veřej-
ného internetu).

O lokalitě s názvem Zelendárky můžeme hovořit jako o místě, kde je harmonické soužití 
člověka s přírodou. V tomto území se podařilo díky přírodě a lidským rukám vytvořit neza-
měnitelné kouzlo krajiny. Tímto malebným prostředím vede naučná stezka a cyklostezka 
Zelendárky. Obě stezky pravidelně udržuje Myslivecké sdružení Platan Protivín.

Také letos před turistickou sezónou proběhla kontrola všech stanovišť a zastavení na 
těchto naučných stezkách. Byla provedena výměna poškozených tabulí a všechny sta-
noviště byly opatřeny novým nátěrem. Na jednotlivých stanovištích byl proveden úklid 
(sběr odpadků) a provedla se úprava okolí. Stezky jsou připraveny na turistickou sezonu 
a důstojně reprezentovat tuto oblast v okolí Protivína.

Přijměte pozvání na procházku romantickou krajinou a dejte na chvíli zapomenout na 
běžné starosti a načerpejte energii, kterou nám příroda v tomto regionu nabízí.

ÚDRŽBA NAUČNÉ STEZKY ZELENDÁRKY

OMLUVA 
TANEČNÍ SKUPINĚ Z.I.P. Z PÍSKU

Pastelka se velmi omlouvá za uvedení 
jména jejich organizace bez jejich vědomí 
a souhlasu při pořádání příměstského taneč-
ního tábora v Protivíně, který jimi není orga-
nizovaný, pořádaný ani jinak zaštiťovaný. 

Pastelka jim nechtěla nijak uškodit ani 
zneužít jejich jméno pro svou činnost. Práce 
taneční skupiny Z.I.P. si vážíme a přejeme 
jim, aby se jim dařilo. Věříme, že naši omlu-
vu přijmou. M. Šálková, 

ředitelka SKP Pastelka

PRODÁM 
Š Favorit PICK-UP 1.3 

STK do 6/2014 
cena dohodou

telefon 775 063 516
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Polanských dovršují dvacet roků své činnosti. Byla to 
léta – „řečeno biblicky“ – hubená nebo tučná?

V každém případě nepromarněná. Byli jsme pevně 
přesvědčeni, že mezi narůstající konkurencí se neztratíme. 
Jinak bychom do toho nešli.
Nebylo to příliš sebevědomé?

Třeba by se to mohlo zdát, ale my jsme byli odhodláni 
dělat všechno pro to, abychom uspěli.
S jak početným ansáblem jste začínali?

Zpočátku jen se tříčlenným. U kolébky byli otec Miro-
slav, matka Květoslava a syn Roman Polanský. Ještě při 
založení společnosti s ručením omezeným nás nebylo 
víc. Dnes máme sto deset lidí. Je na místě poděkovat 
všem zaměstnancům, bez kterých by firma nebyla tam, 
kde je nyní.
Na co jste vsadili? Jaká byla, jak se teď obvykle říká, 
vaše firemní filozofie?

Kvalita a zase 
kvalita. Středně 
ve lká  pekár na 
jako je naše se 
ani jinak chovat 
nemůže. Takže 
naším odhodláním 
od samého začát-
ku je dělat kvalitní 
zboží s vyšší při-
danou kvalitativní 
hodnotou. Během 
těch dvaceti let se 
původní pekárna 
stavebně rozrostla, 
přibyla cukrářská 
výroba.
Jestlipak si ještě 
vzpomenete, co 
prvního jste vsa-
dili do pece?

První byl pše-
ničnožitný chléb, 
který pečeme stá-
le. Záhy přišly rohlíky a housky, jemné pečivo jako koblihy, 
šátečky, koláče, postupně jsme přidávali zákusky sněhové, 
krémové, různé rolády, řezy a dorty. Teď se ustálil celý 
sortiment plus minus na dvou stech druzích a stále jej 
rozšiřujeme.
Z kolika druhů chleba dáváte zákazníkům vybrat?

Celkem z dvanácti včetně speciálních jako je párty 
chleba, vícezrnný krájený nebo také krájený Protivínský 
mouřenín. Ve tvarech veky i bochníku. Postupně jsme šli 
do různých variant, velikostních i upravovaných, řezaných 
a balených.
Receptury máte podle všeobecně používaných norem 
nebo vlastní?

Receptura původního chleba, který jsme začali péct 
před dvaceti roky, se nemění a je výhradně naše.

Jistě musíte čelit konkurenci. Jak a čím se jí bráníte?
Šíří sortimentu, neustupujeme s cenou a držíme si 

a zvyšujeme jakost. Spoléháme na to, a pořád nám to 
vychází, že zákazník si ji najde. To je první věc. A druhá? 
Vybudovali jsme čtyři obchody. Dva máme v Písku. V Por-
tyči u samého kořene starého mostu a druhý na náměstí. 
Třetí s kavárnou jsme otevřeli ve Vodňanech a čtvrtý 
s malou samoobsluhou v Protivíně. Ta je otevřena sedm dní 
v týdnu a těší nás, že se celotýdenní provoz osvědčil.
Ve Francii jsem si všiml, že tamní městští pekaři pečou 
své bagety pořád dokola. Sotva vyndají jednu várku 
z pece, už mají připravenou další. Tam si turista nekou-
pí bagetu tvrdou jako podešev. Vy inzerujete čerstvé 
pečivo dvakrát za den. Je to jen reklamní lákadlo nebo 
skutečnost?

To je skutečnost, i když mezi francouzskými kolegy 
a námi je velký rozdíl. Zatímco oni prodávají to, co upečou, 

jen přes pult, my 
zásobujeme nejen 
vlastní prodejny, 
ale i dalších dvě stě 
padesát odběrate-
lů. To znamená, že 
musíme naše zboží 
rozvážet. Máme 
šest rozvozných 
aut, která jezdí do 
několika okresů. 
Zásobujeme Stra-
konicko, Blaten-
sko, Volyni, Písek, 
Čimelice a okolí 
a také České Budě-
jovice a prodejny 
tím směrem. První, 
týnská linka, která 
zahrnuje i Bechy-
ni, vyjíždí už ve tři 
hodiny ráno.
Zrovna ale v Pís-
ku je velká prů-

myslová pekárna. Nekříží vám plány?
Samozřejmě každá konkurence do jisté míry ovlivňuje 

naše plány. Někteří lidé si ale rádi připlatí nějaký halíř, 
jen aby si na pečivu pochutnali. Nám hodně pomáhá 
„šuškanda. “ Prostě lidi si navzájem povědí, kde dostanou 
zboží, na jakém si pochutnají a tak nám přibývají noví 
zákazníci.
Předpokládám, že vašimi odběrateli budou spíše sou-
kromí kupci, majitelé menších rodinných obchodů.

Ano, takoví obchodníci také, ale už dávno dodáváme 
zboží do sítí Jednot, např. milevské, vimperské, volyňské, 
kaplické či českobudějovické i do velkoprodejen TERNO. 
Nedávno jsme uzavřeli smlouvu s TERNEM, které se pro-
hlašuje za český obchod s českým zbožím na výhradní 
dodávky některých druhů našich výrobků.

Z PROTIVÍNSKÉ PEKÁRNY A CUKRÁRNY
V našem městě žijí ještě senioři, kteří si dobře pamatují, kde nakupovali chléb a bílé pečivo a kam je lákaly 
sladkosti. Připomeňme si ty mistry jmény: cukráře Fialu, Jaroše, Zikudu, pekaře Hlavíka, Jaukra, Jíru, Kodata, 
Loudala, Sedláčka, Štěpána, Štětku… Dávno z jejich domů vyvanula vůně čerstvého „Božího daru“, který 
zadělávali časně ráno či vlastně ještě za hluboké noci, a v dílnách provoněných vanilkou a skořicí plnili dorty 
a piškotová a třená těsta sladkými krémy a sypali rozstrouhanou čokoládou a oříšky… Nyní je v Protivíně 
jedna firma, která se zabývá oběma příbuznými obory. Společnost s ručením omezeným jménem Polanských. 
Jejím majitelem je Roman Polanský, výrobním ředitelem Josef Kubička, s nimiž jsme si dali slovo u příležitosti 
jubilejního trvání firmy.
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Už jste se zmínili, že sortiment stále rozšiřujete. O jaké 
druhy?

Spíše jde o cukrářské výrobky, za něž také získáváme 
lichotivá ocenění na soutěži „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky. 
“ Novinky před uvedením na trh ovšem napřed testujeme 
v našich prodejnách, které nám slouží i jako průzkumové 
obchody. To je totiž jedna z podmínek zmíněné soutěže. 
S přihláškou musíme zároveň doložit, že už je vyrábíme.
A další podmínky?

Výrobek musí být pochopitelně z regionu, z valné části 
také vyroben z místních surovin a navíc se předpokládá 
spojitost s nějakou krajskou historií. Prostě měl by vycházet 
z tradic jižních Čech.
Na to abyste měli vývojové středisko.

To si nemůžeme dovolit. Nám musí stačit triumvirát: 
majitel Polanský, výrobní ředitel Kubička a technoložka 
paní Hronková.
V posledních pěti letech jste zavedli na trh a v soutěži 
„Chutná hezky. Jihočesky. “ získali ocenění za několik 
výrobků. Jaké to byly sladkosti?

Certifikát jsme dostali za „ Staročeský jablkoň, “ za 
„Koláč staročeský višňový, “ za chleba „Protivínský mouře-
nín“ a za „Lhenické jabl-
ko ve vanilce, “ za které 
jsme se zároveň stali 
držiteli prestižní značky 
„Regionální potravina. “
To jsou různé sou-
těže?

Zatímco do soutěže 
„CHUTNÁ HEZKY. Jiho-
česky. “ se přihlašujeme, 
v té druhé se titul udě-
luje a značku „regionální 
potravina“ smíme použí-
vat omezeně čtyři roky. 
Pokud by nebyl o potra-
vinu zájem, musela by 
být stažena z trhu. Ale 
my jsme to ještě neza-
žili. Díky bohu se také 
nestalo, že by náš výro-
bek nebyl oceněn.
Letos jste opět při-
chystali nějaké novin-
ky?

Dokonce tři. „Zelňák 
ze mlýna…“
...ale doufám, že když 
je ze mlýna, není samá 
mouka!?

Rozhodně ne. Jsou v něm škvarky, sádlo a samozřejmě 
zelí z protivínské krouhárny, které je chutnější než proslu-
lé roudenské. Pak je to „Šnek s nivou“ z tukového těsta, 
placička navrch sypaná ořechy a „Koláč s rebarborou. “ 
Dříve rostla tato zelenina na každé zahrádce. Plnily se jí 
buchty a také se věřilo, že kompot z ní zhotovený působí 
na snížení hladiny cukru. Teď je ve velké oblibě v Anglii. 
Všechny tři nové výrobky, jak je v regulích soutěže, jsou 
samo sebou na pultech.
Kde hledáte inspiraci, popřípadě, kde nacházíte 
recepty?

Kde se dá. Především sledujeme světové trendy, takže 
víme, že nyní letí vícezrnné a celozrnné pečivo, jakož 

CHUTNAJÍ VÝROBKY HEZKY – JIHOČESKY
i tmavé chleby. Stává se také, že nám sami zákazníci pro-
zradí, co se u nich doma kdysi peklo a pomáhá nám také 
sledování internetu, kde se lidé svěřují se svými výtvory. 
Rovněž prohlížíme různé magazíny pro ženy. Stačí nápad 
a my už se ho pokoušíme rozvinout a dovést do výroby.
Vaše vybavení a prostory jsou neporovnatelně moder-
nější, než v jakých vyráběli vaši předchůdci. Zopa-
kujme, že v Protivíně bylo jedenáct pekařů a cukrářů. 
Přesto vám zůstává ještě hodně ruční práce.

V úrovni naší středně velké pekárny poměrně dost. 
Nejvíc je jí v cukrařině. Odhadem sedmdesát procent. 
U pekařiny je to lepší, tam to odhadujeme asi na třicet 
procent. Něco prostě nahradit technikou nejde. Příkladně 
zdobení dortů nebo obalování řezů kokosem.
O kvalitě výrobků ovšem nerozhoduje jen zpracování, 
ale také použité suroviny. Zřejmě nejvíc spotřebujete 
mouky a cukru. Kolik metráků či tun za rok?

To bychom neradi prozrazovali, ale jsou to obrovská 
kvanta. Vagóny. Mouku nenakupujeme po pytlích, nýbrž 
jsme vybudovali silosystém. Dodavatel přijede s cisternou 
a celý obsah vysype do velkých zásobníků. Mouku bereme 
ze dvou velkých jihočeských mlýnů, od nichž máme záruku 

stabilní kvality.
Ale to by neměl být 
problém, ne? V dneš-
ní době snad firmy 
produkují jen dobré 
zboží.

Sehnat jakostní 
surovinu není vždy tak 
snadné, jak by se na 
první pohled zdálo a my 
se nespokojujeme jen 
s nějakou kvalitou. Pří-
kladně jednička másla 
je každá jiná.
Aktivita vaší firmy 
nekončí u pekařských 
a cukrářských výrob-
ků. Nákladní auta 
s vaším jménem jsou 
vidět po celém Jiho-
českém kraji.

My máme tři divize. 
Výrobní, maloobchodní 
a velkoobchodní. Potra-
viny od jogurtů po sudo-
vé pivo rozvážíme po 
jižních Čechách, z části 
i po západních a střed-

ních Čechách. Zejména mezi obchodníky a restauratéry 
máme kolem patnácti set zákazníků. Pekárna s cukrárnou 
jich má na dvě stě padesát.
Pomalu spějeme k závěru našeho rozhovoru, takže se 
vás ptám, pánové: Jaké plány máte do budoucna?

Jít cestou kvality, neustále ji zvyšovat, protože si uvě-
domujeme, že máme ještě rezervy. Druhým aspektem je 
čerstvost. Aby o zboží od doby, kdy se vyndá z pece, bylo 
pečováno tak, aby ji neztrácelo.
A dovolte ještě jednu – snad štiplavou – otázku. Jakou 
byste si dali známku za vaše výsledky? (úsměv na tvá-
řích obou protagonistů a posléze výrok majitele)

Jedna mínus...
Jan Chmelík
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V měsíci září 2011 došlo ke změně 
vlastníka malé přírodní vodní nádrže a při-
lehlé zamokřené plochy, která sousedí s řekou 
Blanicí.

Naším záměrem bylo provést svépomocí 
a za účasti dobrovolníků drobné úpravy pří-
rodní průtočné vodní nádrže. Zejména uvedení 
do původního stavu beze změny parametrů 
s cílem zachovat systém ekologické stabili-
ty krajiny. Postupnou prací vytvořit malou 
přírodní rezervaci v souladu s požadavky 
NATURY 2000, včetně zachování litorálního 
porostu při břehu u silnice I/20.

Vstřícný postoj a odborné nasměrování 
stavebního úřadu v Protivíně vedlo k jednání 
s MěÚ Písek, odboru ŽP. I tomuto odboru je 
třeba poděkovat za vstřícný přístup, pochopení 
a vydání souhrnného stanoviska k požadova-
ným úpravám.

Ty byly nutné z těchto důvodů:
V minulosti byl bývalým uživatelem 

proveden necitlivý zásah do břehů a okolních 
porostů. Místy byl vytěžen z vodní plochy 
sediment – stáří asi 10 let a provedeno neod-
borné kácení dřevin okolo břehů. Sediment 
byl ponechán na hromadách okolo břehů. 
Tři Sáhy se tak staly díky této neodborné 
péči – nepéči, zapáchající stokou a skládkou 
nepotřebného materiálu pro některé naše 
spoluobčany. Ať už to byly zbytky stavební 
sutě, sklenice, plasty, pozůstatky zlikvidova-
ných aut až po ojeté pneumatiky. Vzhledem 
k tomu, že pozemky jsou volně přístupné 
– okolo vede obecní komunikace s častým 
pohybem osob, zejména dětí, bylo jen 
náhodou, že nedošlo k vážnému úrazu, nebo 
pádem nemocných dřevin až k možnému 
následku smrti.

Rovněž tak byl v minulosti proveden 
necitlivý zásah do dřevin a porostů. Zejména 
na pravobřežní straně, ve směru od řeky podél 
hlavní komunikace I/20 (Písek – Č. Budějo-
vice), se nacházela řada nezdravých stromů 
a náletu, ale i 2 ks stromů, silně nakloněných 
směrem na komunikaci, ohrožující v případě 
pádu provoz, nebo možností po pádu na komu-
nikaci s vážnou dopravní nehodou.

Okolo břehů vyčnívající pařezy, v minu-
losti uříznuté jeden metr nad zemí, které 
narušovaly erozivně místy břeh.

Po vydání příslušných stanovisek jsme 
mohli se zahájením vegetačního klidu na 
podzim postupně začít provádět naplánované 
práce.

Vzhledem k významu lokality byla pře-
vážná část prací prováděna ručně, tím bylo 
zabráněno narušení ekostabilizační funkce. 
Za aktivní pomoc o odpracování stovek hodin, 
děkujeme především členům místní organiza-
ce Strany Práv Občanů – ZEMANOVCI, kteří 
si zimní práce vzali za své, ale i řadě občanů 
Myšence, Chvaletic a Protivína.

Ve vztahu k rostoucí zeleni bylo provedeno 
pouze sanační kácení, tím došlo k odstranění 
suchých, nemocných a vyvrácených stromů.

Technika byla použita pouze na vymís-
tění hromad humusu okolo břehů a jejich 
porovnání.

První odměnou za vykonanou práci nám 
bylo po dlouhých letech zimní bruslení.

Jsme rádi, že i zastupitelé města nám 
vychází vstříc a to především pochopením, 
ale i tím, že nám odprodali v zimě 400 metrů 
původní nevyužívané cesty se stromořadím. 
Tím došlo k scelení pozemku s vodní nádrží 
a po provzdušnění i k vytvoření místa pro 
odpočinek.

Po skončení vegetačního klidu však 

práce neskončila. Začalo ozeleňování. Na 
upravovaných plochách byla vyseta travina. 
Okolo břehů byly vysazeny převislé vrby Salix 
Alba, které jsou známou magickou a léčivou 
rostlinou a další vrby hlavaté. Pro zpestření 
sedí vedle vysazených vrb nad vodní hladi-
nou vodník – strážce rybníka. Připravujeme 
osázení dalšími významnými rostlinami. 
Okolo rybníka jsme podél obecní komunikace 
umístili lavičky z přírodního materiálu pro 
odpočinek kolemjdoucích občanů, kteří se 
chtějí potěšit pohledem na krásy vodní plochy, 
vodních a okolních rostlin.

Naším cílem je najít v dnešní uspěchané 
době souznění člověka s přírodou, zejména 
mládež odvést od konzumního způsobu života, 
rozšířit jejich poznání, ale i přispět ke zkva-
litnění přírodního biokoridoru – vodní plochy 
a přilehlých pozemků jako součásti lepšího 
začlenění do biokoridoru řeky Blanice.

Plány do budoucna:
Jsou vskutku velké, časově i finančně 

náročné. Máme za cíl odbahnit částečně dno, 
vytvořit po pravé straně podél komunikace 
naučnou stezku, jejíž součástí by měl být malý 
srub z tradičních materiálů ve stylu rybářské 
bašty s vnitřním uspořádáním a vybavením 
pro potřeby a vzdělávání naší mládeže, mož-
ná i k výzkumné činnosti přírodovědných 
odborníků.

Věřím, že i při realizaci těchto záměrů 
najdeme pochopení a podporu jak u odborné 
veřejnosti, tak i u vedení radnice, stavební-
ho odboru a příslušných orgánů životního 
prostředí.

Podél stezky budou citlivě označeny dře-
viny a litorární porost. Mimo plochy výsadby 
dřevin bude tak jako doposud prováděno 
sečení louky.

Zároveň bude zachován chov ryb, rybolov 
a dosazování i některých již ohrožených druhů 
ryb. V tomto směru budeme rádi spolupracovat 
s případnými zájemci z řad laické veřejnosti, 
ale i s odborníky.

Nyní připravujeme dětské rybářské 
závody, které budou ve spolupráci s osadním 
výborem a SDH Myšenec těsně před prázd-
ninami.

Zájemci o spolupráci nás můžete kontakto-
vat na emailové adrese: 3sahy@email.cz nebo 
na tel.: 777 240 950

Quido ŠATRA

MALÁ PŘÍRODNÍ VODNÍ NÁDRŽ TŘI SÁHY V MYŠENCI
SE MĚNÍ V MALOU PŘÍRODNÍ REZERVACI



FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

V květnovém čísle Protivínských 
listů jste správně uhodli kapličku na 
pomezí Protivína a Krče a vyobra-
zeným světcem je sv. Václav.
Vylosovanou výherkyní se stala 
Kateřina Vlášková z Protivína. 
Blahopřejeme a symbolická odměna 
na vás čeká v Infocentru.

Nová otázka: 
Na kterém rozcestí v Protivíně se 
nachází tento kříž?
Na odpovědi se těšíme v Infocentru 
Protivín na Masarykově náměstí, na 
telefonním čísle 382 203 354 nebo 
na e-mailové adrese infocentrum@
muprotivin.cz

středa 20. června od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

TURNÉ 4 MŮSTKŮ

Populární bavič ZDENĚK IZER s finalistkou 
soutěže Superstar ŠÁRKOU VAŇKOVOU
Vstupné 180 Kč

pondělí 23. července 
Dům kultury Protivín
Loutkové divadlo BODI Jaroměř

 od 10 hodin pohádka
ZAČAROVANÝ LES

 od 15 hodin pohádka
KAŠPÁREK A PRINCEZNA

Vstupné na 1 představení 20 Kč

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

Sledujte zvláštní plakáty – digitalizace
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čtvrtek 26. července od 19 hodin 
kaple u sv. Anny Protivín
Koncert tria NoiTre

Tereza Štěpánková – zpěv
Alena Kozáková – kytara
Petr Žižka – flétna

Plzeňské trio NoiTre vzniklo na podzim 2009 
a má v repertoáru hudbu od středověku po 
současnost v rozmanitém obsazení.
Vstupné 60 Kč

Z DŮVODU NEMOCI

ZRUŠENO
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N O V I N K Y 
M Ě S T S K É
K N I H O V N Y

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Vladimír Plešinger: Na střeše Afriky – ces-
topis o Etiopii
Jan Bauer: Tajné lásky českých králů 
a královen – osobnosti českých dějin
Klára Koníčková: Floristika pro začáteč-
níky – aranžování květin
Jaro Křivohlavý: Hořet, ale nevyhořet 
– psychohygiena, syndrom vyhoření
Dale Carnegie: Jak se zbavit starostí 
a začít žít – sebevýchova, cesta ke klidu
Karl Heinz Brisch: Bezpečná výchova 
– vztahové vazby mezi rodiči a dětmi
Elizabeth Lange: Dieta jen tak mimo-
chodem – vybírejte správné jídlo, zdravá 
výživa
Elena Luraghi: 52 úžasných víkendů – ces-
tování po Evropě, památky, přírodní krásy

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Ivana Hutařová: Jedna vražda stačí 
– důchodkyně na stopě zlého činu
Marie Poledňáková: Líbáš jako ďábel 
– společenský román pro ženy
Aleš Prager: Mezi tím – román o rodinné 
tragédii
Sylva Fischerová: Pasáž – povídky, příběhy 
vycházející z každodenních chvilek
Monika Petrlová: Hafni! – dvanáct povídek 
ze života
Jan Cimický: Vražedná posedlost, Děravé 
sítě – kriminální příběhy
Martina Cole: Rodina – detektivní psycho-
logický román
Nora Robertsová: Podivné hry – román 
pro ženy
Stephanie Dray: Znamení bohyně Isis 
– historický román
Robert Rais: Hlídka – detektivní thriller

V rámci projektu „Zapoj ruce i srdce“, 
podpořeného ze společného nadačního 
grantu Komunitní nadace Blanicko-Otav-
ské a města Protivín, jsme ve středu 9. 
května uspořádali další kurz drátkování.

Opět nás přijela učit šikovná mamin-
ka Mgr. Zuzana Polanová. Zúčastnily se 
i některé maminky, které ho absolvovaly 
již v lednu, ale protože se jim to tak zalí-
bilo a nadchlo je to, toužily se zdokonalit. 
Několik z nich totiž tráví od posledního 
kurzu své volné chvíle tak, že relaxují 
výrobou nádherných ozdob, kterými 
potom obdarovávají své blízké a známé, 
nebo se stávají decentním doplňkem jejich 
vlastních šatů. Musím konstatovat, že 
opravdu mají nejen velmi šikovné ruce, 
ale také srší hodně dobrými a originál-
ními nápady. Nejprve to chce trochu 
trpělivosti a cviku, ale čím více přívěšků 
si ženy dělají, tím lépe se jim drátky ohý-
bají správným směrem. Zuzka Polanová 
přivezla nové motivy tvarů, které se zdají 
být pro mnohé tím největším oříškem. Ani 
ne tolik ten nápad, ale kleštičkami si drát 
ohnout a vytvarovat do potřebných křivek 
a ohybů zabere někdy víc času a úsilí, než 
následné omotávání drátku a připevňování 
korálků. Celé odpoledne vládla poklidná 
atmosféra, pohoda a dobrá nálada.

Pokud patříte mezi ty, kdo umí zají-
mavé ruční práce a techniky, chtěli byste 
to naučit další, neváhejte a kontaktujte 
ředitelku Pastelky. Myslím, že šikovných 
lidí je dost a žijí i mezi námi. Pokud 
byste se o to chtěli podělit, nebo někoho 
šikovného znáte na decoupage, drhání, 
pletení košíků, obalů na květináče apod., 
prosíme, přihlaste se nebo nám na něj 
dejte tip. Je nás dost, co by se rádi naučili 
něco nového a je škoda se o to nepodělit 
s dalšími.

Děkujeme touto cestou městu Protivín 
a Komunitní nadaci Blanicko-Otavské za 
podporu projektu. Miluše Šálková

Za nemalého funění a s nesmrtelnou 
otázkou „A kdy už tam budeme?“ jsme 
13. května vystoupali na vrchol Boubí-
na. Cestou jsme navštívili Infocentrum 
Národního parku Šumava na Idině pile, 
kde je moc pěkná expozice o Šumavě. 
Výprava se vydařila a už dneska poslou-
cháme otázky „A kdy zase někam poje-
deme?“  Kandi

▼ ▼ ▼

Kurz drátkování v Pastelce
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POZVÁNÍ NA VÝSTAVY
Infocentrum Protivín vás zve do konce měsíce června na výstavu cyklu fan-
taskního a transcendentního realismu „Vzdálené dimenze 2012“.
Do konce července 2012 se přijďte podívat nejen na Tleskačovo létací kolo a sbír-
ku ježků v kleci v rámci výstavy „Jaroslav Foglar – 105. výročí narození. “
Od 15. 7. do 15. 8. 2012 pro vás připravujeme výstavu díla akademického malíře 
Milana Peterky a od 16. 8. do 16. 9. 2012 se můžete těsit na výstavu obrazů 
známého protivínského malíře Josefa Miloty.

Infocentrum je otevřeno denně od 9  do 17  hodin.
Velmi se těšíme na vaši návštěvu!

Kdoví jak by to bylo s jeho malová-
ním dopadlo, kdyby starý bavorovský 
mlýn, který nechal postavit koncem 16. 
století Jakub Krčín z Jelčan, za druhé 
světové války Němci nezavřeli. Peter-
kův děda Duchač totiž najisto počítal, 
že nejstarší vnuk jednou bílou živnost 
převezme. Však se na 
to také připravoval. 
Po nedělích „práško-
val“, učil se mlynář-
skému řemeslu.

Zrušený klapáč a čtveráctví pro-
tivínského gymnazisty však prospělo 
jeho zálibě v malování. Peterka byl totiž 
pěkné kvítko. Nechtělo-li se mu psát 
kompozice, zlomil si prostě ruku. Jako 
z udělání pravou. Ochotnou kumpánku 
našel ve spolužačce Andule Svobodo-
vé, dceři populárního lékaře Svobody. 
V otcovském sklepě mu na ruku zhoto-
vila sádrový krunýř.

Dost dlouho se mu ruka nehojila. 
Až jednou jako by zázrakem byla opět 
zdravá. Se třídou se vypravil na výlet 
a k zděšení profesora neměl bolavou 
ruku chráněnou. Ten den si totiž ochran-
ný kryt zapomněl navléct. Marné byly 
jeho výmluvy a protesty, že se tak stalo 
nedopatřením. Hned po návratu z výletu 
musel profesora následovat na píseckou 
chirurgii. Rentgen neomylně odhalil, že 
Peterka blafoval…

 To byl poslední hřebíček do jeho 
uličnictví na píseckém gymnáziu 
a ustaraným rodičům nezbývalo, než 
nezbedného studenta svěřit gymnáziu 
ve Strakonicích. Tam tehdy učil zname-
nitý výtvarník a ještě lepší pedagog Jiří 
Rejžek, který jej připravil ke zkoušce 
na Vysokou školu výtvarných umění 
v Bratislavě, kde získal titul akademic-
ký malíř. V roce 1955 se vrátil domů 
na jih, kde žil a pracoval až do konce 
svého života, během něhož uspořádal na 
padesát vlastních výstav a na více než 
dalších šedesáti se podílel.

Výstava v protivínské Kaplance bude 
tedy jubilejní padesátá a tomuto výročí 
také odpovídá výběr obrazů. Jedena-
dvacet olejomaleb představí nejčastější 
žánry jeho tvorby – krajinomalbu, por-
tréty a zátiší.

Výstavě bude dominovat tolikrát 
zpodobňovaný zámek, podobizny jsou 
z rodinného archivu, květiny prozradí 
další umělcův zájem. Výstava nabídne 

i řadu krajinných motivů s oblíbenou 
Šumavou a milovanými rybáři na Tálín-
ském rybníce.

Častou průvodkyní na malířských 
putováních mu byla manželka. Inženýr-
ka Milada Peterková nejednou jako 
anděl strážný rozprostírala nad hlavou 

a bujnou kšticí s mrožím knírem vel-
ký slunečník, maloval-li ve sluncem 
zalitých krajích. Třeba pod pražícím 
italským nebem.

„Za nejlepší považuji obrazy jen 
tak nahozené. Abych to řekla lapidárně 
– z jedné vody na čisto. Když je pak 
doma vypiplával, nejraději maloval 
venku, to už se mi tolik nelíbilo. Pokud 
neměl co dělat, rozvěsil obrázky po ate-
liéru a hledal, čím by je vylepšil. Často 

mě tím zlobil,“ říká o manželově tvorbě 
paní Peterková, rodem ze Záboří.

Byla také jeho prvním kritikem. Při-
znává, že malovat neumí, ale stejně jako 
muzikantsky založený člověk nemusí 
nutně ovládat nějaký nástroj a přitom 
„slyší“, ona zase „vidí. “

 „Koukala jsem 
jeho očima,“ vzpomí-
ná i na časté jízdy do 
Pošumaví a na samot-
nou Šumavu. „Koli-

krát jsem mu říkala: zastav a podívej 
se. Třeba pohled z Máří Magdaleny na 
Boubín je nezapomenutelně kouzelný.“ 
Samozřejmě že Boubín bude mít na 
výstavě své místo, stejně jako Záboří.

I když se Milan Peterka narodil 
v Chelčicích a později se usadil v Čes-
kých Budějovicích, srdcem pořád zůstal 
v Protivíně. Nyní se sem vrací ve výběru 
svého malířského umění.

Jan Chmelík

VÝSTAVA AKADEMICKÉHO MALÍŘE MILANA PETERKY V KAPLANCE
● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● 

CO OBRAZY NEPROZRADÍ
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PÉČE O VAŠI ZAHRADU
ARBORISTIKA

rizikové kácení a prořezávky stromů,
sekání, vyžínání, řezání 

a odvoz zahradního odpadu
Jiří Pišan, Písek, Podolí II 26

telefon 724 787 008
e-mail j4p@seznam.cz

V Pastelce probíhají od začátku roku 
kurzy Školy lásky v rodině, o nichž vás 
pravidelně informujeme v Protivínských 
listech. Tentokráte jsme se sešli nad téma-
tem „Cesta vede přes smíření se s rodiči“. 
Naše problémy se totiž mnohdy vážou 
na naše zážitky již z nejútlejšího dětství. 
Možná jsme se někdy cítili nepochopeni, 
osamělí, bez bezpodmínečné lásky, příliš 
nebo nepřiměřeně trestaní, bez dosta-
tečného zájmu maminky nebo tatínka. 
Každého, kdo pochází z neúplné rodiny, 
jistě nějakým způsobem poznamenala 
i tato skutečnost bez ohledu na to, kdo 
z rodičů se větší měrou zasloužil o rozpad 
rodiny. Tyto zážitky a pocity nás někdy 
ovlivňují natolik, že děláme chyby ve 
výchově vlastních dětí nebo nejsme spo-
kojeni s tím, jak to děláme, jenže nevíme, 
jak to dělat líp. K usmíření potřebujeme 
také pochopení našeho otce nebo mat-
ky. Podaří-li se nám usmířit se s vlastní 
maminkou nebo tatínkem, jsme na dobré 
cestě efektivněji změnit něco ve způsobu 
přístupu k našim nejbližším.

Kromě otázky smíření jsme využili 
také čas na to, abychom se ptali na dis-
kutabilní chování dětí, způsoby výchovy 
a možnosti, jak se k jednotlivým situacím 
co nejlépe postavit. Tato setkání jsou pro 
každého z nás velmi přínosná, neboť se 
vzájemně obohacujeme o své zkušenosti, 
hledáme lepší a efektivnější řešení pro 
naši výchovu. Těšíme se na další setkání, 
které proběhne 20. června. Jeho náplní 
bude řád v rodině, který je nesmírně 
potřebný pro správné fungování věcí 
u nás doma.

Děkujeme Komunitní nadaci Blanic-
ko-Otavské a Městu Protivín, z jejichž 

společného nadačního grantu setkání 
proběhlo. Poděkování patří Marii Štu-
dentové, lektorce, která si pro nás připra-
vuje opravdu zajímavá témata, která na 
sebe logicky navazují. Navíc jako bonus 
přinesla do každé rodiny knihu Jiřiny 
Prekopové „Nese mě řeka lásky“ jen za 
poloviční cenu, v níž autorka ukazuje na 
konkrétních příkladech, proč, kdy a v čem 
nejčastěji chybujeme. Zároveň přináší 
i rady, jak se těmto situacím vyhnout 
nebo co udělat pro to, abychom příště lépe 
zareagovali. Miluše Šálková

Město Protivín mělo své zastoupení na 32. národní soutěži a výstavě amatérské fotografie ve Svitavách. Mezi nejúspěšnější 
se dostaly také dvě fotografie z cyklu „Kam jdeme” od ing. Heleny Mašindové. Po Svitavách putuje výstava do Prahy, Hradce 
Králové, Pardubic a Bratislavy. Gratulujeme.
http://www.nipos-mk.cz/fotografie/svitavy_2012/svitavy_2012_ceny/content/index_2.html

ŠKOLA LÁSKY V RODINĚ
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Závěr školního roku v 1. MŠ
Oslavou letošního Dne dětí jsme vstoupili do června – posled-
ního měsíce školního roku 2011/2012. A to se sluší tak trochu 
bilancovat. Možná to byl rok jako každý jiný: Od září, na jeho 
začátku u nejmenších dětí se slzičkami při zvykání na nové 
prostředí a kamarády, bez rodičů, jsme se podzimními plís-
kanicemi strávenými v příjemných hrách a činnostech dostali 
k Vánocům. Tady už děti měly možnost ukázat svým blízkým, 
co se zvládly naučit. Stalo se tak prostřednictvím „vánočních 
dílen“ u mladších dětí a besídek u starších dětí. Zima, ač trvala 
ještě v březnu, uběhla také jako voda. Během ní se rozhodlo 
o tom, že 28 našich nejstarších předškolních dětí v září 2012 
nastoupí do prvních tříd v základní škole. Na jejich místa byly 
přijaty při dubnovém zápisu děti nové a mladší. Pak už nás 
čekaly Velikonoce. S nimi, kromě jiného, též barvení vajíček 
a vystoupení nejstarších dětí pro seniory v domě s pečo-
vatelskou službou. Květen byl druhou možností, jak ukázat 
rodičům, že děti vyrostly, něco nového zvládly a naučily se. 
Proběhly totiž „maminkovské dílny“ a besídky v každé ze čtyř 
tříd. Ale určitě to byl rok také v něčem jedinečný: Například 
v tom, že letos předškoláci absolvovali úplně poslední před-
plavecký výcvik v píseckém bazénu, který se svojí činností 
končí. Nový bazén má být dokončen až v roce 2015. Zejména 
byl rok jedinečný v tom, že děti rostou, vyvíjejí se, získávají 
nové zkušenosti, dovednosti, návyky, stávají se moudřejšími 
a nikdy už nebudou takové, jaké byly v září na jeho úplném 
začátku. Jsme rády, že jsme mohly k jejich rozvoji po celý 
školní rok přispívat.

za kolektiv učitelek 1. MŠ Protivín Eva Cimburová

Ve středu 30. května nás jako každo-
ročně navštívili sokolníci s dravci se 
svým zábavně-naučným progra-
mem. Byli nám představeni draví 
ptáci, kteří nám ukázali, co vše umí 
a jak jsou cvičeni. Na zahradě naší 
Mateřské školy 2 nám tak sokolníci 
ukázali práci s orlem skalním, výrem 

velkým, krkavcem i kánětem lesním či kánětem rudoocasým. 
V pondělí 4. června proběhla v naší školičce oslava Dne dětí. 
Navštívit nás přijela i Policie ČR a MP Protivín s programem 
pro děti. Svým vyprávěním policisté dětem přiblížili úlohu 
a práci psovodů, ze všeho nejvíce však děti zaujala samotná 
ukázka výcviku, poslušnosti psů či ukázka zadržování pacha-
tele. Děti měly možnost vyzkoušet si policejní výzbroj i výstroj 
– pouta, pendreky, interiéry vozů, neprůstřelnou vestu, poli-
cejní čepici, reflexní vestu aj. Nadšení dětí nebralo konce a je 
jisté, že toto setkání s policií se všem vrylo do paměti. Děti 
odcházely ze školky plny dojmů. Policisté se s nimi rozloučili 
a pozdravili je spuštěným majákem a sirénou. Nám všem 
se setkání s policisty a pejsky moc líbilo, a proto jim velice 
děkujeme za jejich ukázky, jejich čas a návštěvu.
Novinky, aktuality, fotografie a další připravované akce nalez-
nete na našich internetových stránkách www.ms2protivin. 
estranky.cz Mgr. Pavla Krátká

Výlet do pohádky
V úterý 22. května se děti z Mateřské školy Krč vydaly na výlet. 
Malý autobus nás dovezl do Pohádkové kovárny v Selibově. 
Přivítala nás hodná víla a my se rázem ocitli v pohádkovém 
světě. V krásném prostředí kovárny si děti pohrály a také si 
vyrobily malý dárek. Z pohádky jsme pak cestovali rovnou do 
Základní školy v Protivíně. Děkujeme, že nám bylo umožně-
no nahlédnout do vyučování v 1. třídě. Školáci se pochlubili 
čtením a ochotně nás pustili do svých lavic. Poděkovali jsme 
a už nás čekalo poslední výletní zastavení. Zmrzlina byla pro 
všechny sladkou odměnou. Netradičně jsme letos oslavili 
Mezinárodní Den dětí. Děti se mohly svézt na jezdeckém 
koni, což pro ně byl velký zážitek. Školní rok utekl jako voda. 
Některé z našich zážitků si všichni mohou prohlédnout na 
našem tablu na poště. Přejeme všem hezké léto!

děti a paní učitelky z MŠ Krč

DEN DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Dětský den na školní zahradě.
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

EXKURZE 9. ROČNÍKŮ
Do Prahy jsme dorazili kolem desáté hodiny ranní. Všichni jsme byli skvěle naladěni 

a velmi se těšili na prohlídku televize Barrandov a Muzea Policie.
První prohlídka začala v televizi Barrandov. Z prohlídky mě nejvíce zaujala maketa 

starého města ze seriálu Borgia, která do všech detailů připomínala starý Řím (rozloha 
filmových prostor je cca 60 ha!). Nebyla to však jediná věc, která by mě zaujala. Velmi 
zajímavé byly také kostýmy a paruky. Nejzajímavější ale na tom všem bylo, že vše na 
co jsme se podívali, bylo ručně vyrobené.

Po prohlídce Barrandova byla většina z nás hodně unavená, protože rozloha televize 
byla opravdu velká, ale i přesto jsme pokračovali dál a vyrazili jsme do Muzea Policie 
České republiky. Tam jsme mohli vidět snad vše od historie policie až po nejhorší 
zločiny. Po prohlídce muzea jsme zakončili náš den v nákupním centru na Pankráci, 
kde si každý přišel na své. Po hodině rozchodu jsme všichni spokojeně nasedli do 
autobusu a odjížděli domů. Někdo byl rád, že si doma konečně odpočine, ale mně 
osobně se domů moc nechtělo a klidně bych jela do Prahy znovu.

Veronika Nováková, 9. A

ZDRAVOTNICKÁ SOUTĚŽ
I letošní školní rok ve škole pracuje 

Zdravotnický kroužek, ve kterém se 
schází každé úterý děti z I. a II. stupně. 
Cílem kroužku je naučit děti bezpečně 
podat 1. pomoc, umět zavolat záchranku 
a seznámit se s částmi těla a funkcí tělních 
orgánů. Současně se žáci připravovali na 
Zdravotnickou soutěž, kde mohli změřit 
své síly, vědomosti a zkušenosti s ostatní-
mi žáky z okresu Písek. V rámci přípravy 
na soutěž se někteří žáci zúčastnili 7 
denního pobytu v Oblastním zdravotním 
středisku na Živci, který organizoval 
ČČK. Naši školu také navštívila zdravotní 
sestřička a záchranáři. Společně s dětmi 
zopakovali obvazovou techniku, vyzkou-
šeli si resuscitaci na „gumové Andule“ 
a na různých stanovištích podali 1. pomoc 
raněným. Okresní soutěže Mladých zdra-
votníků se zúčastnila dvě družsta. Obě 
družstva obsadila 5. místa a družstvo 
II. stupně v soutěži Mladý záchranář 
obsadilo 3. místo. V rámci soutěže se 
děti setkaly s improvizovanými situa-
cemi a „zraněnými” figuranty. Též byly 
zkoušeny ze zdravovědy, civilní ochrany 
a dopravní výchovy. Mladé zdravotníky 
chválíme za jejich práci v kroužku a vzor-
nou reprezentaci školy. 

Uzávěrka pro dodání pří-

spěvků do kvěnových „Pro-

tivínských listů“ je v pátek 

13.  července! Noviny vyjdou 

v pondělí 30. července 

2012. 

NÁŠ TŘÍDNÍ VÝLET
Druháci se v květnu vypravili na cestu 

nezvyklým směrem. Náhoda nás přivedla 
na jméno Zoo Větrovy u Tábora. Referen-
ce byly natolik lákavé, webové stránky 
plné informací, že jsme se vypravili na 
výpravu za dobrodružstvím a poznáním.

Obě třídy si užily krásný den, pátraly 
po ztraceném zvířátku jako detektivové. 
Při té práci jsme zjistili spoustu údajů 
o zvířatech z různých světadílů. Zblízka 
jsme obdivovali párek lvů, tygrů ussurij-
ských, medvědů i jaguárů. Zasmáli jsme 
se u surikat i medvídků mývalů. Po úspěš-
né práci při hledání zmizelého makaka 
jsme se ještě vyřádili na hřišti plném 
atrakcí. Užili jsme si spoustu legrace 
a poznali zas něco nového.

T. Vojtěchová
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 5. díl
NOVÝ RYBNÍK

 Máš volný čas? Nevíš co podniknout? Jdi na východ, 
vzhůru okolo řeky do strání. Tam najdeš v krajině, odkud 
každé ráno vychází slunce, svět vod, svět, kde se nebe 
odráží v hlubině vod rybníků. Zrcadlí se zde i hladina 
Nového rybníka u samot Zelendarek. Odkud pochází to 
zvláštní jméno osamělých stavení v lukách, za kterými 
kam až oko dohlédne, se táhnou lesy Protivínských hor. 
Rod Zelendarů se zde usadil na jihu Čech někdy oko-
lo roku 1567. Byl to Jan Zelendar, který byl pro pány 
z Hradce stejně tak důležitý co by „rybníkář“ jako pro 
Rožmberky drsný Krčín. Však se také tito „kolegové“ vod 
dobře znali. Stavitel rybníků Krčín měl za svou choť prá-
vě dceru Jana Zelendara. Stavitelem rybníků pod Pro-
tivínskými lesy je však i Jiří Zelendar. Smrt si pro něho 
přišla v roce 1615. Málokdo ví, že je pohřben nedaleko 
svého vodního království v kostele sv. Mikuláše ve vsi na 
jižní stranu kraje. Vesnička Krč, kde tento kostel stojí, 
jakoby hlídala celý tenhle kouzelný kraj. Každá krajina 
má své dějiny a tak je mají i rybníky v okolí Zelendarek. 
– Velice rád vzpomínám na filmování Duhové kuličky na 
samotě „U Říhů. “ Na setkání s herci v lesích Kamýků, 
posezení u dobrého pivečka v protivínské hospůdce. 
Zahrála kytara, zazněl zpěv. Díky, pane režisére Kachy-
ňo, za vaše krásné filmy, kterým dala nezaměnitelný punc 
právě příroda jižních Čech. Dnes již vím, že jste měl 
pravdu, že poznávat cizí daleké krajiny je velice zajíma-
vé, ale nikdy tam člověk není doma. Vždy se cítí mnohdy 
cizincem, který se tam nenarodil. Veliká škoda, že někdy 
tak zapomínáme na vlastní rodnou zem. Mnohdy, i když 
po ní chodíme a žijeme při ní, nevidíme a necítíme ji pro 
její skromnost. Dobře vím, o čem píši. Léta jsem chodil 
okolo těchto rybníků. Ale cílem byly hluboké lesy „hor. 
“ Prošel jsem rychle okolo této země rákosím, hrází, 
necítil vůni puškvorců a kvítků sv. Jána. Hloubka zdejší 
přírody okolo vod byla objevena později. Není dobré při 
pouti krajinou pospíchat. Jdi pomalu, vnímej atmosféru 
krajiny a obdivuj vztyčenou korouhev roční doby. Nejsi-li 
kus pařezu, určitě v této krajině ucítíš vnitřní uklidnění 
a také pozapomeneš všedních starostí. Jsou lidé, požírači 

kilometrů. Nasadí rychlou chůzi, skloní hlavu a jdou. 
Nevidí, neslyší. Projdou kolem krásných míst, aniž si 
to vlastně uvědomují. – Těžko pak uvidí u rybníků kvést 
tak vzácný prsnatec májový. Několikrát jsem ho obje-
vil v mokřinách luk právě zde u Zelendarek u Nového 
rybníka. Lidé mu zde také říkají vstavač. Mají pravdu. 
Temně červené květy stojí v zeleni pažitů jako vojáci 
na strážích. Je zajímavé, že květy prsnatců rád opyluje 
hmyz, který hledá nektar. I nyní vidím několik čmeláků, 
jak se marně snaží najít potravu. Opravdu marně. Kvě-
ty těchto rostlin žádný nektar nevylučují. Proto výskyt 
těchto květů svědčí o čistotě krajiny. Z mnoha míst již 
prsnatce vymizely. Vadí jim moc spád emisí a necitelnost 
lidí. Někdy se vydávám přes borový lesík do podmáče-
ných luk močáliska. Tady roste všivec mokřadní. Není 
jednoduché se prodírat slatinou a trsy ostrých trav. Stojí 
to za to. Poblíže běloucích břízek na malé planině najdeš 
jemně červenající kvítky všivců. Tohle nic moc hezké 
jméno dostala tahle rostlina díky tomu, že odvar z ní 
se používal proti vším u domácích zvířat. – Dnes je den 
Svatého Jana. Říká se, že právě teď se otevírá létu brána. 
Lidová řeč nelže. Slunce svítí do čtyřřadové aleje dubů 
na hrázi. Při pěšině zavoní hromádka odkrojků hříbků. 
Ranní houbař měl štěstí. Na hříbky z hrází rybníků si 
musí člověk přivstat a nebát se jít do orosené trávy. Ač 
znám místa, kde hříbky na hrázích rostou, nerad je nav-
štěvuji. Lovci hub se zde kolikrát potkávají a to není to 
pravé ořechové houbaření. – Hejno motýlů bělásků letí 
divoce k lesům Rabině. U vody sedí starý pán. Netřeba 
se představovat. Oba tiše posloucháme rytmus života 
přírody. Jsme u rybníka až do setmění. Však noci okolo 
Svatého Jana mají svůj tajuplný charakter. Otevírají se 
prý skály, příroda připravuje magické zázraky a také se 
půlí rok. – Když večer vstoupí do luk a na hráze rybní-
ků, vše veselé ztichne. Stromy na hrázi Nového rybníka 
u Zelendarek stojí jako postavy duchů. Starý muž sebral 
sukovitou hůl a puget zvadlých květů třezalek a volně 
kráčí pěšinou v lukách. Ve vodě rybníka se odrážejí bílé 
hvězdy. Je noc letního slunovratu.

– Sládek Petr–
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Týden před konáním Dne dětí mete-
orologové hlásili, že o víkendu se neo-
hřejeme a budeme muset vytáhnout 
deštníky, protože kromě poměrně vel-
kého ochlazení se na nás přiženou černé 
mraky s četnými srážkami. Neměli jsme 
z toho radost, protože loni jsme Den 
dětí museli přesunout kvůli počasí o celý 
týden, a nakonec jsme za hodinu stejně 
byli vyhnáni takovou průtrží, že kdo se 
neschoval v prostorách metodistické fary, 
byl během chvilky mokrý naskrz. A tak 
jsme si přáli, aby letos předpověď nevyšla 
a počasí nás nevyšplouchlo. Letos by se 
to těžko odvolávalo nebo přesouvalo. 
K Dni dětí s Pastelkou se totiž připoji-
li dobrovolní hasiči z Protivína a byla 
přislíbena i ukázka psovodů. Když se 
s někým na něčem domluvíte, vyžaduje 
to také zodpovědný přístup a nemůžete 
si to přehazovat, jak se vám hodí nebo 
zachce. Nakonec naše prosby byly vysly-
šeny a mraky nás nevyhnaly, vál příznivý 
vítr, tak jsme si to užili. Na hokejbalovém 
hřišti si děti zasoutěžily v různých dis-
ciplínách, jako skákání v pytli, skládání 
puzzle, hod míčkem na cíl apod. Myslím 
si ovšem, že největší atrakcí byla hasičská 
technika, výstroj, ale úplný hřeb byla 
ukázka zásahu hasičů. Možná jste to 
nevěděli, ale v sobotu 2. června museli 
protivínští hasiči vyjet k požáru základní 
školy i radnice, které žel na popel shořely. 
Hasiči si připravili dva domečky, které si 
děti pomalovaly a nakonec byly zapáleny. 
Děti vše sledovaly s nadšením, možná 
některé nechtěly v pondělí do školy, pro-
tože jim přeci škola shořela, ale největší 
radost měly z houkání hasičského vozu, 
který s hasiči v uniformách a maskách 

přijel, aby zachránili, co se dalo. Žel, 
vál silný vítr, takže z papírové školy ani 
radnice nezbylo nic.

Pan Dunovský předvedl výcvik poli-
cejních psů. I když to vypadalo opravdu 
nebezpečně, nakonec si děti mohly jed-
noho ze psů pohladit.

Poděkování patří dobrovolníkům, kteří 
pomáhali na stanovištích, všem dobrovol-
ným hasičům, kteří věnovali s hezkým 
programem svůj čas dětem a panu Dunov-
skému, který ukázal, čemu všemu se psi 
musí naučit, aby byli dobrými stopaři 
i obránci. Těšíme se na další společnou 
akci. M. Šálková

STÁŘÍ JE 
ZTRÁTA ZVĚDAVOSTI NA ŽIVOT
řekl jeden český básník. A právě proto 
zvědavost na život projevuje skupinka pro-
tivínských pedagogů v. v. v mnoha směrech. 
Scházejí se na pravidelných schůzkách 
v protivínské Café Gallery. Nejen že se 
scházejí a probírají „aktuální“ zprávy, ale 
i cestují, navštěvují kulturní akce, věnují se 
zahrádkaření, čtou, pečují o svá milovaná 
vnoučata. Prostě nenechávají svůj mozek 
zahálet. Při nejbližším 1. víkendu v měsíci 
chce skupinka podniknout výšlap k zreno-
vované rozhledně Vysoký Kamýk.

Mgr. Věra Piklová
Foto M. Hlaváčová, J. Brůžková

POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ 
POUŤOVOU VÝSTAVU

Ve dnech od soboty 27. 
do neděle 29. srpna se uskuteční 

již 23. Výstava pivních, trampských 
a jiných zajímavostí ve „Sklípku u Toma“. 

V případě dohody i v jiné dny
 volejte na mobil 739 189 300.

Zve Tom Staněk, Protivín, Pivovarská 147

Římskokatolická farnost Protivín

od 8.00 hodin 
– kostel sv. Anny 
Svatoanenské náměstí (v případě přízni-
vého počasí přilehlý park)
od 9.30 hodin 
– kostel sv. Alžběty 
Masarykovo náměstí

Den dětí s Pastelkou a hasiči

▲ ▲ ▲

BOHOSLUŽBY
Svatoanenská pouť 
neděle 29. července
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 2. 6. syn Tomáš
 Zdeňce Zimmermannové 
 z Protivína

❀ 2. 6. dcera Veronika
 Lucii Plaché z Protivína

❀ 4. 6. syn Martin
 Šárce Hrdličkové z Myšence

ZEMŘELI

✝ 12. 5. Květa Prášková
 80 let, Milenovice

✝ 16. 5. Milada Vondrušová
 67 let, Protivín

✝ 18. 5. Marie Krupičková
 84 let, Protivín

✝ 19. 5. Václav Tůma
91 let, Protivín

✝ 6. 6. Miroslav Kropáček 
 69 let, Myšenec

Srdečné poděkování paní MVDr. Bohumile Smolíkové
Touto cestou bych chtěla nesmírně poděkovat za péči, kterou věnovala 

a věnuje našemu pejskovi Matýskovi. Cením si, nejen profesionálního, ale 
i lidského přístupu ke čtyřnohým mazlíčkům a nekonečného času, který 
jim věnuje. S přáním mnoha spokojených klientů a hlavně čtyřnohých 
kamarádů. Děkuji s nesmírným vděkem. Hana Drevjáková

„Kde je stárek, tam je mládek, tam je taky pivovárek“ se zpívá v jedné písničce. Pro 
nás, pivovarské děti, je to náš pivovárek v Protivíně. Tady jsme prožili krásné roky 
dětství i dospívání. Vůně platanových listů nás provázela cestou do školy a později 
i při prvních randíčkách. Těmi alejemi jsme nakonec kráčeli vstříc všedním dnům 
velkého světa dospělých. I letos jsme se sešli, abychom si úžasná léta mládí při-
pomněli u sklenky dobrého zlatavého moku s názvem Platan. Právě Belveder byl 
tím nejvhodnějším místem. A že jsme se dobře bavili, dokazoval úsměv ve tvářích 
všech, kteří přišli. Jana Kalusová

KVĚTINOVÝ DEN
Jako každý rok, tak také letos, se již 
po šestnácté naše Pionýrská sku-
pina Protivín zapojila do pomoci při 
celostátní sbírce Liga proti rakovině. 
Ve středu 16. května se členové 
oddílu Kocanďáci už od ranních hodin 
pohybovali po našem městě. Akce se 
vydařila, občané se doslova sbíhali, 
aby si mohli koupit oranžovou kytičku, 
která představuje měsíček lékařský 
– symbol boje proti rakovině a přispět 
tím na pomoc nemocným lidem. I přes 
nepříznivé počasí se nám povedlo 
vybrat celkem dost peněz a rozhodně 
nelitujeme této prospěšné akce. Podě-
kování patří Základní škole Protivín 
za uvolnění žáků z výuky a občanům, 
že přispěli.

za oddíl Kocanďáci ŠaSe

Vzpomínka
Před deseti lety, 
5. června 2002, zemřela 
paní Jiřina Nováková, 
roz. Horváthová 
z Protivína – Čačarek.
„Maminky neumírají, mamin-
ky jen usínají v srdcích 
svých dětí.“

Stále vzpomínají děti 
Václav, Jitka 

a Petra s rodinami

Dne 30. května oslavil pan Ladislav 
Komrska z Milenovic kulaté životní 
jubileum – 90. narozeniny. Pobla-
hopřát mu přijel starosta města 
J. Hlaváč spolu s matrikářkou O. 
Jandovou. Ke gratulaci se připojuje 
také celá rodina.

PIVOVARSKÉ DĚTI NA BELVEDERU
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Po roční pauze si protivínské hokejbalové mužstvo zahrálo 
opět play-off. Po loňském ročníku, kdy se tvořilo nové mužstvo, 
jsme všichni doufali, že se do play–off letos probojujeme. Stoupa-
jící výkonnost mužstva potvrdila naše prognózy a cíl byl splněn. 
Škoda jen, že se nám nepovedl poslední zápas ve skupině, který 
kdybychom vyhráli, mohli jsme po základní části skončit pátí a hrát 
první kolo s lehčím soupeřem. Takto jsme hráli s druhým celkem 
po základní části a v konečném účtování s vítězem celé soutěže. 
Nicméně jsme tento tým ze všech jeho soupeřů v play-off potrápili 
nejvíce a tím jsme si pro příští sezónu snad vytvořili u budoucích 
soupeřů více respektu. Škoda jen, že naše hráče v závěru trápilo 
zranění a nemohli jsme hrát v nejsilnější sestavě. Již se těšíme na 
další sezónu, kde bychom chtěli opět zvyšovat naší výkonnost 
a umístit se v tabulce opět výše.

VÝSLEDKY ZÁPASŮ PLAY-OFF:
SK HC Rosa České Budějovice – TJ Platan Protivín 4:3 
(0:2, 2:0, 2:1)
Střely: 32:23, vyloučení: 5:10, využití přesilovek: 2:2, oslabení: 0:0
SK HC Rosa České Budějovice – TJ Platan Protivín 4:2 
(0:0, 1:0, 3:2)
Střely: 21:22, vyloučení: 10:3, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0

Rosa potvrdila papírové předpoklady a v sérii se ujala vedení 
2:0 na zápasy. Sobotní utkání začali lépe hostující hráči, kteří po 
první třetině vedli o dvě branky a měli nakročeno k vítězství. Poté 
se ale přestali koncentrovat na hru a faulovat, čehož zkušení domácí 
dokázali využít a po dvou přesilovkových trefách bylo vyrovnáno. 
Ve třetí části přidala Rosa další dvě branky, hosté již jen korigovali 
při hře šest na čtyři. Trenér hostujícího mužstva Miloslav Pexídr 
byl po utkání hodně nespokojený s výkonem sudích: V první části 
jsme se prosazovali důrazem a výsledkem toho bylo dvoubrankové 
vedení. Do půlky zápasu jsme drželi se soupeřem krok, ale poté se 
do jeho průběhu zapojili rozhodčí a dle mého názoru jej i ovliv-
nili. Dostali jsme z přesilovek dva góly. Pochopitelně faulujeme 
jenom my a vrcholem je prohlášení jednoho z rozhodčích, které 
radši nebudu komentovat. Na základě nepřesných rozhodnutí jsou 
naši hráči podráždění, sprostí a soupeř se dostává na rozdíl dvou 
branek. Na konci při hře šest na čtyři již jen korigujeme na rozdíl 
branky. Víc už jsme nestihli, ale zápas byl bojovný, vyrovnaný 
a s nasazením z obou stran.

V nedělním utkání se čekalo na první branku až do poloviny 
utkání, kdy se prosadil ranou od modré domácí Vochozka. Platanu 
se podařilo za sedm minut vyrovnat v přesilové hře, kterou využil 
Stropnický střelou od modré čáry. Domácí poté se štěstím přidali 
dvě branky, naopak hosté nedokázali využít ani dvojnásobnou 
přesilovou hru. Hosté se přeci jen dočkali, když na rozdíl jediné 
trefy snížil Vencl, ale Kočvara v závěrečné power play definitivně 
rozhodnul o vítězství Rosy. Miloslav Pexídr popisoval průběh utkání 
slovy: Utkání probíhalo z obou stran v duchu neudělat chybu a nein-
kasovat. To se dařilo až do poloviny utkání, kdy se trefil Vochozka 
střelou modré na lapačku. Stropnický poté za sedm minut vyrovnal 
v přesilové hře střelou na vyrážečku. Poté jsme dostali dva smolné 
góly, oba tečované našimi hráči. Nevyužili jsme přesilovky, dokonce 
ani pět na tři, kdy jsme mohli zápas zvrátit. Sice se nám podařilo 
korigovat Venclem na rozdíl jediné branky, ale při hře bez brankáře 
jsme dostali bekhendem od červené čáry Kočvarou na závěrečných 
4:2. Pro nás to byl smolný zápas, se zcela jiným řízením a přístupu 
od rozhodčích. Jak jsem předpovídal před play off, šlo o vyrovnané 
zápasy s větším štěstím pro soupeře.

TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 4:0 
(0:0, 4:0, 0:0)
Střely: 22:33, vyloučení: 5:6, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0
TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 3:2 ss 
(1:1, 1:1, 0:0)
Střely: 27:38, vyloučení: 7:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0

Rosa mohla o víkendu sérii ukončit, ale domácí Platan byl proti. 
V sobotním utkání zvítězil suverénně, když všechny branky padly 
ve druhé části. Hostující Rosa se nedokázala prosadit ani jednou: 
Trenér domácích Miloslav Pexídr popisoval sobotní utkání slovy: 

Zápas v sobotu byl něco podobného jako v Budějovicích. Urputná 
bitva o každý kus hřiště. V první třetině jako vždy ze začátku náš 
tlak, poté naopak tlak hostí, ale třetina nakonec bez branek. My 
jsme ve druhé třetině využili dvě přesilovky za sebou Trkolou 
a Venclem. Vzápětí přidává Vokatý třetí branku při hře pět na pět, 
ale stále není nic rozhodnuto. Soupeř začal tlačit, ale Kovařík v naší 
brance chytal až neskutečně. Nakonec kapitán Bican přidal čtvrtý 
gól. Poslední třetina byla opět ve znamení tlaku hostí, ale skóre se 
již neměnilo.

Do nedělního utkání vstoupili lépe hosté, které poslal do vedení 
Kubeš. Domácím se podařilo vyrovnat Bicanem, ale ve druhé části 
vrátil vedení na stranu Rosy Kutlák. Ještě do přestávky ale vyrovnal 
opět Bican a do třetí části se vstupovalo za nerozhodného stavu. 
A jelikož branka v závěrečné části nepadla, muselo přijít na řadu 
prodloužení. Ani v něm však střelci nenašli na brankáře recept 
a o vítězi rozhodovala samostatná střílení. V nich byli úspěšnější 
domácí, za které se prosadili Vokatý a Tajbl. Série se tak vrací na 
Pedagog, kde se rozhodne o posledním semifinalistovi. V nedělním 
utkání hosté začali úplně jinak a od začátku nás zatlačili, z čehož 
vyplynula branka Kubeše hned v úvodu. Následně po ose Trko-
la–Vokatý–Bican posledně jmenovaný vyrovnal. Ve druhé části šli 
do vedení opět hosté, když se trefil Kutlák pravé tyči, ale za šest 
minut opět Bican vyrovnal. Celý zápas byl urputný boj s převahou 
chvíli na jedné a chvíli na druhé straně. Nakonec zápas dospěl až 
do prodloužení, kde mohli být šťastnější hosté, ale při přesilovce 
orazítkovali pouze tyč. Branky jako by byly zakleté až do nájezdů. 
Náš brankář Kovařík je zvládnul bravurně a po brankách Vokatého 
a Tajbla se bude rozhodovat v pátém utkání v Českých Budějovicích. 
Obě utkání zvládli rozhodčí bez problémů a s přehledem, chválil 
na závěr rozhodčí trenér domácích Miloslav Pexídr.

SK HC Rosa České Budějovice – TJ Platan Protivín 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1)
Střely: 36:18, vyloučení: 9:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0

Rosa vykročila za postupem již v první části, když na jejím 
konci využil přesilovou hru Merunka. Ve druhé části přidali domácí 
druhou branku, naopak hosté Kaňku v brance domácích překonat 
nedokázali. Na začátku třetí části přidali domácí třetí branku, čímž 
prakticky rozhodli o svém postupu. Hostům se nakonec Kaňku 
přeci jen podařilo překonat, ale i přes další šance další branku 
vstřelit nedokázali a letošní play off pro ně končí. Rosa postupuje 
do semifinále, kde narazí na Devianty. Trenér hostujícího mužstva 
Miloslav Pexídr gratuloval Rose k postupu: Rozhodující utkání 
v první třetině bylo dlouho bez branek. Až v závěru třetiny při 
vyloučení našeho Javůrka se před koncem vyloučení trefil do 
odkryté branky Merunka. Druhá třetina byla v podstatě kopie té 
první a domácí jdou do dvoubrankového rozdílu. Kluci se sice 
snažili vyhecovat k většímu nasazení, ale celá naše hra byla proti 
domácím zápasům bez patřičné aktivity a nasazení. Dělala nám 
potíže aktivní hra soupeře po celé ploše hřiště. Ve třetí minutě 
poslední třetiny zvýšili domácí na tři nula a bylo po zápase. Sice 
ještě snižujeme na tři jedna, máme další šance na snížení, ale již se 
nic nemění a domácí si výsledek ohlídali. Musím poděkovat všem 
klukům za dobré výkony při utkáních s Rosou, kterou jsme určitě 
hodně potrápili, ale postoupil objektivně o něco lepší a techničtější 
tým. Soupeřům přeji co nejlepší výkony v následujících zápasech. 
Prezident Rosy Rastislav Peťko považuje vítězství za zasloužené: 
„Sláva vítězům, čest poraženým“! Asi takhle bych podle známého 
citátu zhodnotil vyrovnané zápasy s Protivínem, který nám byl víc 
než tabulkově „horším“ soupeřem. Hlavně musíme pochválit sou-
peřova brankáře, který měl skvělou formu a nepovolil nám během 
celé série nějak výrazně dominovat. Svými skvělými zákroky dával 
svému mužstvu naději k možnému překvapení hned v prvním kole 
play off. Soupeř z Protivína nám byl vyrovnaným soupeřem, jak 
nasazením, tak hlavně stylem hry v rámci fair play, za což bych 
soupeři rád poděkoval. Myslím si, že naše územní převaha, i co 
do počtu střel dle statistik během celé série, rozhodla v posledním 
rozhodujícím zápase v naše konečné vítězství zaslouženě.
Konečný stav série: 
SK HC Rosa České Budějovice – TJ Platan Protivín 3:2

Milan Brůžek, vedoucí mužstva

Hokejbalové play off Platanu Protivín
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V tom případě by neměla jejich pozor-
nosti ujít kniha Lucy a Stephena Hawkin-
gových Jirkův tajný klíč k vesmíru.

Kromě napínavého dětského příběhu 
přináší čtenářům zcela nový pohled na 
svět – pohled z kosmického prostoru. 
Díky nejmodernějšímu a nejvýkonněj-
šímu počítači se hlavní hrdina ocitá 
v kosmickém prostoru a potkává planety, 
čelí meteoritické bouři, letí na kometě 
a podívá se až na okraj sluneční soustavy. 
Neprožívá pouze dobrodružství, zároveň 
se seznamuje s mnoha pozoruhodnými 
vědeckými údaji o našem vesmíru.

Kniha obsahuje mnoho barevných 
fotografií přímo z kosmu a přináší rov-
něž nejnovější názory na černé díry.

Spoluautor knihy Stehen Hawking 
je profesorem matematiky a teoretické 
fyziky na Cambridgeské univerzitě a je 
považován za největšího teoretického 
fyzika od časů Alberta Einsteina.

Knihu si můžete vypůjčit v dětském 
oddělení Městské knihovny Protivín, pří-
padně zamluvit na tel. č. 382 251 806.

 Oslavy Dne dětí v Protivíně mají 
mnohaletou tradici. Je tomu devatenáct 
let, kdy jsme se dozvěděli, že každoroční 
pořadatel nechystá nic. Štafetu tedy pře-
vzali vedoucí Pionýra a kamarádi, vybrali 
okolí Chaty u lomu.

Několik posledních ročníků se jednot-
livé oslavy snažíme tématicky zaměřit. Už 
jsme si hráli na indiány, rytíře, kosmonau-
ty. Tentokrát bylo téma „Večerníčci“. Ve 
14 hodin se z reproduktoru spustila píseň 
„Dříve než vám klesnou víčka…“ – hudba 
k Večerníčku od K. Černocha. Vstupen-
kou pro děti byl obrázek nebo jiný výtvor 
na toto téma. Za tu pak obdržely tašku 
s malou drobností a pamětnicko-účast-
nickou kartou, kde našly všechny disci-
plíny a hry, kterých se mohly zúčastnit. 
Zasoutěžily si v osvědčených i nových 
disciplínách – skákání v pytlích, střelbě 
ze vzduchovky s Rumcajsem, lukostřelbě, 
házení do klobouku Boba a Bobka, lovení 
rybiček z Rákosníčkova rybníčku, hádání 
postav z Večerníčků, sbírání perníčků 
ze stromu, závody v chůzi na chůdách, 
vyrábění novinové čepice postavičky 
Večerníčka. Jednou z největších atrakcí 
bylo svezení na koních.

Pokud děti přepadl hlad nebo žízeň, 
bylo připraveno malé občerstvení, jehož 
součástí byl špekáček, který si mohl 
každý vlastnoručně opéci. Velký Večer-
níček provázel děti celým odpolednem 
i „podkovkami“, kde se soutěžilo v kousá-
ní koláče, foukání balónku, v přednášení 
a zpívání.

Děkujeme firmám za přispění a další 
podporu: firmě PROTON Protivín, CEN-
TROPEN Dačice, Technickým službám 
Protivín a panu J. Veselému, Zahradní 
restauraci Belveder, Pneu – servis 

P. Veselý, Lékárna u Palmy, Stihl 
– Vladimír Brůžek, Stavební firma 
Čajan, Řeznictví u Rychtářů, Pekárna 
– cukrárna Klas, Duvemaro, MELO 
– Melounovi a dalším, kteří si nepřáli 
být jmenováni. Rozzářené oči dětí byly 
velkou odměnou.

V sobotu 2. června se konalo okresní kolo v požárním sportu v Milevsku. Muži 
z Krče toto kolo vyhráli již po páté v řadě a budou reprezentovat okres Písek na 
Krajském kole v požárním sportu v Táboře. Ženy z Krče tuto soutěž vyhrály úplně 
poprvé. Na úspěchu našich družstev se podíleli svou účastí i zástupci z SDH 
Milenovice a SDH Skály.

Hasiči z Krče byli opět úspěšní!

MAJÍ VAŠE DĚTI 

RÁDY DOBRODRUŽSTVÍ? 

ZAJÍMÁ JE VESMÍR, 

SLUNEČNÍ SOUSTAVY, 

ČERNÉ DÍRY?

VEČERNÍČCI NA CHATĚ U LOMU
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Fotbalové informace

Před odjezdem na Mistrovství světa 
do anglického Birminghamu si Honzík 
potrénoval a zazávodil si doma i v zahra-
ničí. V Benátkách nad Jizerou v Českém 
poháru 3 v kategorii 7/8 let zajel Honzík 
na nové bikrosové trati v rozjížďkách 
2, 1, 1, 1, 2 a ve finále v boji o první místo 
po pádu dojel osmý. V závodě 7. května 
v německém Erlangenu zabodoval a dojel 
si pro 1. místo.

U německých kolegů se Honzíko-
vi zalíbilo a 12. 5. vyrazil s tatínkem 

a svou sestrou Johankou do Peissenbergu 
u Mnichova. V sobotním závodě 1. kolo 
ADAC–SBM se závodilo po velkém dešti na 
spíše motokrosové trati. Sedmiletý Honzík 
si dojel v kategorii do 9 let (v rozjížďkách 
1, 1, 1) pro zlato. Devítiletá Johanka Sei-
dlová v kategorii 8 – 11 let – začátečník 
(v rozjížďkách 4, 5, 5) získala 5. místo.

V neděli 13. května ve 4. závodě Bayer-
npokal Honzík nepolevil a vyhrál všechny 
čtyři rozjížďky před Anem Darsowem. 
Johanka po vykoupání v bahně nevzdala 

závod a dojela v konkurenci dvanácti 
závodníků osmá.

Mistrovství světa se konalo v centru 
anglického Birminghamu na národním sta-
dionu, kde byla bikrosová trať postavena za 
sedm dní. Byla velmi rychlá a náročná pro 
malé jezdce. V Honzíkově kategorii Boys 
7 let startovalo 62 jezdců z celého světa. 
Honzík dokazoval jezdcům z USA, Velké 
Británie, Zimbabwe, Evádoru, JARU, Vene-
zuely, Austrálie a dalším státům, že se dobře 
připravil. Kvalifikoval se z rozjížděk, kde dvě 
vyhrál a třetí dojel druhý za jezdcem z USA, 
do osmifinále, kde by mu k postupu stačilo 
dojet na 4. místě. Srdce závodníka chtělo, 
ale víc a v první zatáčce se snažil dotáhnout 
na jezdce z USA, bohužel ve smyku padá 
z 2. místa. Tím pro něj účast na mistrovství 
skončila. I tak ale zanechal v Anglii dobrou 
stopu a soupeřům ukázal, že se v Česku 
jezdí dobře a do budoucna s námi musí 
počítat.

V útrobách stadionu si pak ještě sám 
domluvil a vyměnil se soupeřem z Holand-
ska dres na památku.

Příští rok se koná mistrovství světa na 
Novém Zélandě, kde je tento sport velice 
populární.

Po příjezdu z Anglie 2. – 3. června na 
náročné trati v Klatovech dokázal všem své 
jezdecké umění. V sobotním závodě Čes-
komoravského poháru vyhrál v kategorii 
7 let a v nedělním závodě Českého poháru 
4 v kategorii 7 – 8 let pokořil všechny 
starší jezdce a odvezl si do Protivína opět 
zlato. Z protivínských závodníků se na 
start postavila i devítiletá Johanka Seidlová 
a vyhrála kategorii příchozích, ve které si 
může zazávodit každý.

Tímto zveme a vítáme každého nového 
člena na protivínskou BMX dráhu, který 
má závodnické srdce a chuť se s bikrosem 
– olympijským sportem blíže seznámit. 
Navštivte internetové stránky: 
www.bikros.cz (http://www.bikros.cz) 
nebo pište na e-mail: 
bmxprotivin@seznam.cz

V květnu nebyli protivínští fotbalisté v optimální formě a poho-
dě. Ani jedno z mužstev nedokázalo podávat vyrovnané výkony 
a bodový zisk z utkání není příliš slavný.

„A“ Nejprve podlehli v domácím zápase Čimelicím 0:1, další 
týden prohráli po špatném výkonu s Novou Vsí – Brlohem 2:1, 
když naši branku vstřelil J. Vorel. Ani v dalším domácím zápase 
nedokázali zvítězit a soupeř ze Sezimova Ústí si tak odvezl pro něj 
velmi důležitý bod za remízu 0:0. Na půdě Oseku, který potřeboval 
poslední vítězství k zajištění postupu do KP, se jejich naděje na 
dobrý výsledek rozplynuly už v prvním poločase. Celkový výsledek 
4:1, branku střílel Z. Vorel.

„B“ Na hřišti ohrožených Semic dokázali hráči zvítězit 3:1, 
byli jasně lepším týmem. Naše branky stříleli Polák 2 a Ji. Křišťál. 
Velkým propadákem bylo domácí utkání s Chyškami. Hráčům se 
nedařilo vůbec nic a hosté snadno vyhráli 3:0. Pokles formy se 
projevil i v Podolí, kde také sestupem ohrožení domácí pouhou 
bojovností dokázali Protivínské přehrát a zvítězit 2:0. V domácím 
utkání s Oslovem to vypadalo, že si Protivínští otevřou střelnici. 
Ale pár neproměněných šancí, dva vzorné kontry soupeře a poločas 
byl 1:2. Ve druhé části ale domácí našli ztracenou formu, zabojovali 

a dokázali výsledek otočit. Branky stříleli Ji. Křišťál, V. Mikulenka 
a Färber.
Dorost
Netolice – Protivín  2:1  Štumpfal
Protivín – Kestřany  2:2  Veselý, Štumpfal
Osek– Protivín   8:2  Anděl, Veselý
Protivín – Čkyně   1:1  Anděl
Starší žáci
Vacov – Protivín   2:1 (2:0) Vejšický
Hradiště – Protivín  0:4 (0:0) Šmíd 3, Vejšický, 
    skvěle zachytal Honzík
Protivín – Osek 2:2 PK  2:3 (1:0) Šefránek, Honzík 
    penalty: Šmíd, Honzík
Mladší žáci
Vacov – Protivín   4:3  Ludvík, Štiak, Studený
Hradiště – Protivín  4:1  Červeňák
Protivín – Osek   0:1

Výsledky obou přípravek si zájemci mohou prohlédnout na 
webových stánkách okresu Písek www.ofspisek.cz.

V. Křišťál

Před Národním Stadionem v centru Birminghamu – Honzík a Johanka Seidlovi 
BMX Protivín a Eliška Bartůňková BMX Jeseník.  Foto Eva Seidlová

VÝBORNÉ BIKROSOVÉ VÝSLEDKY
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. – Leo Buscaglia
„Smích je jako vyměňování dětských plenek. Nic se tím nevyřeší, …tajenka – 1. a 2. díl. “
Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. července 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-protivin. cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z květnových novin se stává paní Žižková z Písku. Blahopřejeme.

Kolotoč závodů horských kol pokračo-
val 1. závodem Schwalb EURO SERIES 
v německém Winterbergeru. Sjelo se na MTB – VÝSLEDKY KUBY ŘÍHY

Protivínský Kuba Říha na závodech ve Val di Sole

200 závodníků z celé Evropy. V kvalifika-
ci, ze které postoupilo 64 nejrychlejších, 
zajel Kuba Říha opět výborný výsledek 
– 2. nejrychlejší čas. O tom, jak je fourcros-
sová špička vyrovnaná, svědčí fakt, že 
prvních nejlepších 25 jezdců v kvalifikaci 
se vešlo do pouhých 2 vteřin! Samotný 
závod probíhal vždy postupem z 1. místa 
až do čtvrtfinále, kde ho kolize odsunula 
na třetí nepostupové místo. I přesto velká 
spokojenost.

Světová série 4XProTour pokračovala 
v italském Val di Sole. I zde zajel Kuba 
výbornou kvalifikaci a 9. místem se poho-
dlně kvalifikoval do závodu. Tentokrát 
však měl vystavenou stopku již v 8finále, 
když mu jeden z bikerů spadl přímo 
pod kola a s tím už se nedalo nic dělat. 
Body za kvalifikaci a postup 8finále mu 
i tak v celkovém součtu udrží prozatímní 
4. místo. Čtvrtý závod této světové série se jel 
10. června ve Skotsku.

Ve volném víkendu si Kuba Říha odsko-
čil do Špindlerova Mlýna na DH závod 
(sjezd) Schpindel Opening 2012. I zde se 
mu dařilo a odvezl si 1. místo.
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Tak nějak se může nazvat jarní kolo 
krajského přeboru žen z pohledu fanoušků 
fotbalistek protivínských barev. Krásný 
zápas v Jindřichově Hradci si všichni 
výsledkově představili jinak v průběhu 
hry než na konci zápasu. Známý slogan 
„lepší prohrál“ byl na místě a prohra 4:0 
byla hodně krutá. Na „Sezimák“ jsme se 
těšili a ještě větší radost byla z toho, že jich 
nepřijel plný počet. Soupeřky jsme uvítali 
s respektem, ale počáteční vývoj hry dával 
najevo, že se bude hrát hezký fotbal. Po 
vstřelení vedoucí branky Krejčovou přijela 
a na hřiště přišla další hráčka hostů a hra se 
velmi vyrovnala. Vyrovnávací gól na sebe 
nenechal dlouho čekat a pak domácí hráčky 
hodně znervózněly a hrubou chybou v obra-
ně nabídly druhou branku a žádná snaha 
nebyla tak velká, aby překonala brankářku 
hostů. Výsledek 1:2 hodně bolel.

Tradiční derby jsme sehráli v Borova-
nech. K soupeřkám jsme přijeli v počtu 
8 hráček a ani minimální naději jsme si 
nedovolili představit. To, co však probíhalo 
na hřišti, vyráželo dech. Na domácí branku 
se valil jeden útok za druhým a Denisa Peče-
ná již ve čtvrté minutě rozvlnila síť domácí 
brány. Po té se začaly hráčky Borovan obá-
vat a větší agresivitou si vymodlily penaltu, 
kterou proměnily. V druhé půli síly jafaček 
ke konci ubývaly, avšak hranice velkého 
vápna byla přes naši zeď v obraně nedobytná 
a naše brankářka si s velkou chutí těch pár 
střel z dálky vychutnala a předvedla, co umí. 

Opětovně se však prokázalo, že v Boro-
vanech se nevyhrává a z ofsajdové pozice 
vzniklo vítězství Borovan 2:1. Nutno však 
dodat, že vítězkami jsme byli my z Protivína 
a domácí svou ostudu asi neoslavovali.

Stoupající herní výkony se však kumulo-
valy a na Hradišti jsme deklasovali soupeřky 
8:0 a to v plné parádě a s fotbalovou hrou, 
kterou mohl kdekdo závidět. Do herní poho-

dy se dostaly Nikola Suchanová, která se 
představila „hetrikem“ a Denča Krejčová po 
vstřelení dvou branek měla již smůlu a třetí-
mu gólu scházely vždy jen centimetry.

V posledním zápase před uzávěrkou 
zajely v neděli 3. 6. do Protivína ženy 
z Lažiště, které bezkonkurenčně osidlují 
první místo tabulky KP. Domácí hráčky se 
bez ostychu vrhly do hry a v začátku čtvrté 
minuty se hezkou střelou Suchanové ujaly 
vedení. Po celkově herně lepším poločase, 
který po ojedinělé akci soupeřek skončil 1:1, 
se ve stejném duchu nesl i druhý díl utkání. 
„Lažišťandy“ jen trochu zvýšily snahu a síly 
na obou stranách hodně docházely. To, co se 
přihodilo ve 47. minutě zápasu však nikdo 
nečekal. Neusměrněná ojedinělá střela bez 
razance na naši branku se však pomalu 
dokutálela k tyčce domácí „svatyně“ a po 
odrazu směrem ven k radosti všech pro-
tivínských hráček míč najel na nerovnost 
v terénu a trojím převalením se zastavil za 
brankovou čárou u druhé tyče, ale v brance. 
Gól. I přes velkou snahu a zamáčklé slzy 
jsme vývoj utkání nezměnili, ale ani stav 
a tak po prohře 1:2 holky sklidily gratulace 
diváků a s lítostí a naštváním odcházely do 
kabin umýt pod sprchou smůlu.

Na základě těchto výsledků okupujeme 
šestou příčku tabulky a volném následném 
termínu jsme přivítali 17. 6. soupeřky 
z Mokrého k sehrání posledního ročníko-
vého mistrovského zápasu.

Před prázdninovou pauzou ještě protáh-
neme na přelomu června a července svaly na 
turnaji LASO CUP v Uherském Hradišti.

R. Koleš

V sobotu 12. května se konalo v Záboří na  
Vrchu setkání traktorů ,, ZETOR 2012“. 
Majitelé  strojů předvedli 26 traktorů, které 
obdivovalo i přes nepřízeň počasí odha-
dem víc jak 350 diváků. Soutěžící museli 
zdolat tyto nástrahy, couvání s vlekem 
mezi brankami a jízdu členitým terénem 
na čas. Sbor dobrovolných hasičů Záboří 
vážně přemýšlí o uspořádání  podobné akce 
i v příštím roce. Autorem tohoto nápadu 
je místní hasič Václav Brož, který vlastní 
a zrenovoval traktor z padesátých let Zetor 
25 s žací lištou, současně byl i ředitelem 
tohoto zajímavého závodu. 

Foto Zdeněk Bláha

Hezké výkony ale smutné oči aneb Jafácká smůla

Na snímku stabilní opora týmu stoperka 
a kapitánka Nikola Trnková v zápase 
proti Sezimově Ústí.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Vyměním zděný byt 3+1 (89m2) v ov., 

2 lodžie, komora, vl. plyn + krbová kam-
na, zahrádka, v centru Písku za menší 
rod. domek. Případně prodám a koupím. 
Telefon 731 301 468

●  Prodám pálené cihly z bouračky. 
Očištěné 3 Kč/ks, neočištěné 2 Kč/ks. 
Milenovice u Protivína. 

 Telefon 604 684 247

SETKÁNÍ TRAKTORŮ...


